รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนพระหฤทัย
เลขที่ ๒๒๕ ถนนเจริญประเทศ ตาบลช้างคลาน
อาเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
รหัสสถานศึกษา ๕๐๑๐๐๐๓๐

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

๒

คานา
ตามประกาศของกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้อ ๑๔ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดาเนินการดังต่อไปนี้ (๑) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (๒) จัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (๓) จัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ (๔) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๕) จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (๖) จั ดให้ มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(๗) จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในและ (๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
โรงเรียนพระหฤทัยได้ดาเนินการตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดไว้ตั้งแต่ข้อ ๑ – ๖ เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงได้จัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งเป็น
รายงานที่แสดงภารกิจการดาเนินงานและผลการดาเนินงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นการดาเนินงาน ตาม
งาน โครงการ กิจ กรรม ให้ บ รรลุ เป้ าหมายและยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒ นาโรงเรียน โดยครอบคลุ ม
มาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา และด้านมาตรการส่งเสริม โดยมีระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และนาผลไปปรับปรุง พัฒนางานอยู่เสมอ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป
การจัดทารายงานเล่มนี้ ได้นาเสนอผลการดาเนินงานประจาปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
พระหฤทั ย ผู้ ป กครอง สาธารณชน หน่ ว ยงานต้ นสั ง กัด และส านั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมิ นคุณ ภาพ
การศึกษา ( องค์การมหาชน )
ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้มีส่วนให้รายละเอียดและข้อมูลในการจัดทารายงานจนสาเร็จเป็น
รูปเล่มที่สมบูรณ์

ลงชื่อ
( ซิสเตอร์ ดร.สุรยี ์พร ระดมกิจ )
ผู้อานวยการ – ผู้จัดการ

๓

สารบัญ
คานา
บทที่ ๑
บทที่ ๒
บทที่ ๓

บทที่ ๔

ข้อมูลพืน้ ฐาน
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั งิ านประจาปีของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั งิ านประจาปีของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้า
๔
๕๓
๖๒
๖๒
๖๖

ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ
สรุปผลการพัฒนา
จุดเด่นของสถานศึกษา
จุดควรพัฒนา
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ความต้องการและความช่วยเหลือ
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๘๒
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๘๕
๘๖
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๑๑๕
๑๑๘
๑๑๘
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๑๒๑
๑๒๒

- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
- การพิจารณาเห็นชอบในการใช้เอกสาร รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕

ภาคผนวก

๔

บทที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อโรงเรียนพระหฤทัย ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๕ ถนนเจริญประเทศ ตาบลช้างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๗๖๐๘๗ โทรสาร ๐๕๓-๒๗๔๑๔๖ Website
http://www.sch.ac.th E-mail: trurakan_sch@hotmail.co.th สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑
๑.๒ ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๕
๑.๓ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑.๔ เนื้อที่ ๙ ไร่ ๒๗ ตารางวา
๑.๕ เขตพื้นที่บริการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑.๖ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนพระหฤทัยเป็นโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๔ โดยคณะ
บาทหลวงของโรมันคาทอลิ กที่มาเผยแพร่ศาสนาคาทอลิกที่จังหวัดเชียงใหม่ ทาให้มีการสร้างวัดพระหฤทัยขึ้น
ณ ตาบลช้างคลาน ถนนเจริญประเทศ ริมฝั่งแม่น้าปิง ด้านทิศตะวันตก พระสังฆราชเรอเนแปรโรส หัวหน้าคณะ
บาทหลวง ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนขึ้น ในบริเวณวัดพระหฤทัย เมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๔๗๕ โดยใช้ชื่อว่า
“โรงเรียนพระหฤทัย” โดยมีจุดหมายเพื่อให้เด็กที่ยากจนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา โดยมีบาทหลวงมิราแบลเป็น
ผู้จัดการ-ครูใหญ่ เปิดทาการสอนเรื่อยมาจนมีจานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น และได้มีการสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับกับจานวนนักเรียน โดยมีอาคารเรียนและอาคารประกอบการ รวมจานวน ๑๓ หลัง
ปัจจุบันมีพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่มีบาทหลวงสุรสิทธิ์
ชุ่ ม ศรี พั น ธุ์ เป็ น ผู้ แ ทนผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต ซิ ส เตอร์ ดร.สุ รี ย์ พ ร ระดมกิ จ เป็ น ผู้ อ านวยการ-ผู้ จั ด การ พร้ อ มทั้ ง
คณะกรรมการที่ป รึ กษา ที่เป็ น นั กบวชชาย-หญิง รวม ๕ คน มีครูจานวน ๒๑๘ คน และมีนักเรี ยนรวมทั้งสิ้ น
๒,๕๓๓ คน เป็ นนั กเรี ยนชาย 315 คน นักเรียนหญิง 2,218 คน โดยเปิดทาการสอนในสายสามัญตั้งแต่
ชั้นอนุบ าลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ โดยปรับ การเรียน การสอนเน้น ๓ ภาษา ประกอบด้ว ย ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เลือกเรียนตามแผนการเรียน โรงเรียนได้ทาสัญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) โดยนักเรียนที่เรียนจบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๒ จะได้รับทุนการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จานวนปีละ
๘ คน ด้านอาคารสถานที่ได้ปรับสภาพแวดล้อมในฝ่ายอนุบาล ให้มีบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการเรียนการสอน
อาทิเช่น ปรับปรุงห้องเรียน ห้องศูนย์สื่อ และสภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆของนักเรียนให้
เหมาะสมตามวัย และดาเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้กับนักเรียนในทุกห้องเรียน

๕

แผนที่โรงเรียนพระหฤทัยโดยสังเขป

๖

แผนภูมิโครงสร้าง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนครู
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผู้อานวยการ-ผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ

แผนภูมิโครงสร้าง การบริหารงานองค์กร
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
โรงเรียน

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ฯ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ผู้อานวยการ - ผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายบุคลากร

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายจริยธรรม

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

หัวหน้างาน

หัวหน้างาน

หัวหน้างาน

หัวหน้างาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายบริการ
สัมพันธ์ชุมชน

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายอาคารสถานที่

หัวหน้างาน

หัวหน้างาน

หัวหน้างาน

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายนโยบายกากับติดตาม
และประเมินผล
หัวหน้างาน

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายอนุบาล

หัวหน้างาน

๗

๑.๗ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ปรัชญา
ความรู้นา คุณธรรมเลิศ เทิดศักดิ์ศรี
ความรู้นา หมายถึง การมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนาความรู้ไปพัฒนาตนเอง
ให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและนาความรูไ้ ปช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้
คุณธรรมเลิศ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณ ค่าและมีคุณธรรมต่อชุมชนและสังคมโดยมี
ความสามารถและคุณค่าของตนเองและสมบูรณ์ในจริยธรรมที่สาคัญอันเป็นหลักในการดารงชีวิตและมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นตามโอกาส
เทิดศักดิ์ศรี หมายถึง การปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักยอมรับในบทบาท ความสามารถ และคุณค่าของตนเอง
และผู้อื่น โดยให้ถือว่าทุกคนมีเกียรติ มีศักดิศ์ รี ในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
วิสัยทัศน์สถานศึกษา
โรงเรียนพระหฤทัย เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม เลิศล้าวิชาการบนพื้นฐานจิตตารมย์รักและรับใช้ ก้าวไกลสูส่ ากล
พันธกิจ (Mission)
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีคุณธรรมจริยธรรม
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผเู้ รียน ได้แสดงออกถึงเอกลักษณ์พระหฤทัย
๕. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์นักเรียนพระหฤทัย
๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้แสดงออกถึงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
๗. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดมี ีสุนทรียภาพ
๘. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล
๙. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพ
๑๐. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เป้าหมายของโรงเรียน
๑. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓. ผู้เรียนเป็นผูม้ ีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
๔. ผู้เรียนปฏิบัตติ นต่อผู้อื่นด้วยจิตตารมย์รัก และรับใช้
๕. ผู้เรียนแสดงออกถึงความสุภาพ อ่อนน้อม ตามสถานภาพและกาลเทศะ
๖. ผู้เรียนแสดงออกถึงการอนุรักษ์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
๗. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ รวมทั้งเอาใจใส่สุขภาพของตนเองและผู้อื่นให้แข็งแรง
มีสุนทรียภาพสมวัย
๘. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๙. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑๐. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มคี ุณภาพ
๑๑. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

๑.๘ เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

คือ รักและรับใช้
รัก
หมายถึง รักด้วยความจริงใจโดยปราศจากเงื่อนไข
รับใช้ หมายถึง การรับใช้เพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือผู้อื่น การแบ่งปันและอุทิศตน รับใช้เพื่อนมนุษย์
ในสังคมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส
คือ สุภาพ อ่อนน้อม เมตตา
สุภาพ หมายถึง การมีกิริยา วาจาทีด่ ี รู้จักกาลเทศะต่อสถานที่ และต่อบุคคล
อ่อนน้อม หมายถึง การยอมรับ และปฏิบตั ิตามคาแนะนาสั่งสอน
เมตตา หมายถึง การรู้จักแบ่งปัน เห็นใจ และช่วยเหลือผู้อื่น

๘

๑.๙ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
สภาพความสาเร็จของการดาเนินงาน
(งาน/โครงการ/กิจกรรม)
๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
๑. งานวัด/ประเมินผลพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ๑. ผลพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านตามคุณลักษณะ
จาเป็นตามหลักสูตร
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามวัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สถานศึกษา
ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๘
๒. งานวันวิชาการอนุบาล
๒. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผลการจัดงานกิจกรรมวันวิชาการอนุบาล
ระดับมากคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๙
๓. โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรม ๓. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผู้เรียน
ผลการจัดทาโครงการ ระดับดีมากคิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๓๑
๔. โครงการมาแอ่วมากอยละอ่อนหน้อย
๔. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
อนุบาล
ผลการจัดทาโครงการ ระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๕
๕. โครงการเด็กไทยวินยั ดี
๕. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผลการจัดทาโครงการ ระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๔
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา ๑. โครงการหนูน้อยรักการอ่าน
๑. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
ความรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ผลการจัดทาโครงการมาแอ่วมากอยละอ่อน
ต่อเนื่อง
หน้อยอนุบาล ระดับดีมากคิดเป็น ๙๑.๓๕
๒. งานวันวิชาการอนุบาล
๒. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผลการจัดงานกิจกรรมวันวิชาการอนุบาล
ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๙
๓. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ ๓. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
จากชุมชน
การจัดทาโครงการสร้างเสริมประสบการณ์
เรียนรู้จากชุมชน ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ
๙๘.๓๔
๔. กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะชีวิต
๔. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผลการจัดทากิจกรรมพัฒนาความรู้และ
ทักษะชีวิต ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ๑๐๐
๕. กิจกรรม Cooking แสนสนุก
๕. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทากิจกรรม Cooking แสนสนุก
ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๖. กิจกรรมหนูน้อยนักสร้างสรรค์
๖. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผลการจัดทากิจกรรมหนูน้อยนัก
สร้างสรรค์ ระดับดีมากคิดเป็น ๑๐๐
๗. กิจกรรมมิติสัมพันธ์
๗. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดกิจกรรมมิติสมั พันธ์ ระดับดีมากคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๘. กิจกรรมหนูน้อยนักข่าว
๘. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทากิจกรรมหนูน้อยนักข่าว ระดับดี
มากคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๔
๙. กิจกรรมรู้จักคิดรูจ้ ักซื้อ
๙. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทากิจกรรมรู้จักคิดรู้จักซื้อ ระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๗
เป้าหมายที่/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๙
เป้าหมายที่/ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

๓. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(งาน/โครงการ/กิจกรรม)
๑. โครงการกตัญญุตา

๒. โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี
๓. กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
๔. กิจกรรมหนูน้อยร้อยคุณธรรม
๔. ผู้เรียนปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย
จิตตารมย์รักและรับใช้

๑. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์พระหฤทัย
๒. โครงการหนูน้อยรักโรงเรียน

๕. ผู้เรียนแสดงออกถึงความสุภาพ ๑. กิจกรรมแบ่งสรรปันรัก
อ่อนน้อมตามสภาพและ
กาลเทศะ
๒. กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
๖. ผู้เรียนแสดงออกถึงการอนุรักษ์ ๑. โครงการมาแอ่วมากอยละอ่อนหน้อย
และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม
อนุบาล
ประเพณีอันดีงามของไทย
๒ โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้
จากชุมชน
๓. กิจกรรมพบพระชาระใจ
๔. กิจกรรมเทียนน้อยร้อยพรรษา

๗. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
๑. กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส
สุขภาพและออกกาลังกาย
สม่าเสมอรวมทั้งเอาใจใส่
สุขภาพของตนเองและผู้อื่นให้ ๒. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์อนุบาล
แข็งแรงมีสุนทรียภาพสมวัย

สภาพความสาเร็จของการดาเนินงาน

๑. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดทาโครงการกตัญญุตา ระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๐
๒. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดทาโครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี
ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๕
๓. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดทากิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๗
๔. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดทากิจกรรมหนูน้อยร้อยคุณธรรม
ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๗
๑. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดทาโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์พระหฤทัย ระดับดีมากคิดเป็น
ร้อยละ ๘๙.๘๖
๒. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดทาโครงการหนูน้อยรักโรงเรียน
ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๗
๑. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผลการจัดทากิจกรรมแบ่งสรรปันรัก ระดับ
ดีมากคิดเป็น ๙๐.๗๑
๒. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผลการจัดทากิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๗
๑. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผลการจัดทาโครงการมาแอ่วมากอยละอ่อน
หน้อยอนุบาล ระดับดีมากคิดเป็น
ร้อยละ๙๔.๐๕
๒. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผลการจัดทาโครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์ เรียนรู้จากชุมชน ระดับดี
มากคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๔
๓. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดทากิจกรรมพบพระชาระใจ ระดับ
ดีมากคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๓
๔. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดทากิจกรรมเทียนน้อยร้อยพรรษา
ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๒
๑. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดทากิจกรรมฟันสวยยิ้มใสระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๘
๒. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดทากิจกรรมกีฬาสัมพันธ์อนุบาล
ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๔

๑๐
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(งาน/โครงการ/กิจกรรม)
๘. ครูจดั กิจกรรมการเรียนการสอน ๑. งานส่งเสริมงานวิจัยทางการศึกษา
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เพื่อพัฒนางาน
เป้าหมายที่/ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

๒. โครงการส่งเสริมพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน ๔ สาระ
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๙. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร ๑. งานติดตามและพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. งานนิเทศการสอน
๑๐. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ

๑. งานสารวจความพึงพอใจของ
Stakeholders

๒. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย
๓. โครงการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
๔. โครงการสร้างขวัญและกาลังใจเพือ่
บุคลากร
๕. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
๖. โครงการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมบารุง
อาคารสถานที่
๗. โครงการอุทยานการศึกษา
๘. งานดูแลความปลอดภัย

สภาพความสาเร็จของการดาเนินงาน

๑. จากบันทึกการจัดทาวิจัยชั้นเรียนของครู
พบว่ามีครูพัฒนางานวิจัยคิดเป็นร้อยละ
๑๐๐
๒. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดทาโครงการส่งเสริมพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน ๔ สาระ ระดับดีมากคิด
เป็นร้อยละ ๙๘.๖๙
๓. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพครู
ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๓
๑. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผลการจัดทางานติดตามพัฒนาหลักสูตร
ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๗
๒. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผลการจัดทางานนิเทศการสอน ระดับดี
มากคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑. ผลจากการสารวจความพึงพอใจของ
Stakeholders พบว่าผู้ประเมินมีความ
พึงพอใจในภาพรวมของผลการบริหารงาน
ของทุกฝ่าย อยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็น
ร้อยละ๘๙.๕๘
๒. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๓
๓. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดทาโครงการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับดีมากคิดเป็น
ร้อยละ ๙๓.๔๗
๔. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดทาโครงการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับดีมากคิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๔๔
๕. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดทากิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ระดับดี
มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐
๖. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดทาโครงการพัฒนาปรับปรุง ซ่อม
บารุงอาคารสถานที่ ระดับดีมากคิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๖๙
๗. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดทาโครงการอุทยานการศึกษา
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๗
๘. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดทางานดูแลความปลอดภัย ระดับดี
มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๕

๑๑

๑.๙ แผนพัฒนาคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่
จาเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(งาน / โครงการ / กิจกรรม)
๑. งานวัด/ประเมินผลการเรียนรูต้ าม
หลักสูตร
๒. งานส่งเสริมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ

๓. โครงการค่ายวิชาการ ๘ กลุม่ สาระ
๔. โครงการคณิตคิดเร็ว
๕. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
๖. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

๑. โครงการพระหฤทัยร่วมใจรักการอ่าน
๒. โครงการห้องสมุดบูรณาการส่งเสริม
การอ่าน
๓. โครงการ S.C. Library เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
๔. โครงการวันวิชาการ
๕. โครงการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
๖. กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม
มุ่งสู่มหาวิทยาลัย

สภาพความสาเร็จของการดาเนินงาน
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกรายวิชา
ทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ๒.๐๐ ตามที่
โรงเรียนกาหนดคิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๘๗.๒๗
และ ค่าเฉลี่ย ๘ กลุ่มสาระเท่ากับ ๓.๔๙
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและชนะการแข่งขัน ได้แก่
กลุ่มสาระภาษาไทย จานวน ๓ รายการ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จานวน ๑ รายการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จานวน ๑๐ รายการ
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ จานวน ๑๐ รายการ
กลุ่มสาระศิลปะ
จานวน ๑๒ รายการ
กลุ่มสาระการงานฯ จานวน ๒ รายการ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจานวน ๖ รายการ
๓. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผลการจัดทาโครงการค่ายวิชาการ ๘ กลุม่ สาระ
ระดับ ดีถึงดีมากคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๙
๔. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผลการจัดทาโครงการคณิตคิดเร็ว ระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๕. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผลการจัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๙
๖. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทาโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๓
๑. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทาโครงการพระหฤทัยร่วมใจรักการอ่าน
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๓
๒. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทาโครงการห้องสมุดบูรณาการส่งเสริม
การอ่านระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๙๙๐
๓. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทาโครงการ S.C. Library เข้าสู่ประชาคม
อาเซียนระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๔. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทาโครงการวันวิชาการระดับดีถึงดีมาก
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๔
๕. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทาโครงการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๖. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผลการ
จัดทากิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมมุ่งสู่
มหาวิทยาลัย ระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ
๙๗.๗๒

๑๒
เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๓. ผู้เรียนเป็นผู้มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม

๔. ผู้เรียนปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วย
จิตตารมย์รักและรับใช้

๕. ผู้เรียนแสดงออกถึงความสุภาพ
อ่อนน้อมตามสถานภาพและ
กาลเทศะ

๖.ผูเ้ รียนแสดงออกถึงการอนุรักษ์
และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย

๗. ผู้เรียนมีสุขนิสยั ในการดูแล
สุขภาพ และออกกาลังกาย
สม่าเสมอรวมทั้งเอาใจใส่สุขภาพ
ของตนเองและ ผู้อื่นให้แข็งแรง
มีสุนทรียภาพสมวัย
๘. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(งาน / โครงการ / กิจกรรม)
๑. โครงการสานฝันเยาวชนคนดี
ศรีพระหฤทัย

สภาพความสาเร็จของการดาเนินงาน

๑. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทาโครงการสานฝันเยาวชนคนดีศรี
พระหฤทัยระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ
๒. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
๙๖.๙๗
๒. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทาโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
๓. โครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียน
ระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐
พระหฤทัย
๓. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทาโครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียน
พระหฤทัย ระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ๘๙.๑๗
๑. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ และ
๑. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
เอกลักษณ์พระหฤทัย
การจัดทาโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
พระหฤทัยระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๑
๑. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผลการ
๒. กิจกรรมพระหฤทัยจิตอาสาพัฒนา
จัดทากิจกรรมพระหฤทัยจิตอาสาพัฒนาชุมชน
ชุมชน
ระดับดีถึงดีมาก คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๑. กิจกรรมปันใจให้รัก
๑. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทากิจกรรมปันใจให้รัก ระดับดีถึงดีมาก
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐
๒. กิจกรรมมารยาทไทยอยู่ที่ไหนก็งดงาม ๒. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผลการจัดทากิจกรรมมารยาทไทยอยู่ที่ไหนก็งดงาม
ระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๑. โครงการรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
๑. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
ประเพณีไทย
การจัดทาโครงการรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทยระดับดีถึงดีมากคิดเป็นร้อยละ
๒. โครงการบูรณาการการเรียนรูจ้ ากชุมชน
๙๖.๙๖
๒. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทาโครงการบูรณาการการเรียนรู้จากชุมชน
๓. โครงการรักษ์คาเมือง
ระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๔
๓. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทาโครงการรักษ์คาเมืองระดับดีถึงดีมาก
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๕
๑. โครงการโรงเรียนสีขาว
๑. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทาโครงการโรงเรียนสีขาว ระดับดีถึงดีมาก
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๒
๒. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
๒. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผลการ
จัดทาโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับดี
ถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๖
๑. งานส่งเสริมงานวิจัยทางการศึกษา
๑. จากบันทึกการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนของครู พบว่า
เพื่อพัฒนางาน
มีครูพัฒนางานวิจัยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพครูตาม
๒. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผลการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพครูตามกลุ่มสาระ
การเรียนรูร้ ะดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๕

๑๓
เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๙. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(งาน / โครงการ / กิจกรรม)
๑. โครงการค่ายวิชาการ
๒. โครงการบูรณาการการเรียนรู้
จากชุมชน
๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
เพื่อลูกหลานสู่มหาวิทยาลัย
๔. โครงการวันวิชาการ

๑๐.สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาทีม่ ี
คุณภาพ

๑. งานสารวจความพึงพอใจของ
Stakeholders

๑๑. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาขังนพืงนฐาน
สถานศึกษาตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา
๓. โครงการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
๔. โครงการสร้างขวัญและกาลังใจ
บุคลากร
๕. โครงการ การจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
๗. โครงการประสานสัมพันธ์งาน/
โครงการ/กิจกรรมกับองค์กร
ภายนอก

สภาพความสาเร็จของการดาเนินงาน
๑. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทาโครงการค่ายวิชาการ ระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๙
๒. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทาโครงการบูรณาการการเรียนรู้จากชุมชน
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๔
๓. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทาโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
เพื่อลูกหลานสู่มหาวิทยาลัย ระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๒
๔. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทาโครงการวันวิชาการ ระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๔
๑. ผลจากการสารวจความพึงพอใจของ
Stakeholdersพบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมของผลการบริหารงานของทุกฝ่าย
อยู่ในระดับดีขึงนไปคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๗
๒. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาขังนพืงนฐานระดับดีถึงดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ ๙๓.๘๕
๓. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทาโครงการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับดีถึงดีมากคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๖
๔. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทาโครงการสร้างขวัญและกาลังใจบุคลากร
ระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๔
๕. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของผล
การจัดทาโครงการ การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๖
๗. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผลการจัดทาโครงการประสานสัมพันธ์งาน /
โครงการ/กิจกรรมกับองค์กรภายนอก ระดับ
ดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๐

๒. ข้อมูลผู้บริหาร
๒.๑ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต นายสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๒๗๖๐๘๗
e-mailSc_Cathedral@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต ( ปรัชญา )
ดารงตาแหน่งตังงแต่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๔ ปี - เดือน
๒.๒ ผู้อานวยการ - ผู้จัดการโรงเรียน นางสาวสุรีย์พร ระดมกิจ โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๒๗๖๐๘๗
e-mail anna_suriphon@yahoo.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขา บริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งตังงแต่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๔ ปี- เดือน
๒.๓ ลักษณะผู้รับใบอนุญาต
❍ บุคคลธรรมดา
 นิติบุคคล
❍

๑๔

๓. ข้อมูลนักเรียน ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ )
๓.๑ ที่ตั้ง ❍ กทม.
๓.๒ ลักษณะโรงเรียน
 สามัญทั่วไป
❍

 ภูมิภาค
❍

❍ EP
๓.๓ ระดับที่เปิดสอน
❍ ปฐมวัย

❍ อิสลามศึกษา

❍ สามัญศึกษาและEP
❍ ปฐมวัย – ประถมศึกษา

❍ ปฐมวัย – ม.ต้น

 ปฐมวัย – ม.ปลาย
❍

๓.๔ จานวนห้องเรียนจาแนกตามหลักสูตร/โครงการ
ระดับชั้น

จานวนห้องเรียน
EP
อิสลาม
-

ไทย
๒
๘
๓๐
๑๘
๒๒
๘๐

เตรียมอนุบาล
อนุบาล
ประถมศึกษา (ป.๑-๖)
มัธยมต้น (ม.๑-๓)
มัธยมปลาย(ม. ๔-๖)
รวม

รวม
๒
๘
๓๐
๑๘
๒๒
๘๐

๓.๕ จานวนผู้เรียนจาแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ
หลักสูตรโครงการ/
ระดับชั้น
เตรียมอนุบาล
อนุบาล
ประถมศึกษา (ป.๑-๖)
มัธยมต้น (ม.๑-๓)
มัธยมปลาย(ม. ๔-๖)
รวม

ไทย
ชาย
หญิง
๑๔
๓๗
๖๔
๑๓๙
๒๓๗
๖๘๙
๖๒๔
๗๒๙
๓๑๕ ๒,๒๑๘

จานวนผู้เรียน
EP
อิสลาม
ชาย หญิง ชาย หญิง
-

รวม
ชาย หญิง
๑๔
๓๗
๖๔ ๑๓๙
๒๓๗ ๖๘๙
๖๒๔
๗๒๙
๓๑๕ ๒,๒๑๘

รวม
๕๑
๒๐๓
๙๒๖
๖๒๔
๗๒๙
๒,๕๓๓

๓.๖ จานวนผู้เรียนที่มลี ักษณะพิเศษ
จานวน (คน)
รายการ
๑. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม
๒. ผู้เรียนที่มภี าวะทุพโภชนาการ
๓. ผู้เรียนปัญญาเลิศ
๓.๑ คณิตศาสตร์
๓.๒ วิทยาศาสตร์
๓.๓ ภาษาอังกฤษ
๓.๔ ศิลปะ
๓.๕ นาฏศิลป์/ดนตรี

อนุบาล

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

รวม

๐
๐

๐
๐

๐
๐

๐
๐

๐
๐

คิดเป็น
ร้อยละ
๐.๐๐
๐.๐๐

๑๒๒
๑๔๒
๑๕๓
๑๒๗
๑๓๗

๕๘๘
๖๔๓
๖๐๕
๘๙๖
๘๙๖

๒๔๑
๒๗๕
๒๐๐
๔๖๓
๕๗๘

๒๔๑
๓๓๒
๓๐๐
๖๙๓
๖๙๓

๑,๑๙๒
๑,๓๙๒
๑,๒๕๘
๒,๑๗๙
๒,๓๐๔

๔๗.๐๖
๕๔.๙๕
๔๙.๖๖
๘๖.๐๒
๙๐.๙๖

๑๕
จานวน (คน)
รายการ
๓.๖ พลศึกษา
๔. ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
๔.๑ ยากจน
๔.๒ ด้อยโอกาส
๕. ผู้เรียนซ้าชั้น
๖. ผู้เรียนที่ขาดเรียนมากกว่าร้อยละ ๕ ของเวลาเรียน (วัน)
ตลอดปีการศึกษา
๗. ผู้เรียนลาออกกลางคัน
๘. ผู้เรียนที่ทาชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
๙. ผู้เรียนที่อยู่ในภาวะเสีย่ ง

คิดเป็น
ร้อยละ
๒,๑๗๐ ๘๕.๖๗

อนุบาล

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

รวม

๑๑๘

๙๐๕

๕๕๔

๕๙๓

๐
๐
๐

๐
๐
๐

๐
๐
๐

๐
๐
๐

๐
๐
๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐.๐๐

๗
๗๕
๐

๑๓
๑๔๕
๐

๖
๖๔
๐

๑๕
๖๕
๐

๔๑
๓๒๘
๐

๑.๖๐
๑๑.๘๔
๐.๐๐

๓.๘ จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๒,๓๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐ ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
๓.๙ จ านวนนั กเรี ยนที่มีน้ าหนั กส่ วนสู งตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๒,๒๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๘
ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
๓.๑๐ จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ ๒,๕๓๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
๓.๑๑ จ านวนนั กเรี ยนที่ มีคุ ณลั กษณะเป็ นลู กที่ ดี ของพ่ อ แม่ ผู้ ปกครอง ๒,๔๐๔ คน คิดเป็นร้ อยละ ๙๔.๙๐
ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
๓.๑๒ จ านวนนั กเรี ยนที่ มี คุ ณลั กษณะเป็ นนั กเรี ยนที่ ดี ของโรงเรี ยน ๒,๔๐๔ คน คิ ดเป็ นร้ อยละ ๙๔.๙๐
ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
๓.๑๓ จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ ๒,๔๐๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๔.๙๐ ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
๓.๑๔ จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
๒,๓๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๕ ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
๓.๑๕ จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
๒,๔๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๘ ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
๓.๑๖ จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กาหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา ๒,๓๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
๓.๑๗ จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
อ.๓ จานวน ๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๓ ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
( นักเรียนที่มีความพร้อมไม่ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๗ )
ป.๖ จานวน ๒๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
ม.๓ จานวน ๒๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
ม.๖ จานวน ๓๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
๓.๑๘ อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๑๒

๑๖
๔. ข้อมูลบุคลากร
๔.๑ จานวนบุคลากร จาแนกตามหน้าที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์
เพศ (คน)
ระดับการศึกษา (คน)
ต่ากว่า
สูงกว่า อายุเฉลี่ย
ประเภทบุคลากร
ชาย หญิง
ป.ตรี
(ปี)
ป.ตรี
ป.ตรี
ผู้แทนผู้ได้รับใบอนุญาต
๑
๑
๖๑
ผู้อานวยการและผู้จัดการ
๑
๑
๔๘
ครู (บรรจุ)
๓๔ ๑๖๒ ๓ ๑๖๖ ๒๗
๔๖
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ)
๑
๒
๓
๓๑
ครูต่างประเทศ
๖
๓
๙
๔๑
พี่เลี้ยง
๑๐
๘
๒
๓๑
บุคลากรทางการศึกษา
๒
๑
๑
๕๖
นักการภารโรง
๒๓ ๕๐ ๖๖
๗
๓๒
คนขับรถ
๑
๑
๓๓
ยามรักษาความปลอดภัย
๔
๔
๓๒

ประสบการณ์
ในตาแหน่ง(เฉลี่ย)
(ปี)
๔
๔
๑๗
๔
๕
๕
๕
๑๓
๑๓
๑๘

จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๒๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๗
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๓
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียนจานวน
อาคารประกอบจานวน
ส้วม
สระว่ายน้า
สนามเด็กเล่น
สนามบาสเก็ตบอล
ลานเอนกประสงค์

๘
๓
๙
๒
๒
๒
๑

หลัง
หลัง
หลัง
สระ
สนาม
สนาม
สนาม

๖. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
เงินงบประมาณ
(เงินอุดหนุนรายหัว)
เงินนอกงบประมาณ
รวมรายรับ

บาท
๕๑,๓๙๐,๓๗๓.๑๓

รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายบริหาร

ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
๘๓,๑๒๑,๑๙๑.๐๑ งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ
๑๓๔,๕๑๑,๕๖๔.๑๔
รวมรายจ่าย

บาท
๙๕,๐๗๖,๕๑๓.๙๐
๑๐,๖๘๕,๒๓๒.๘๙
๑๔,๖๙๙,๖๙๕.๒๐
๑๒๐,๔๖๑,๔๔๑.๙๙

๑๗

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๗.๑ อาชีพหลักของชุมชน คือ
❍รับราชการ
❍ค้
❍เกษตรกร
 าขาย
❍รับจ้าง
❍ไม่มีอาชีพ
❍อื่น ๆ (ระบุ)………………..
๗.๒ ศาสนาที่ชุมชนนับถือ คือ
❍พุ
❍คริ
❍อิ
 ทธ
 สต์
 สลาม
❍ฮิ
❍ซิกข์
❍อื่น ๆ………………………..
 นดู
๗.๓ อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่ คือ
❍รั
❍ค้
❍เกษตรกร
 าขาย
 บราชการ
❍รับจ้าง
❍ไม่มีอาชีพ
❍อื่น ๆ (ระบุ)………………..
๗.๔ ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ คือ
❍พุ
❍คริสต์
❍อิสลาม
 ทธ
❍ฮินดู
❍ซิกข์
❍อื่น ๆ………………………..
๗.๕ รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
๗.๖ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีรดน้าดาหัว
การปล่อยโคมและจุดประทีปโคมไฟในเทศกาลยี่เป็ง เป็นต้น
๘. โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
๘.๑ โอกาส /จุดแข็ง
๑. มีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยเชียงใหม่ และเครือข่ายผู้ปกครอง
ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๒. มีสถาบันระดับอุดมศึกษาให้การสนับสนุนการแนะแนวทางการศึกษา
๓. หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
๔. ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกยอมรับ และมั่นใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๕. โรงเรียนบริหารงานโดยนักบวช ซึ่งเป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการบริหารงานเชิงรุก
๖. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
๗. โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและสังคมในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับจริยธรรม
๘. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระหฤทัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นปีการศึกษา
๒๕๕๗-๒๕๕๙
๙. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติงานที่เป็นระบบ ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง
๑๐. โรงเรียนมีฝ่ายบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการงานได้อย่างเป็นระบบ
๑๑. โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเป็นเน้นการสอน ๓ ภาษา
๑๒. โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย เป็นรูปธรรมชัดเจน
๑๓. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
๑๔. โรงเรียนมีห้องเรียน และห้องประกอบการที่ติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง
๑๕. โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้และศึกษาดูงานจากองค์กรภายนอก
๑๖. โรงเรียนมีหอพักนักเรียนประจา
๑๗. โรงเรียนมีบรรยากาศการทางานภายในโรงเรียนเป็นแบบกัลยาณมิตร
๑๘. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และอาคารสถานที่ ที่มีความมั่นคง ปลอดภัย

๑๘

๑๙. โรงเรียนมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี
๒๐. บุคลากรครูมีศักยภาพในการทางาน และเอาใจใส่นักเรียนอย่างดี
๒๑. บุคลากรครูมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลต่างๆจากภายใน /ภายนอก มากมาย
๒๒. บุคลากรครูมีความหลากหลายทางด้านภาษา ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้สาเนียงภาษาที่แตกต่างได้ดี
๒๓. นักเรียนมีคุณภาพด้านการเรียน มีคุณธรรม และมีความสามารถด้านกิจกรรม ส่งผลให้ได้รับรางวัลมากมาย
จากการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับจากองค์กรภายนอก
๒๔. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
๒๕. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆได้ ๑๐๐%
๘.๒ ข้อจากัด/จุดอ่อน
๑. บุคลากรได้รับการอบรม พัฒนาด้านเทคโนโลยีน้อย
๒. ผู้บริหารมีวาระการบริหารงาน ทาให้บุคลากรต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับนโยบายของแต่ละสมัยบริหาร

๙. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนพระหฤทัยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นระยะเวลา ๓ ปี การศึกษาโดยรับเด็กอายุตั้งแต่ ๓-๕ ปี
และได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ อนุบาลปีที่ ๑ อายุ ๓ ปี อนุบาลปีที่ ๒ อายุ ๔ ปี อนุบาลปีที่ ๓ อายุ ๕ ปี
และจัดแบ่งการเรียนเป็น ๒ ภาคเรียน
โครงสร้างเวลาเรียนและหลักสูตร ระดับอนุบาลปีที่ ๑ – อนุบาลปีที่ ๓
เวลาเรียน (สัปดาห์)
อนุบาล ๑
อนุบาล ๒
อนุบาล ๓
๖
๖
๖
๙
๙
๙

สาระการเรียนรู้
๑. สาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
๒. สาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
สถานที่แวดล้อมเด็ก
๓. สาระการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติรอบตัว
๔. สาระการเรียนรู้เรื่องสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
รวม

๘
๙
๓๒

๘
๙
๓๒

๘
๙
๓๒

โครงสร้างหลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๗
ช่วงอายุ
-

ประสบการณ์สาคัญ
ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์และจิตใจ
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา

อายุ ๓ – ๕ ปี
-

สาระที่ควรเรียนรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล สถานที่แวดล้อมเด็ก
ธรรมชาติรอบตัว
สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

๑๙

หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระหฤทัยประถมศึกษา
เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
ป.๓
ป.๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชา / กิจกรรมทีส่ ถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ป.๑

ป.๒

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๔๐
๑๓๐

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๔๐
๑๓๐

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๔๐
๑๓๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐
๑๓๐

ป.๕

ป.๖

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐
๑๓๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐
๑๓๐

ปีละไม่น้อยกว่า ๔๐ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมงต่อปี

โครงสร้างเวลาเรียน/หน่วยกิต หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระหฤทัยระดับมัธยมศึกษา
เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม. ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม
ม. ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชา / กิจกรรมทีส่ ถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๑๒๐(๓ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๑๖๐(๔ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๘๘๐(๒๒ นก.)
๑๒๐

๑๒๐(๓ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๑๖๐(๔ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๘๘๐(๒๒ นก.)
๑๒๐
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี

ม. ๓
๑๒๐(๓ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๑๖๐(๔ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๘๘๐(๒๒ นก.)
๑๒๐

๒๐

โครงสร้างเวลาเรียน/หน่วยกิต หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระหฤทัย ระดับชั้นมัธยมปลาย
เวลาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ม. ๕
ม. ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม
ม. ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชา / กิจกรรมทีส่ ถานศึกษา
จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น

๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๕๒๐(๑๓ นก.)
๑๒๐

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

รวม
ม. ๔-๖

๘๐(๒ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๘๐(๗ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๒๔๐(๖ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๒๔๐(๖ นก.)
๘๐(๒ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๘๐(๗ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๑๒๐( ๓ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๑๒๐( ๓ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๑๒๐( ๓ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.) ๑๒๐( ๓ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๒๔๐(๖ นก.)
๕๒๐(๑๓นก.) ๕๒๐(๑๓ นก.) ๑,๖๔๐( ๔๑ นก.)
๑๒๐
๑๖๐
๔๐๐

ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ชั่วโมง

๑,๖๔๐ ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี

รวม ๓ปี
๓,๖๔๐ ชั่วโมง

๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑) ห้องสมุดมีขนาด ๖๐๐ ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด ๒๕,๖๕๘ เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ my lib
จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๑,๒๐๐ คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๗
ของนักเรียนทั้งหมด
๒) ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด ๓๗ ห้อง ได้แก่
ห้องโสตทัศนูปกรณ์
๓
ห้อง
ห้องคอมพิวเตอร์
๔
ห้องวิทยาศาสตร์
๕
ห้อง
ห้องศิลปะ
๓
ห้องนาฏศิลป์/ ดนตรี
๔
ห้อง
ห้องพยาบาล
๒
ห้องศาสนสัมพันธ์
๑
ห้อง
ห้องแนะแนว
๑
ห้องพละ
๑
ห้อง
ห้องลูกเสือ
๑
ห้องศูนย์การเรียนรู้
๔
ห้อง
ห้อง กอท.
๑
ห้องสื่อการเรียนการสอน
๖
ห้อง
ห้องคหกรรม
๑
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งานมีทั้งหมด ๓๑๐ เครื่อง
คอมพิวเตอร์
๑. ใช้ในการเรียนการสอน
๒. ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้
๓. ใช้ในการบริหาร

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

จานวน (เครื่อง)
๒๑๐
๖๐
๔๐

จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๑,๕๐๐ คน ต่อวัน

๒๑

คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๒ ของนักเรียนทั้งหมด
๓) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
๑. ห้องธนาคารโรงเรียน โรงเรียนพระหฤทัย
๒. ศาลาไทย
๓. สวนหย่อม
๔. สวนสุขภาพ
๕. สนามเด็กเล่น
๖. ลานกิจกรรม
๗. ป้ายนิเทศ/บอร์ด
๘. มุมหนังสือ
๙. โรงอาหาร
๑๐. สระว่ายน้า
๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
๑. โบสถ์/วัด/มัสยิด
๒. โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/พิพิธภัณฑ์
๓. สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ/สวนสาธารณะ/สวนสัตว์/อุทยาน
๔. สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย์/สถานีตารวจ/เทศบาล
๕. สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/ราชภัฎ/เทคโนโลยีราชมงคล
๖. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
๗. ท้องฟ้าจาลอง/เมืองจาลอง
๘. ธนาคาร/โรงแรม/ห้างสรรพสินค้า/ตลาด/โรงงาน
๙. พื้นที่เพาะปลูก/ไร่/สวน
๑๐. หัตถกรรมพื้นบ้าน/สินค้าพื้นเมือง
๑๑. ค่ายลูกเสือ
๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘
๖.๑ ชื่อ-สกุล นางบัวไหล คณะปัญญา สอนเรื่อง การวาดภาพบนพัด จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๒ ชื่อ-สกุล นายศิกษก บุญทา
สอนเรื่อง การวาดภาพบนพัด จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๓ ชื่อ-สกุล ครูพลเทพ บุญหมื่น
สอนเรื่อง การมัดย้อม จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๔ ชื่อ-สกุล นายวิเชียร ปันคา
สอนเรื่อง การมัดย้อม จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๕ ชื่อ-สกุล นางขวัญเรือน เพิ่มพูน
สอนเรื่อง การทาไม้ประดิษฐ์ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๖ ชื่อ-สกุล นางวันเพ็ญ ใจมา
สอนเรื่อง การทาไม้ประดิษฐ์ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๗ ชื่อ-สกุล นายยศพัษสิ์ จันทร์เสนา สอนเรื่อง การทาของเล่นเด็ก จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๘ ชื่อ-สกุล นางแก้วพา กาบศรี
สอนเรื่อง การทาของเล่นเด็ก จานวน ๑ ครัง้ /ปี
๖.๙ ชื่อ-สกุล นายณัฐนิช บุญหมื่น
สอนเรื่อง การทาลูกปัดจากธรรมชาติ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๑๐ ชื่อ-สกุล นายอรทัย ศรีกุลนา
สอนเรื่อง การทาลูกปัดจากธรรมชาติ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๑๑ ชื่อ-สกุล นายกฤษณะ ไชยยาน
สอนเรื่อง การฉลุกระดาษสา จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๑๒ ชื่อ-สกุล นายฐิติพร หาญพิพัฒน์
สอนเรื่อง การฉลุกระดาษสา จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๑๓ ชื่อ-สกุล นางรัชนี ใจมา
สอนเรื่อง การตัดตุง จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๑๔ ชื่อ-สกุล นายเอกราช สิงห์สกุล
สอนเรื่อง การตัดตุง จานวน ๑ ครั้ง/ปี

๒๒

๖.๑๖ ชื่อ-สกุล นายใจคา สมเที่ยง
๖.๑๗ ชื่อ-สกุล นางดวงใจ ปัญญาวงค์
๖.๑๘ ชื่อ-สกุล นางหทัยรัตน์ ชัยรักษ์
๖.๑๙ ชื่อ-สกุล นางบัวผาย แสนกลางเมือง
๖.๒๐ ชื่อ-สกุล นายพิสิทธิ์ แสนกลางเมือง
๖.๑๕ ชื่อ-สกุล นายเจษฎา สมเที่ยง

สอนเรื่อง การดุลโลหะ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
สอนเรื่อง การทาโคมล้านนา จานวน ๑ครั้ง/ปี
สอนเรื่อง การปั้นดิน จานวน ๑ ครั้ง/ปี
สอนเรื่อง การปั้นดิน จานวน ๑ ครั้ง/ปี
สอนเรื่อง การดุลโลหะ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
สอนเรื่อง การทาโคมล้านนา จานวน๑ครั้ง/ปี

ปราชญ์ชาวบ้าน/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน
ที่
ประเภทความรู้
จานวนครั้ง
๑ การประกอบวิชาชีพ
๒ การเกษตร
๓ หัตถกรรม ( กิจกรรมวันวิชาการ ในเวลา ๒ วัน )
๑
๔ ศิลปะ/ดนตรี
๑๐
๕ กีฬา
๕
๖ วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี( กิจกรรมวันวิชาการ ในเวลา ๒ วัน )
๑
๗ ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓
๘ ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย
๒
๙ สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย
๓
๑๐ สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร
๑
๑๑ การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน
๑

๑๑. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
๑๑.๑ ผลงานดีเด่น
ที่
๑.

ประเภท/ชื่อ
สถานศึกษา

๒.

สถานศึกษา

๓.

สถานศึกษา

ที่

ประเภท/ชื่อ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
โล่แสดงความขอบคุณเนื่องในโอกาส “วันมหิดล”
ประจาปี 2558 โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคคลและนักเรียนมีจิตศรัทธาบริจาค
โลหิตให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ป่วยต่อไป
รางวัลโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
จังหวัดเชียงใหม่
รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น
ประเภท สถานศึกษา สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
-

หน่วยงานที่มอบรางวัล
โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่

จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
จากศูนย์เผยแพร่ธรรม
พุทธสมาคม ยุวพุทธสมาคม
และสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่

๑.

ผู้บริหาร
ครู
นางวรรณรัชต์

ทองสวัสดิ์

รางวัล “เข็มเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจาปี 2558”

๒.

นายอาทิตย์

คุณยศยิ่ง

รางวัลผู้อุทิศตนบาเบ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

จากสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
จากมูลนิธิรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่
หน่วยงานที่มอบรางวัล
-

๒๓
๓.
ที่
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายชวลิต

แก้ววงศ์

รางวัลครูต้นแบบเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

จากมูลนิธิรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ประเภท/ชื่อ
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
รางวัลครูแสนดี
มหาวิทยาลัยศรีประทุมกทม.
นายสิทธิพร
นันทขว้าง
นายมงคล
หวังรักกลาง รางวัลผู้กากับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ปีการศึกษา 2558 จากผู้บังคับศูนย์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร
มลฑลทหารบกที่ 33
คุรุสภา
นางสาวกมลพร
ทองธิยะ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
คุรุสภา
นางสาวกัลญา
ชนะสกุลนิยม รางวัลหนึ่งแสนครูดี
คุรุสภา
นางสาวนลินี
ศรีจันทร์ดร
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
คุรุสภา
นางสาวปราณี
คาปา
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
คุรุสภา
นางวัลสิกา
คาภิระ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
คุรุสภา
นางสาววาสนา
ก๋าใจ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
คุรุสภา
นางศศิชา
พจนาธารงค์พงศ์ รางวัลหนึ่งแสนครูดี
คุรุสภา
นางสาวอัญชลิการ์ ขันติ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นักเรียนระดับปฐมวัย
ฝ่ายอนุบาลสมาคมโรงเรียน
เด็กหญิงณัฐชญา
ศิริสุธรรม
รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันวาดภาพระบายสี
เอกชน จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยสีเทียน
เด็กหญิงอชิรญา
เจนธนานันท์ รางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ฝ่ายอนุบาลสมาคมโรงเรียน
เอกชน
เด็กหญิงกัลย์กมล
พิโลนพงศธร ตัด ปะกระดาษ
จังหวัดเชียงใหม่
เด็กหญิงกฤตยา
จันทร์สุวรรณ
เด็กชายธีรภัทร
ทิพย์พรหม
รางวัลชมเชยจากการแข่งขันตอบปัญหาชิงไหวชิงพริบ
ฝ่ายอนุบาลโรงเรียนปริงนส์รอย
เด็กหญิงมนัสนันท์ บัวคาปัน
แยลส์วิทยาลัย
เด็กหญิงวลัยพรรณ ตีรยพันธุ์
รางวัลชมเชยจากการแข่งขันวาดภาพระบายสี
ฝ่ายอนุบาลโรงเรียนปริงนส์รอย
เด็กหญิงณัฐชญา
ศิริสุธรรม
แยลส์วิทยาลัย
เด็กหญิงอชิรญา
เจนธนานันท์ รางวัลชมเชยจากการแข่งขันฉีก ตัด ปะกระดาษ
ฝ่ายอนุบาลโรงเรียนปริงนส์รอย
เด็กหญิงกฤตยา
จันทร์สุวรรณ์
แยลส์วิทยาลัย
เด็กหญิงภูริชญา
สุภาวงค์
รางวัลชมเชยจากการแข่งขันปั้นดินนงามัน
ฝ่ายอนุบาลโรงเรียนปริงนส์รอย
เด็กหญิงณิชากร
ฉิมสุข
แยลส์วิทยาลัย
เด็กหญิงอลิสซ่า อาร์ลีนน์ คราวฟอร์ด รางวัลขวัญใจช่างภาพในการประกวดหนูน้อยนพมาศ
เทศบาลนครเชียงใหม่
นักเรียนระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

๑.

เด็กหญิงเกวลิน

๒.

เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ชัยชิต

๓.

เด็กชายสมัชญ์พล

กันยาสาย

สิรรวีพัชร์

รางวัลเหรียญทองและได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าชิง โรงเรียนดนตรียามาฮ่า
แชมป์ระดับประเทศจากการแข่งขัน Electone
Ensemble รุ่นเล็กอายุไม่เกิน 12 ปี ของ Yamaha
Thailand Music Festival 2015 และได้รับรางวัล
แชมป์ระดับประเทศและได้เข้ารับถ้วยประทานจากพระ
เจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา ณ วังสุโขทัย
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม2558
รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน “เชียร์ลีดดิงงชิงแชมป์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ประเทศไทย” จากพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ICTC ฮอลล์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลเหรียญเงิน ระดับที่ 3 รุ่นอายุไม่ถึง 9 ปี จากการ บริษัทสมาร์ท เบรน
สอบแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิตชิงแชมป์ประเทศ
ไทยและนานาชาติ ครังงที่ 15 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้รับ

๒๔

๑๑.๑ ผลงานดีเด่น (ต่อ)
ที่
๔

ประเภท/ชื่อ
เด็กชายสมัชญ์พล สิรรวีพัชร์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
- รางวัลเหรียญทอง พร้อมถ้วยรางวัล ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ
7-8 ปี ชาย 24-27 ก.ก. รุ่น D ระดับ OPEN สังกัดทีม
King Phoenix Taewondo
- รางวัลเหรียญทอง ประเภทยุวชน รุ่นอายุ 7-8 ปี นงาหนัก
27-30 ก.ก. รุ่น E สังกัดทีม King Phoenix
(โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่)
- รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง แข่งขัน “เทควันโด”
รุ่นสายธารทิพย์ A (Kyoruki) ยุวชนชายอายุ 7-8 ปี รุ่น E
(27 – 30) Class A ในงาน CMU TAEKWONDO OPEN 4
จัดโดยสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่และ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ณ สนามกีฬา 700 ปี
๕ เด็กหญิงศุภรดา
จันต๊ะมณี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Little Miss Chiangmai Thailand
(ภาคเหนือ)และได้เป็นยุวฑูตการท่องเที่ยวประจาจังหวัดเชียงใหม่
๖ เด็กหญิงพิจิตตรา อาชีวะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Little Miss Chiangmai Thailand
(ภาคเหนือ) และทาหน้าที่เป็นยุวฑูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ของเชียงใหม่และภาคเหนือ
๗ เด็กหญิงภัคควลัญชน์ ชัยชิต
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเชียร์ลีดดิงงชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
ครังงที่ 20 ประจาปี 2558 ประเภท “Dance : Junior Team
Cheer Freestyle Pom” ระดับอาเซี่ยน พร้อมถ้วยรางวัลและ
เหรียญทอง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
๘ เด็กหญิงนันท์นภัส สุจา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ของ ระดับภาคเหนือ จากการ
เด็กหญิงกรพิชญา วงค์ศิริ
แข่งขัน “ To Be Number One Teen Dancercise
Thailand Championship 2016 รุ่น Junior”
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
๙ เด็กหญิงภัสสร
ลิงมบ่อแก้ว
รางวัลที่ 2 ของระดับภาคเหนือ จากการแข่งขัน
เด็กหญิงจิตตานันท์ ศิริชุดา
“ To Be Number One Teen Dancercise Thailand
เด็กหญิงปราญชลี รินสินจ้อย
Championship 2016 รุ่น Pre Teenage”
๑๐ เด็กหญิงพิจิตตรา อาชีวะ
ชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลง (Singing Competition)
การแข่งขันทักษะ ภาษาอังกฤษ English Programme
Academic Competition Day 2015 เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2558
๑๑ เด็กหญิงศรัณยา โรจนมณีพาณิชย์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสะกดคาศัพท์ (Spelling)
เด็กหญิงธัญธิพัช บุญธีรารักษ์
จากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษEnglish Programme
เด็กหญิงโรส
อิเคดะ
Academic Competition Day 2015 เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2558
๑๒ นางสาวณัฐฐิณา ฉิมแย้ม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับโล่รางวัลพร้อม
นางสาวณัฐประภา ปิมป้อ
เกียรติบัตร จากการแข่งขันโยนไข่ดิ่งพสุธา ครังงที่ 7
นางสาวพิมพิ์พิชญา รัตนคชินทร์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๑๓ เด็กหญิงนันท์นภัส สุจา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่น Junior จากการแข่งขัน
เด็กหญิงกรพิชญา วงศ์ศิริ
เต้น To be number one Teen Dancercise Chiangmai
Championship 2016 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558
ใช้ชื่อทีมว่า NK Junior to be

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สมาคมกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ร่วมกัมหา
วิทยาลัยเชียงใหม่
องค์การบริหารจังหวัด
เชียงใหม่และการกีฬา
แห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวของ
เชียงใหม่
การท่องเที่ยวของ
เชียงใหม่
การท่องเที่ยวของ
เชียงใหม่
กระทรวงสาธารณะสุข

กระทรวงสาธารณะสุข
โรงเรียนวารีเชียงใหม่

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จากจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่

๒๕

๑๑.๑ ผลงานดีเด่น (ต่อ)
ที่
ประเภท/ชื่อ
๑๔ นางสาวพรไพลิน จินดามณี

หน่วยงานที่มอบรางวัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

๑๕

ศูนย์ข้อมูลประชาคม
อาเซียน

๑๖

๑๗

๑๘
๑๙

๒๐
๒๑

๒๒

๒๓

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบตั ร
จากการประกวด ภาพวาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในหัวข้อ
“Our People, Our Future Together” ณ สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาวนัทธมน ดุสิตโสภณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการสร้างผลงานด้าน
สื่อประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ประจาปี 2558 ในหัวข้อ
“การประกวด ASEAN Infographic ระดับมัธยมศึกษา”
ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต และศูนย์ข้อมูล
ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
ได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขัน“กีฬากระโดดเชือก 5 ภาค”
เด็กหญิงธนัชพร ทาคาส่าง
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นิยมพานิช
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ประเภทกระโดดเชือกคู่ฟรีสไตล์
ได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขัน “กีฬากระโดดเชือก 5 ภาค”
เด็กหญิงกานต์พิชชา ดีไพร
เด็กหญิงณัชชา
เพลินจิต
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ประเภทกระโดดเชือกคู่ฟรีสไตล์
เด็กหญิงศุภัชญา ปั้นทอง
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดคัดลายมืออักษรจีน
ระดับประถมศึกษา
เด็กหญิงจันทร์เจ้า หลิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดคัดลายมือ
อักษรจีน ระดับประถมศึกษา
นางสาวจิรัศยา
เลิศสังจ์แจ่มใส รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ จากการประกวดเขียนเรียงความ
ภาษาจีน ระดับมัยธมศึกษา
เด็กหญิงกนกวรรณ สุพรศิลป์
รางวัลชนะเลิศ ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับภาคเหนือ ภายใต้
เด็กหญิงปิยฉัตร อะตะถา
หัวข้อ “มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ” (The Nature’s Great
Event) ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล
จากการแข่งขัน “Science Project” ระดับ 17 จังหวัด
ภาคเหนือ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมชูปถัมภ์
เด็กหญิงปันชญา ตระกูลทองสว่าง รางวัลเหรียญทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ
เด็กหญิงจิรพร เสนาบุตร
พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล จากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เด็กหญิงสิริยากร ถมยา
แห่งชาติ ประจาปี 2558 ระดับภาคเหนือ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่าง
วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2558
นางสาวปพิชญา, พรหมแสนใจ รางวัลที่ 1 จากการประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
นางสาวสุภาพร, แซ่โหว
เรื่อง Miracurous Aurora (มหัศจรรย์แสงออโรรา) พร้อม
นางสาวอลิสา
เนตรวงศ์
เกียรติบตั รและเงินรางวัล จากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
นางสาวแพรวพรรณ เกตุแก้ว
แห่งชาติ ประจาปี 2558 ระดับภาคเหนือ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ระหว่าง
วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2558

สถาบันพลศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านรักภาษา
จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านรักภาษา
จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านรักภาษา
จังหวัดเชียงใหม่
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒๖

๑๑.๑ ผลงานดีเด่น(ต่อ)
ที่
ประเภท/ชื่อ
๒๔ เด็กหญิงภัทรภร
จรัสแสงสุรยิ า
เด็กหญิงพิสุทธิ์ทิวา พรหมเมตจิต
เด็กหญิงภรภัทร
โสวะภาสน์
เด็กหญิงสุภัสสรา
กาศเกษม
เด็กหญิงพิมพกานต์ ใจสะอาด
เด็กหญิงทันยา
นามเมือง
เด็กหญิงกุลสิ รา
ศรีแก้ว
๒๕ นางสาวพิชชาพร
การะเกษ
นางสาวศิริประภา พูดตรง
นางสาวฐิติวรดา
กัลยา
นางสาวฐิติพรนางสาว ศศานนท์
กุลนันท์
คาบัวตอง
นางสาวทิวาพร
ไทยทศวงษ์
๒๖ นางสาวอรณิชา
ชัยสุริยะ
นางสาวนัททีวรรณ แสนกันทะ
๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
รางวัลที่ 2 จากการประกวดชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง The Layers of the Atmosphere of Venus
พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล จากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติประจาปี 2558 ระดับภาคเหนือ ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2558
รางวัลที่ 2 จากการประกวดชุมนุมนักธรณีวิทยารุ่นเยาว์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง Slow Life in Chiangmai By ธรณี พร้อมเกียรติบัตร
และเงินรางวัล จากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี
2558 ระดับภาคเหนือ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2558

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบตั ร
เนื่องในวันรพี ซึ่งจัดโดยศาลจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2558 จากการร่วมแข่งขัน “ตอบปัญหากฎหมาย”
เด็กชายธัญชนิต
เครือยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร
รุ่นอายุ 12 ปี ชายเดี่ยว จากการแข่งขันแบดมินตัน
“กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่” ประจาปี 2558
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ระหว่างวันที่
3 – 6 ตุลาคม 2558
เด็กหญิงจารุนันท์
ทาปา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบตั ร
รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเดีย่ ว จากการแข่งขันแบดมินตัน
“กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่” ประจาปี 2558
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2558
เด็กหญิงจารุนันท์
ทาปา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 14 ปี
เด็กหญิงชนากานต์ สันตินาวิน
หญิงคู่ จากการแข่งขันแบดมินตัน “กีฬานักเรียนนักศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่” ประจาปี 2558 ณ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อ วันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2558
นางสาวพรภัสรินทร์ สิริวัฒน์ระวี รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันวาดหน้ากากงิงว จาก
“การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนครบรอบ 40 ปี
การทูตจีน–ไทย” ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558
นางสาวอภิสรา
จตุทิพย์สมพล รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขันทดสอบวัดระดับ
ภาษาจีน HSK ระดับ 3 จาก “การแข่งขันทักษะภาษาและ
วัฒนธรรมจีน ครบรอบ 40 ปี การทูตจีน–ไทย” ณ โรงเรียน
ปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558
นางสาวณิชาภัทร
คงทวี
รางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ จากการแข่งขันจรวดขวดนงา
นางสาวกฤตติกา
เอืงองเงิน
ระดับภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 27 – 29
นางสาวพรหมพิทักษ์ คาหล้า
สิงหาคม 2558 โดยองค์การพิพธิ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
นางสาวชรินทร์ญา มูลอ้าย
ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวษิฌาภา
เอมะสุวรรณ
เด็กหญิงธนานา
คชสารมณี
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการแข่งขัน “กีฬากอล์ฟ”
นักเรียนประจาปีการศึกษา 2558 ในรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
เมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2558

ศาลจังหวัดเชียงใหม่
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่

สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่

สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่
โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์
วิทยาลัย
โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์
วิทยาลัย
องค์การพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วม
กักระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่

๒๗

๑๑.๑ ผลงานดีเด่น (ต่อ)
ที่
ประเภท/ชื่อ
๓๔ เด็กหญิงชนิตา
คุตตะเทพ
เด็กหญิงไลวิลฬ์
สิงห์ใส วรรณา
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ภรณ์เลิศ
เด็กชายปัณณธร ปัญญาธิกลุ
เด็กหญิงพิจิตตรา อาชีวะ

๓๕

เด็กหญิงเมธาวี
เด็กหญิงตรีรตั น์
เด็กหญิงฐิติกานต์

นางสาวณัฐฐิญา
นางสาวธนิสร
นางสาวปรีญาพัชร์
๓๗ เด็กชายเคนเนธ
๓๖

ตังงทวี
สร้อยยานะ
เกษอินทร์
ฉิมแย้ม
ราชศักดิ์
แปงงาม
อึงง เหวิน ชง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Speech contest ชังน ป.1-3
รางวัลชนะเลิศ Speech contest ระดับชังน ป.4-6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Crossword contest
ระดับชังน ป.4-6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 Singing contest ชังน ป.4-6
จากการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศในงาน
วันภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Day 2015)
ประจาปีการศึกษา 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม
2558 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์ วิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันประกวด
หนังสือเล่มเล็กระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขัน
กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนค่านิยมหลัก 12 ประการ
จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนา
ทักษะนักเรียนค่านิยมหลัก 12 ประการ จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันเล่าเรื่อง Story Telling

เด็กหญิงกัญญาพัชร เชืงอมูล
เด็กหญิงเขมพร
ศรีสวัสดิ์
นางสาวฐิติวรดา กัลยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันเล่าเรื่อง
Story Telling ในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน
ค่านิยมหลัก 12 ประการ จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวอารยา

รางวัลขวัญใจ Story Telling ในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนา
ทักษะนักเรียนค่านิยมหลัก 12 ประการ จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันแนวคิดและทักษะ
ทางวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า พร้อมใบประกาศนียบัตรและ
เงินรางวัล 5,000 บาท ในหัวข้อ "แผลงลอย" จัดโดย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภท Transporter
Robot จากการแข่งขัน“หุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย
ครังงที่ 4” ณ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน
2558 จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท Transporter
Robot จากการแข่งขัน “หุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศ
ไทย ครังงที่ 4” ณ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 – 21
มิถุนายน 2558 จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่งศรีเกตุ

๓๘

นางสาวนัทธมน ศิรินิรันดร์
นางสาวชุติมณฑน์ บุญสุวรรณ
นางสาวเบญจมาศ สุริฉาย

๓๙

นางสาวสุวพร ชูเกียรติ
นางสาวนลินทิพย์ สีแสง

๔๐

นางสาวกุญจนาท
นางสาวแกมกาญจน์
นางสาวพิชญาภัค
นางสาวเพทาย

พรมมา
ศิริพงษ์
นันตาสาย
สุวรรณชัย

หน่วยงานที่มอบรางวัล
โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์
วิทยาลัย

สานักงานเขตพืงนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑
สานักงานเขตพืงนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑
สานักงานเขตพืงนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ร่วมกับสถาบัน
ส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ร่วมกับสถาบัน
ส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๒๘

๑๑.๑ ผลงานดีเด่น (ต่อ)
ที่

ประเภท/ชื่อ
๔๑ นางสาวชนัญธิตา หาญใจ
นางสาวนนทิยา
เทพพรม

๔๒

เด็กหญิงจิตตานันท์ ศิริชุดา

๔๓

เด็กชายสมัชญ์พล สิรรวีพัชร์

๔๔

เด็กชายสมัชญ์พล สิรรวีพัชร์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท Battle Robot
จากการแข่งขัน “หุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย
ครังงที่ 4” ณ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน
2558 จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนึ่งในทีม Refreshment ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทจูเนียร์ จากการประกวดเต้นฮิพฮอพเวทีใหญ่ที่สุด
ของประเทศไทย Thailand Hiphop Dance
Championship 2015 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558
ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพ และได้รับสิทธิ์เข้าประกวด
ฮิพฮอพชิงแชมป์โลก World Hiphop Dance
Championship 2015 ณ เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย
สหรัฐอเมริกา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด
ในรายการ Lampang Taekwondo Open Championship
2015 รุ่นอายุ 7 – 8 ปี ชาย นงาหนัก 27 – 30 กิโลกรัม
ประเภทต่อสู้ รุ่น E ระดับ OPEN ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ลาปาง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558
รางวัลชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ ทีม RDC SMART ประเภท
ยุวชนชาย อายุ 7 - 8 ปี รุ่น F นงาหนักเกิน 30 กิโลกรัม
แต่ไม่เกิน 34 กิโลกรัม จากการแข่งขัน “กีฬาเทควันโด
เทศบาลนครเชียงใหม่ ครังงที่ 2” เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ร่วมกับสถาบัน
ส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ชมรมฮิพฮอพแห่งประเทศ
ไทย

โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง

สถาบันกีฬาเทควันโด
เทศบาลนครเชียงใหม่

๑๑.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จ
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ที่

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

๑ งานวันวิชาการ
- การแข่งขันทักษะวิชาการ
- กิจกรรมจิตรกรน้อยเรียงร้อย
จินตนาการ
- กิจกรรมสนุกกับภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์
- กิจกรรมหนูน้อยภูมิปญ
ั ญาไทย
- กิจกรรม Cooking แสนสนุก
- กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย
๒ โครงการสร้างเสริมประสบการณ์
เรียนรูจ้ ากชุมชน
- กิจกรรมทัศนศึกษาพาสุขใจ
- กิจกรรมเรียนรู้จากชุมชน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

๑. เพื่อส่งเสริมกระบวนการ ๑. ผู้รับผิดชอบประชุมวาง
เรียนรู้ของผูเ้ รียน
แผนการจัดกิจกรรม
๒. เพื่อจัดนิทรรศการและ ๒. แต่งตั้งครูผรู้ ับผิดชอบใน
แสดงผลงานของผู้เรียน
การจัดกิจกรรมต่างๆ
๓. เพื่อให้ผู้ปกครองและ
๓. ดาเนินงานและจัดกิจกรรม
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
๑. เขียนโครงการเสนอ
ทางการเรียนของผู้เรียนให้ คณะกรรมการบริหาร
สอดคล้องกับหลักสูตร
ภายในอนุมัติ
สถานศึกษาและหลักสูตร ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ท้องถิ่น
ดาเนินงาน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ผู้ประเมินมีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี
ส่งผลในภาพรวมทั้งหมดของ
โครงการอยูใ่ นระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๙

ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมในการ
แสวงหาความรูด้ ้วยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้จากชุมชน ระดับ
ดีมากคิดเป็น ร้อยละ ๙๘.๓๔

๒๙
ที่

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๒ โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ ๒. เพื่อสนับสนุนให้ แหล่ง
(ต่อ) เรียนรูจ้ ากชุมชน
เรียนรู้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
- กิจกรรมทัศนศึกษาพาสุขใจ
มาใช้ในการจัด
- กิจกรรมเรียนรู้จากชุมชน
๓. ประสบการณ์
๔. นักเรียนสามารถแสวงหา
ความรู้
๕. ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรูภ้ ายนอกโรงเรียน
และสัมผัสอย่างใกล้ชิด
๖. นักเรียนมีจติ สานึก
อนุรักษ์วัฒนธรรมอัน
งดงามให้คงอยู่
๗. คู่แผ่นดินล้านนา
๓ โครงการหนูน้อยรักการอ่าน
๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
- กิจกรรมห้องสมุดสุดหรรษา
นิสัยรักการอ่าน
- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ๒. เพื่อเพิ่มพูนให้นักเรียนมี
- กิจกรรมนิทานเล่มน้อย
ประสบการณ์ความรู้และ
ทักษะการอ่าน
๓. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้
ศึกษาและค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง
๔. เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีปฏิบัติ
ในการให้บริการหนังสือ
๔ โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัด ๑. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
กิจกรรมผู้เรียน
นักเรียนจากประสบการณ์
- กิจกรรม Cookingแสนสนุก
ตรง
- กิจกรรมหนูน้อยภูมิปญ
ั ญาไทย ๒. เพือ่ พัฒนาคุณภาพของ
- กิจกรรมหนูน้อยนักสร้างสรรค์
ผู้เรียนให้มีทักษะในการ
- กิจกรรมพัฒนาความรู้และ
แสวงหาความรู้
ทักษะชีวิต
๓. นักเรียนมีทักษะในการ
- กิจกรรมหนูน้อยนักข่าว
ทางานรักการทางานและ
- กิจกรรมมิตสิ ัมพันธ์
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๕ งานติดตามและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

๑. เพื่อติดตามประเมินผล
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๒. เพื่อพัฒนาเนื้อหาและ
กระบวนการของหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด
สาหรับการพัฒนานักเรียน
ให้เป็นคนดีมีปญ
ั ญาอยู่
ร่วมในสังคม และมีความ
เป็นไทยตามปรัชญาของ
โรงเรียน “ความรู้นา
คุณธรรมเลิศ เทิดศักดิ์ศรี”

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
๓. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมในการ
ทราบ
แสวงหาความรูด้ ้วยตนเองจาก
๔. กาหนดระยะเวลา
แหล่งเรียนรู้จากชุมชน ระดับ
ดาเนินการ
ดีมากคิดเป็น ร้อยละ ๙๘.๓๔
๕. ดาเนินงานตามโครงการ
สรุปและประเมินผล
โครงการ
วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

๑. เขียนโครงการเสนอ
คณะกรรมการบริหาร
ภายในอนุมัติ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
๓. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ทราบ
๔. กาหนดเวลาดาเนินการ
๕. ดาเนินงานตามโครงการ
๖. สรุปและประเมินผล
โครงการ
๑. เขียนโครงการเสนอ
คณะกรรมการบริหารภายใน
อนุมัติ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
๓. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ทราบ
๔. กาหนดเวลาดาเนินการ
๕. ดาเนินงานตามโครงการ
๖. สรุปและประเมินผลโครงการ
๑. เขียนโครงการเสนอ
คณะกรรมการบริหาร
ภายในอนุมัติ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
๓. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ทราบ
๔. กาหนดระยะเวลา
ดาเนินการ
๕. ดาเนินงานตามโครงการ
๖. สรุปและประเมินผลโครงการ

ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะ
การอ่าน และสามารถศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับดี
มากคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๕

ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหา
ความรู้และทางานร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการ
เรียนรู้ ระดับดีมากคิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๓๑

โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
และติดตามการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ
๙๔.๗๗

๓๐
ที่

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

๖ งานนิเทศการสอน

๗ โครงการเด็กไทยวินยั ดี
- กิจกรรมสารวัตรน้อย
- กิจกรรมเดินสวยด้วย
เสียงเพลง

๘ โครงการเมล็ดพันธุ์แห่ง
ความดี

๙ งานประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนอนุบาล

๑๐ โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
๑. เพื่อติดตามประเมินผลการ ๑. กาหนดเวลาดาเนินการ
บุคลากรทุกคนมีผลการนิเทศ
เรียนการสอนของบุคลากร ๒. ดาเนินงานตามกาหนด
การสอนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียน
๒. เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
๓. สรุปและประเมินผล
กาหนด และพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน
ของบุคลากรให้มี
อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับ
ประสิทธิภาพ
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบตั ิ ๑. เขียนโครงการเสนอ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารภายในเพืระเบี
่อ ยบวินยั มีความรับผิดชอบ
อย่างถูกต้อง
ขออนุมัติ
ต่อตนเอง ปฏิบัตติ ามกฎ
๒.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
๒. ประชุมชี้แจงให้ครูทราบ
ระเบียบของโรงเรียนตาม
ระเบียบวินยั ในตนเอง และ
รายละเอียด
ข้อตกลง และมีระดับ
มีความรับผิดชอบต่อตนเองได้ ๓. ดาเนินงานตามโครงการ
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๔
มากขึ้น
๔. สรุปและประเมินผลโครงการ
๓.เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความเป็น
ผู้นา
๔.เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้
นักเรียนได้ปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง
๑.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็น
๑. เขียนโครงการเสนอคณะ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้าน
เยาวชนที่ดีของสังคม
กรรมการบริหารภายใน
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
๒.เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสานึก
เพื่อขออนุมัติ
ซื่อสัตย์ รูจ้ ักแบ่งปัน ช่วยเหลือ
และประพฤติตนเป็นคนดีมี
๒. ประชุมชี้แจงให้ครูทราบ
ผู้อื่น และบาเพ็ญตนให้เป็น
ระเบียบวินยั มีคณ
ุ ธรรม
รายละเอียด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
มีความซื่อสัตย์
๓. จัดเตรียมเอกสาร
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ
๓.เพื่อให้นักเรียนปฏิบตั ิตนเป็น ๔. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ๙๙.๓๕
แบบอย่างที่ดี รู้จักแบ่งปัน
ทราบ
ช่วยเหลือผู้อื่น และบาเพ็ญตน ๕. ดาเนินงานตามโครงการ
ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ๖. สรุปและประเมินผลโครงการ
๑. เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียน ๑. เขียนโครงการเสนอคณะ
ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม
ให้ผู้ปกครองทราบ
กรรมการบริหารภายในเพื่อ รับทราบนโยบายของโรงเรียน
ขออนุมัติ
ระดับดีมากคิดเป็น ร้อยละ
๒. ประชุมชี้แจงให้ครูทราบ
๙๗.๐๙
รายละเอียด
๓. กาหนดระยะเวลาดาเนินการ
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปและประเมินผลโครงการ
๑. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ๑. เขียนโครงการเสนอคณะ
บุคลากรได้รับการส่งเสริมการ
และประสบการณ์ให้แก่
กรรมการบริหารภายใน
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และ
บุคลากร
อนุมัติ
ประสบการณ์ ตลอดจน
๒. เพื่อให้บุคลากรนาความรู้ที่ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร สามารถนาความรู้ที่ได้รับมา
ได้รับมาประยุกต์ใช้กับงานใน ทราบ
ประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่
หน้าที่ของตน
๓. กาหนดระยะเวลาดาเนินการ ของตนได้เต็มศักยภาพ ระดับ
๓. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
ดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ
วิสัยทัศน์ และความคิดริเริ่ม
๙๙.๖๓
สร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

๓๑
ที่

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

๑๑ โครงการสร้างขวัญและ
กาลังใจเพื่อบุคลากร

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑. เพื่อให้บุคลากรมีขวัญและ
กาลังใจในการทางานมากขึงน
๒. ทาให้เกิดความเข้าใจระหว่าง
ผู้บริหารกับบุคลากรใน
โรงเรียน
๓. เพื่อให้งานเกิดการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

๑. เขียนโครงการเสนอคณะ
กรรมการบริหารภายใน
อนุมัติ
๒. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ทราบ
๓. กาหนดระยะเวลา
ดาเนินการ
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปและประเมินผลโครงการ
๑๒ โครงการกตัญญุตา
๑.เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึง ๑. เขียนโครงการเสนอคณะ
- กิจกรรมฮับขวัญปิ๊กเฮือน
ความสาคัญและแสดงออกถึง
กรรมการบริหารภายใน
เยือนถิ่นพระหฤทัย
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
อนุมัติ
- กิจกรรมศิษย์น้อมวันทา
พระมหากษัตริย์
๒. หัวหน้างานกิจการนักเรียน
คณาจารย์
๒.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก
ประชุมวางแผนการจัด
- กิจกรรมวันแม่
ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ี
กิจกรรมตามโครงการ
- กิจกรรมวันพ่อ
พระคุณ
๓. แต่งตังงผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ต่างๆ
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปและประเมินผลโครงการ
๑๓ โครงการมาแอ่วมากอยละ ๑.เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและ ๑. เขียนโครงการเสนอ คณะ
อ่อนหน้อยอนุบาล
เรียนรูเ้ กี่ยวกับการอนุรักษ์และ กรรมการบริหารภายใน
เผยแพร่ขนบธรรมเนียม
อนุมัติ
ประเพณีที่ดีงามของไทย
๒. หัวหน้างานกิจการนักเรียน
๒.ส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์
ประชุมวางแผนการจัด
ธรรมชาติ โดยจัดทากระทง
กิจกรรมตามโครงการ
ใบตองวัสดุที่ไม่ทาลาย
๓. แต่งตังงครูผรู้ ับผิดชอบใน
ธรรมชาติ
กิจกรรมต่างๆ
๓.เพื่อให้นักเรียนได้มสี ่วนร่วม ๔. ดาเนินงานตามโครงการ
ในกิจกรรมการซืงอ–ขาย
๕. สรุปและประเมินผลโครงการ
๔.นักเรียนสามารถนา
ประสบการณ์ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
๕.นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ
สนุกสนานเพลิดเพลิน
๑๔ โครงการสร้างเสริมศักยภาพ ๑.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
๑. เขียนโครงการเสนอคณะ
หนูน้อยคนเก่ง
แสดงออก
กรรมการบริหารภายใน
- กิจกรรมเวทีศักยภาพหนู ๒.เพื่อส่งเสริมศักยภาพของ
อนุมัติ
น้อยคนเก่ง
นักเรียน
๒. หัวหน้างานกิจการนักเรียน
- กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
๓.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ประชุมวางแผนการจัด
อนุบาล
พลานามัยทีส่ มบูรณ์ แข็งแรง
กิจกรรมตามโครงการ
- กิจกรรมรื่นเริงวันเด็ก
๔.เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
๓. แต่งตังงครูผรู้ ับผิดชอบใน
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย
ภาคภูมิใจในความสาเร็จของ
กิจกรรมต่างๆ
ตนเอง และผู้อื่น
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปและประเมินผลโครงการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
บุคลากรได้รับขวัญและ
กาลังใจในการพัฒนาตน
เพื่อองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ระดับดีถึงดีมาก
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๔

ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความ
สาคัญ แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และแสดง
ความกตัญญูระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๐

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้าน
การสืบสานและสร้างสรรค์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทย ระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๕

ผู้เรียนได้แสดงออกส่งเสริม
ศักยภาพและมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ
๙๔.๖๗

๓๒
ที่
๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ ๑. เพื่อให้นักเรียนเลือกรับประทาน ๑. เขียนโครงการเสนอคณะ
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
- กิจกรรมรู้จักคิดรู้จักซืงอ
อาหารที่มีประโยชน์
กรรมการบริหารภายในอนุมัติ สมบูรณ์ แข็งแรงตามเกณฑ์
- กิจกรรมฟันสวยยิงมใส
๒. เพื่อให้นักเรียนรูจ้ ักโทษของ
๒. หัวหน้างานบริการสัมพันธ์
รู้จักดูแลสุขภาพอนามัย
- กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
สิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา
ชุมชนประชาสัมพันธ์ให้
และเลือกรับประทานอาหาร
๓. เพื่อให้นักเรียนรูจ้ ักการแปรงฟัน ผู้ปกครองและนักเรียน
ที่มีประโยชน์ ระดับดีมาก
ถูกวิธี
๓. ดาเนินงานตามโครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๘
๔. เพื่อเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับ
๔. สรุปและประเมินผลโครงการ
สุขภาพอนามัยให้นักเรียน และ
ผู้ปกครอง
โครงการพัฒนาปรับปรุง
๑. เพื่อจัดบรรยากาศและ
๑. เขียนโครงการเสนอ คณะ
โรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุง
ซ่อมบารุงอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อมของอาคาร
กรรมการบริหารภายในอนุมัติ อาคารสถานที่ และมีระบบ
- กิจกรรมสารวจห้องเรียน
สถานที่ให้อยู่ในสภาพดีและเอื้อ ๒. หัวหน้างานอาคารสถานที่
ดูแลตรวจสอบซ่อมบารุง
และเครื่องเล่น
ต่อการเรียนรู้
ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม รักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม
ตามโครงการ
เพื่อให้มีคุณธรรมอย่าง
ภายในและภายนอกห้องเรียน ๓. แต่งตั้งครูรับผิดชอบใน
ต่อเนื่อง ระดับดีมาก
๓. เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๙
กิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายอนุบาล ๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปและประเมินผลโครงการ
โครงการอุทยานการศึกษา ๑. เพื่อจัดแหล่งการเรียนรู้ให้
๑. เขียนโครงการเสนอ คณะ
โรงเรียนจัดสิ่งที่จาเป็นเอื้อ
- กิจกรรมจัดซื้อหาอุปกรณ์
หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้
กรรมการบริหารภายในอนุมัติ ประโยชน์และอานวยความ
เครื่องเล่น
ของนักเรียน
๒. ประชุมวางแผนการจัด
สะดวกต่อการพัฒนาการ
- กิจกรรมจัดภูมิทัศน์ภายใน ๒. เพื่อใช้เป็นสถานที่แสวงหา
กิจกรรมตามโครงการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน เพื่อพัฒนา
โรงเรียน
ความรู้ความสนใจของนักเรียน ๓. แต่งตั้งครูรับผิดชอบใน
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการทุกด้าน
กิจกรรมต่างๆ
สูงสุดตามศักยภาพ ระดับดี
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๗
๕. สรุปและประเมินผลโครงการ
โครงการตรวจติดตาม
๑. เพื่อพัฒนาการบริหารงานอย่าง ๑.เขียนโครงการเสนอคณะ
โรงเรียนมีกระบวนการ
คุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นระบบและได้มาตรฐาน
กรรมการบริหารภายในอนุมัติ ปฏิบัติงานของทุกฝ่าย
๒. เพื่อพัฒนากระบวนการทางาน ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามระบบ PDCA
เป็นหมู่คณะให้มีคณ
ุ ภาพ
ดาเนินงาน
มีการตรวจติดตามคุณภาพ
๓. เพื่อขอรับการตรวจสอบคุณภาพ ๓.ประชุมชี้แจงการตรวจติดตาม ภายในฝ่าย และการตรวจ
ของสถานศึกษาจากสานักงาน
คุณภาพสถานศึกษา
ติดตามคุณภาพภายใน
รับรองมาตรฐานและประเมิน ๔.กาหนดระยะเวลาดาเนินการ สถานศึกษาและพัฒนางาน
คุณภาพการศึกษา (องค์กร
ตรวจติดตาม
ภายในฝ่ายต่อเนื่อง ระดับดี
มหาชน)
๕.ดาเนินงานตามโครงการ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๗
๖.สรุปและรายงานผลการตรวจ
ติดตาม
๗.ประเมินผลโครงการ
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

๓๓
ที่

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๑๙ โครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

๑. เพื่อจัดเก็บข้อมูล เอกสาร
หลักฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยให้เป็นระบบ
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๓. เพื่อจัดทารายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจาปี
๔. เพื่อรองรับการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษาจาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
๒๐ โครงการประสานสัมพันธ์งาน / ๑. เพื่อประสานและให้ความ
โครงการ / กิจกรรมองค์กร
ร่วมมือต่องาน/โครงการ
ภายนอก
กิจกรรมกับองค์กรภายนอก
๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ
โรงเรียนพระหฤทัยได้มโี อกาส
เข้าร่วมงาน /โครงการ /
กิจกรรมกับองค์กรภายนอก

๑. เขียนโครงการเสนอ
คณะกรรมการบริหาร
ภายในอนุมัติ
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปและประเมินผล
โครงการ
๑. เขียนโครงการเสนอ คณะ

กรรมการบริหารภายใน
อนุมัติ
๒. ผู้รับผิดชอบประชุมวาง
แผนการดาเนินงาน
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปและประเมินผล
โครงการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
อย่างเป็นระบบ และมีการ
จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน การ
ดาเนินงานที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การจัดการศึกษาตลอดปี
การศึกษาระดับดีถึงดีมากคิด
เป็นร้อยละ ๙๐.๕๓

โรงเรียนมีประสานสัมพันธ์กับ
องค์กรภายนอกในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้รวมทั้งการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง
บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ระดับดี
มากคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๗

๑๑.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฝ่ายวิชาการ
ที่

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการค่ายวิชาการ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้
ทางวิชาการที่หลากหลาย
๒. เพื่อให้นักเรียนทีเ่ ข้าร่วม
โครงการได้รับการพัฒนา
ด้านความคิดสร้างสรรค์และ
มีเหตุผล
๓. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่นรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม
๔. เพื่อให้นักเรียนรู้จักนาความรู้
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
๕. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตังงคาถามเพื่อค้นคว้าความรู้
เพิ่มเติม

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)
๑. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรมตามโครงการ
๒. แต่งตังงครูรับผิดชอบใน
กิจกรรมต่างๆ
๓. ดาเนินงานและจัด
กิจกรรมตามโครงการ
๔. สรุปและประเมินผล
โครงการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาด้านความคิด
สร้างสรรค์และมีเหตุผล
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ
๙๖.๘๙

๓๔
ที่

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๒ โครงการบูรณาการการ
เรียนรูจ้ ากชุมชน

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียน
ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรท้องถิ่น
๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรูร้ อบตัว
๓. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสานึก
ที่ดีและรักชุมชนของตนเอง

๓ โครงการคณิตคิดเร็ว

๑. เพื่อสร้างพืงนฐานและส่งเสริม
ทักษะด้านการคิดคานวณ
ให้แก่ผู้เรียน
๒. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้
ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน
๓. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์

๔ โครงการพระหฤทัยร่วมใจ
รักการอ่าน

๑. เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่าน
อย่างยั่งยืนของนักเรียน
โรงเรียนพระหฤทัย
๒. เพื่อให้การอ่านเป็นเครื่องมือ
ในการจรรโลงปัญญา

๕

โครงการห้องสมุดบูรณาการ ๑. เพื่อจูงใจให้นักเรียนใช้
ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดมากขึ้นรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
๒. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัย
รักการอ่านและรูจ้ ักค้นคว้า
หาความรู้ ด้วยตนเอง
๓. เพื่อจัดให้มีบริการกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๔. เพื่อสนับสนุนการแสดงออก
ตามความสามารถเฉพาะ
บุคคลและความคิดสร้างสรรค์
๕. เพื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
สามารถใช้ห้องสมุดได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)
๑. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรมตามโครงการ
๒. แต่งตังงครูรับผิดชอบใน
กิจกรรมต่างๆ
๓. ดาเนินงานและจัด
กิจกรรมตามโครงการ
๔. สรุปและประเมินผล
โครงการ
๑. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรมตามโครงการ
๒. แต่งตังงครูรับผิดชอบใน
กิจกรรมต่างๆ
๓. ดาเนินงานและจัด
กิจกรรมตามโครงการ
๔. สรุปและประเมินผล
โครงการ
๑. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรมตามโครงการ
๒. แต่งตังงครูรับผิดชอบใน
กิจกรรมต่างๆ
๓. ดาเนินงานและจัด
กิจกรรมตามโครงการ
๔. สรุปและประเมินผล
โครงการ
๑. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรมตามโครงการ
๒. แต่งตังงครูรับผิดชอบใน
กิจกรรมต่างๆ
๓. ดาเนินงานและจัด
กิจกรรมตามโครงการ
๔. สรุปและประเมินผล
โครงการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
รอบตัวและมีความพึงพอใจใน
การจัดทาโครงการอยู่ในระดับ
ดีถึงดีมากคิดเป็น ร้อยละ
๙๕.๙๔

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับ
การฝึกทักษะด้านการคิด
คานวณและมีเจตคติทดี่ ีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ มีความพึงพอใจใน
การจัดทาโครงการอยู่ในระดับดี
มาก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ผู้ประเมิน มีความพึงพอใจใน
การจัดทาโครงการเป็นอย่างดี
ส่งผลในภาพรวมทังงหมดของ
โครงการอยู่ในระดับดีมาก
คิดเป็น ร้อยละ๙๙.๕๓

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีนสิ ัย
รักการอ่านและรู้จักค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง และมีความ
พึงพอใจในการจัดทาโครงการ
อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ ๙๙.๙๐

๓๕
ชื่องาน/โครงการ/
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม
๖ โครงการจัดทาสื่อ
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทาสื่อการ
การเรียนการสอน ๘ กลุ่ม
เรียนการสอนในรายวิชาทีส่ อน
สาระ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอืงอ
ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เป็นไปตามหน่วยการเรียนรู้
2. เพื่อให้ทุกกลุ่มสาระมีสื่อการ
เรียนการสอนที่เพียงพอ และ
เอืงอประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
๑. หัวหน้ากลุม่ สาระประชุม ครูผสู้ อนจัดทาสื่อที่สามารถ
ครู ในกลุ่มสาระเพื่อชีงแจง นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ
นโยบาย ของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน
เรื่องการจัดทาสื่อการสอน และทุกกลุม่ สาระมีสื่อที่
๒. ครูผู้สอนทุกคนจัดทาสื่อ เพียงพอต่อการจัดการเรียน
ประกอบการสอนที่
การสอน
สามารถ นาไปใช้ใน
รายวิชา ที่ตนรับผิดชอบ
๓. ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย
วิชาการนิเทศติดตามการ
ดาเนินงานตามโครงการ
๔. สรุปและประเมินผล
โครงการ
๗ โครงการพัฒนาศักยภาพ ๑. เพื่อพัฒนาความรู้และ
๑. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ครูผสู้ อนได้รับการพัฒนา
ครูตามกลุ่มสาระการ
ศักยภาพ ของครูผู้สอนในทุก
ประชุมวางแผนการจัด ความรู้และศักยภาพในการ
เรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมตามโครงการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง
๒. เพื่อให้ครูผู้สอนนาความรู้ที่ได้ ๒. แต่งตังงครูรับผิดชอบใน ให้ทันต่อความเปลีย่ นแปลงและ
รับมาพัฒนาศักยภาพในการจัด
กิจกรรมต่างๆ
มีความพึงพอใจในการจัดทา
การเรียนการสอนของตนเอง ๓. ดาเนินงานและจัด
โครงการอยู่ในระดับ
ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมตามโครงการ
ดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ
๓. เพื่อกระตุ้นให้ครูผู้สอนส่งเสริม ๔. สรุปและประเมินผล
๙๘.๓๖
ความสามารถ ความถนัดและ
โครงการ
ความสนใจของผู้เรียนในทุกๆ
ด้านให้ก้าวสู่ความเป็นสากล
ได้อย่างภาคภูมิใจ
๘ โครงการส่งเสริมและพัฒนา ๑. เพื่อให้นักเรียนครูและ
๑. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นักเรียนครูและผู้ปกครองของ
วิชาการเพื่อลูกหลาน
ผู้ปกครอง ของนักเรียนระดับ
ประชุมวางแผนการจัด นักเรียนระดับชังนมัธยมศึกษา
สู่มหาวิทยาลัย
ชังนมัธยมศึกษา ตอนปลาย
กิจกรรมตามโครงการ
ตอนปลายมีความมั่นใจและ
มีความมั่นใจและพึงพอใจใน
๒. แต่งตังงครูรับผิดชอบใน พึงพอใจในการเตรียมความ
การเตรียมความพร้อมนักเรียน
กิจกรรมต่างๆ
พร้อมนักเรียนที่จะสอบเข้า
ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย
๓. ดาเนินงานและจัด
มหาวิทยาลัยในระดับ
๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
กิจกรรมตามโครงการ
ดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญา ๔. สรุปและประเมินผล
๙๗.๗๒
และจุดเน้นของโรงเรียน
โครงการ
๙ โครงการพัฒนา
๑. เพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุสารนิเทศ ๑. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ห้องสมุดโรงเรียนพระหฤทัยมี
ทรัพยากรห้องสมุด
ทุกชนิด เช่น หนังสือ วารสาร
ประชุมวางแผนการจัด วัสดุสารนิเทศตลอดจน
สิ่งพิมพ์ ตลอดจนโสตทัศนวัสดุ
โสตทัศนวัสดุ
กิจกรรมตามโครงการ
อุปกรณ์ บริการในห้องสมุด
๒. แต่งตังงครูรับผิดชอบใน อุปกรณ์ บริการในห้องสมุด
๒. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ผู้ประเมิน มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมต่างๆ
ห้องสมุด
การจัดทาโครงการอยู่ในระดับ
๓. ดาเนินงานและจัด
๓. เพื่อดาเนินการจัดเก็บ รวบรวม
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ
กิจกรรมตามโครงการ
วัสดุสารนิเทศทุกชนิดไว้ตาม ๔. สรุปและประเมินผล
๑๐๐.๐๐
ระบบสากล
โครงการ
๔. เพื่อการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพยากรห้องสมุดให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดีอยูเ่ สมอ
ที่

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

๓๖

ที่

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๑๐ โครงการพัฒนางานแนะแนว ๑. เพื่อแสวงหาความรู้ในการ
การศึกษาและอาชีพ
พัฒนาตนเองด้านการศึกษา
และอาชีพ การงานชีวิตและ
สังคม สามารถนาความรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและสังคมได้
๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เชิง
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ตลอดจนบริการให้คาปรึกษา
กับนักเรียนและผูป้ กครอง
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
๑๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ๑.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลการ
ทางการเรียน
ทดสอบระดับชาติ ให้สูงขึงนทุก
ระดับชังนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
๒.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึงนทุกระดับชังนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
๓.เพื่อกระตุ้นให้ผเู้ รียนเกิดการ
ตื่นตัวและพัฒนาการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
๑๒ โครงการ S.C.Library
๑. เพื่อสร้างพืงนฐานการอ่าน
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัย
รักการอ่านและเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
๓. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและ
เรียนรู้ถึงความสาคัญของ
ประชาคมอาเซียน
๑๓ โครงการวันวิชาการ

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)
๑. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรมตามโครงการ
๒. แต่งตังงครูรับผิดชอบใน
กิจกรรมต่างๆ
๓. ดาเนินงานและจัด
กิจกรรมตามโครงการ
๔. สรุปและประเมินผล
โครงการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
นักเรียนมีโอกาสแสวงหา
ความรู้ในการพัฒนาตนเอง
ด้านการศึกษา และอาชีพ
การงานชีวิตและสังคม
สามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและสังคม
และ มีความพึงพอใจในการ
จัดทาโครงการอยู่ในระดับดี
มากคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรมตามโครงการ
๒. แต่งตังงครูรับผิดชอบใน
กิจกรรมต่างๆ
๓. ดาเนินงานและจัด
กิจกรรมตามโครงการ
๔. สรุปและประเมินผล
โครงการ

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึงนทุก
ระดับชังนทุกกลุม่ สาระการ
เรียนรูผ้ ู้ประเมิน มีความพึง
พอใจในการจัดทาโครงการอยู่
ใน ระดับดีถึงดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ ๙๗.๖๙

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรม
๒. แต่งตังงครูรับผิดชอบ
กิจกรรม
๓. ดาเนินงานและจัด
กิจกรรมตามโครงการ
๔. สรุปและประเมินผล
โครงการ
๑. เพื่อเผยแพร่ผลการจัด
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
การเรียนการสอนของโรงเรียนพระหฤทั
ประชุยมวางแผนการจัด
๒. เพื่อนาผลงานของผู้เรียน
กิจกรรม
เผยแพร่ให้กับผู้ปกครองและ ๒. แต่งตังงครูรับผิดชอบ
ชุมชนรับทราบ
กิจกรรม
๓. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่ง ๓. ดาเนินงานและจัด
กิจกรรมตามโครงการ
ความรู้ความสามารถในด้าน
๔. สรุปและประเมินผล
วิชาการ
โครงการ
๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
สถานศึกษาต่างๆในจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
ความตระหนักและเรียนรู้ถึง
ความสาคัญของประชาคม
อาเซียน ผู้ประเมิน มีความ
พึงพอใจในการจัดทาโครงการ
อยู่ในระดับดีมากคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐
ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้
ความสามารถในด้านวิชาการ
และครูมีโอกาสได้เผยแพร่
ผลการจัดการเรียนการสอนให้
กับผู้ปกครองและชุมชน
ผู้ประเมินมีความพึงพอใจใน
การจัดทาโครงการอยู่ในระดับ
ดีถึงดีมากคิดเป็น ร้อยละ
๙๖.๔๔

รับทรา

๓๗

ฝ่ายบุคลากร
ที่

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรครู

๒ โครงการสร้างขวัญและ
กาลังใจบุคลากรครู

๓ โครงการสานฝันเยาวชน
คนดีศรีพระหฤทัย

๔ โครงการการจัดระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้และประสบการณ์
ที่ทันสมัย
๒. เพื่อให้บุคลากรนาความรู้ที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้กับงานใน
หน้าทีข่ องตน
๓. เพื่อส่งเสริมให้บคุ ลากรมี
วิสัยทัศน์และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน
๑. เพื่อให้บุคลากรมีขวัญและ
กาลังใจในการทางานและพึง
พอใจในการจัดทาโครงการ
๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร

วิธีการดาเนินการ (ย่อๆ)

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรม
๒. แต่งตังงครูรับผิดชอบ
กิจกรรม
๓. ดาเนินงานและจัด
กิจกรรมตามโครงการ
๔. สรุปและประเมินผล
โครงการ
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรม
๒. แต่งตังงครูรับผิดชอบ
กิจกรรม
๓. ดาเนินงานและจัด
กิจกรรมตามโครงการ
๔. สรุปและประเมินผล
โครงการ
๑. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ให้นักเรียนเป็นเยาวชนคนดี
ประชุมวางแผนการจัด
ของสังคม
กิจกรรม
๒. เพื่อปลูกจิตสานึกให้นักเรียน ๒. แต่งตังงครูรับผิดชอบ
ประพฤติตนเป็นคนดีมี
กิจกรรม
ระเบียบวินัยและใฝ่เรียนรู้
๓. ดาเนินงานและจัด
๓. เพื่อให้นักเรียนได้ประพฤติ
กิจกรรมตามโครงการ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ
๔. สรุปและประเมินผล
สังคมและประเทศชาติต่อไป
โครงการ
๔. เพื่อป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมเสีย่ งและมีปัญหา
ของนักเรียน
๕. เพื่อให้นักเรียนทีเ่ ข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ
ในการจัดทาโครงการ
๑.การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑.เขียนโครงการเสนอ
เป็นไปอย่างทั่วถึงและตรงตาม คณะกรรมการ
สภาพปัญหา
บริหารภายในอนุมตั ิ
๒.การดาเนินงานในระบบการ ๒.แต่งตังงคณะกรรมการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไป
ดาเนินงาน
อย่างมีระบบและมี
๓.ประชุมคณะกรรมการ
ประสิทธิภาพ
ดาเนินงาน
๔.ดาเนินงานตามโครงการ
๕.สรุป และประเมินผล
โครงการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
บุคลากรครูได้รับการพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ที่
ทันสมัยสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
มาประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่
ของตน และ มีความพึงพอใจ
ในการจัดทาโครงการอยู่ในระดับ
ดีถึงดีมากคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๕
บุคลากรครูมีขวัญและกาลังใจ
ในการทางานและพึงพอใจใน
การจัดทาโครงการอยู่ในระดับ
ดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ๙๓.๘๔

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ปลูกจิตสานึกให้นักเรียนประพฤติ
ตนเป็นคนดีมีระเบียบวินัยและ
ใฝ่เรียนรู้รวมทังงป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมเสี่ยงและมีปญ
ั หาของ
นักเรียน ผู้ประเมิน มีความพึง
พอใจในการจัดทาโครงการอยู่ใน
ระดับดีถึงดีมาก คิดเป็น ร้อยละ
๙๖.๙๗

นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
เป็นไปอย่างทั่วถึงและตรงตาม
สภาพปัญหาอย่างมีระบบและ
มีประสิทธิภาพผู้ประเมิน มีความ
พึงพอใจในการจัดทาโครงการอยู่
ในระดับดีถึงดีมากคิดเป็น
ร้อยละ ๙๕.๙๖

๓๘
ที่

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

๕ โครงการโรงเรียนสีขาว

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑.เพื่อให้โรงเรียนปลอด
สารเสพติด สื่อ ลามก อนาจาร
การพนัน การทะเลาะวิวาท
ฯลฯ
๒.เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไข
ป้องกันปัญหาสารเสพติด สื่อ
ลามกการพนัน การทะเลาะ
วิวาท ตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๓.เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการ
หลีกเลี่ยง สารเสพติดต่างๆ
สื่อลามก การพนัน
การทะเลาะวิวาท ฯลฯ

วิธีการดาเนินการ (ย่อๆ)
๑.เขียนโครงการเสนอ
คณะกรรมการ
บริหารภายในอนุมตั ิ
๒.แต่งตังงคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
๓.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
๔.ดาเนินงานตามโครงการ
๕.สรุป และประเมินผล
โครงการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
นักเรียนรูจ้ ักการหลีกเลี่ยง
สารเสพติดต่างๆ สื่อลามก
การพนันการทะเลาะวิวาท
ฯลฯ ผู้ประเมิน มีความ
พึงพอใจในการจัดทา
โครงการอยู่ในระดับ
ดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ
๙๘.๒๒

ฝ่ายจริยธรรม
ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๑ โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๑.เพื่อจัดกิจกรรมการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา
๒.เพื่อให้นักเรียน ครู พนักงาน
เจ้าหน้าที่ พี่เลีงยงได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
ในการดาเนินชีวิตที่สอดคล้อง
กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร และดาเนินชีวิต
อย่างมีความสุข
๒ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
และเอกลักษณ์พระหฤทัย
แสดงออกถึงความสุภาพ
อ่อนน้อม สถานภาพและ
กาลเทศะ
๒. เพื่อให้นักเรียนตระหนักใน
คุณงาม ความดีของตนเอง
และผู้อื่นสามารถ วางตัวได้
ถูกต้องเหมาะสมปฏิบัตติ ่อ
บุคคลได้อย่างถูกต้องจริงใจ
๓. เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียน
มีส่วนร่วมในการจัดทา
โครงการ

วิธีการดาเนินการ (ย่อๆ)
๑.เขียนโครงการเสนอคณะ
กรรมการบริหารภายใน
อนุมัติ
๒.แต่งตังงครูเพื่อดูแลและ
รับผิดชอบ
๓.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
๔.ดาเนินงานตามโครงการ
๕.สรุป และประเมินผล
โครงการ
๑.เขียนโครงการเสนอคณะ
กรรมการบริหารภายใน
อนุมัติ
๒.แต่งตังงครูเพื่อดูแลและ
รับผิดชอบ
๓.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
๔.ดาเนินงานตามโครงการ
๕.สรุป และประเมินผล
โครงการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
นักเรียน ครู พนักงานเจ้าหน้าที่
พี่เลีงยงได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ดาเนินชีวิตที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และดาเนินชีวิตอย่าง
มีความสุขผู้ประเมินมีความ
พึงพอใจในการจัดทาโครงการ
อยู่ในระดับดีถึงดีมาก
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐
นักเรียนได้แสดงออกถึงความ
สุภาพ อ่อนน้อม ตามสถานภาพ
และกาลเทศะตระหนักในคุณ
งามความดีของตนเองและผู้อื่น
สามารถวางตัว ได้ถูกต้อง
เหมาะสมผู้ประเมินมีความพึง
พอใจในการจัดทาโครงการอยู่
ในระดับดีถึงดีมากคิดเป็นร้อย
ละ ๙๕.๔๑

๓๙
ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๓ โครงการธนาคารโรงเรียน
โรงเรียนพระหฤทัย

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
๑.นักเรียนรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด ๑. เขียนโครงการเสนอคณะ นักเรียนได้รับการปลูกฝัง
และการเก็บออมในรูปแบบ
กรรมการบริหารภายใน
คุณธรรม ในด้านความประหยัด
ต่างๆ
อนุมัติ
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
๒. นักเรียนทราบถึงประโยชน์ที่
๒. กาหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ และความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
ได้รับจากการประหยัดและ
โครงการ
ทราบถึงประโยชน์ทไี่ ด้
การออมทรัพย์
๓. ประชุมชีงแจงประชาสัมพันธ์ รับจากการประหยัดและการ
๓.นักเรียนได้รับการปลูกฝัง
คุณครู นักเรียน และ
ออมทรัพย์ผู้ประเมินมีความพึง
คุณธรรมในด้านความประหยัด
ผู้ปกครอง
พอใจในการจัดทาโครงการอยู่
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ๔. ดาเนินงานตามโครงการ
ในระดับ
และความพอเพียง
๕. สรุป และประเมินผล
ดีถึงดีมากคิดเป็นร้อยละ
๔. มีระบบการจัดทาบัญชี
โครงการ
๘๙.๑๗
ออมทรัพย์สะดวก ประหยัด
เวลาเป็นระบบ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีการดาเนินการ (ย่อๆ)

ฝ่ายกิจการนักเรียน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
( จานวน/ร้อยละ )
๑ โครงการรักษ์คาเมือง
๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ความเข้าใจในภาษาถิ่น(คาเมือง) ประชุม
เห็นคุณค่าและความสาคัญของ
๒. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและ
วางแผนการจัดโครงการ
ภาษาถิ่น ตลอดจนได้อนุรักษ์
ความสาคัญของภาษาถิ่น
๒. แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบงาน ภาษาถิ่นไว้ให้คงอยู่ตลอดไปผู้
๓. เพื่อให้นักเรียนอนุรักษ์ภาษาถิน่
ในโครงการ
ประเมินมีความพึงพอใจ
ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป
๓. ดาเนินงานและจัดโครงการ ในการจัดทาโครงการอยู่ใน
๔. เพื่อให้นักเรียนพูดภาษาถิ่นได้ ๔. สรุปและประเมินผล
ระดับดีถึงดีมากคิดเป็นร้อยละ
โครงการ
๙๘.๒๕
๒ โครงการกีฬาสดใส
๑. เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมี ๑. ผู้รบั ผิดชอบโครงการประชุม นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มี
พลานามัยสมบูรณ์
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
วางแผนการจัดโครงการ
ความสามัคคี มีน้าใจนักกีฬา
แข็งแรง
๒. แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบงาน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยมีทักษะ
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
ในโครงการ
ด้านกีฬา ผู้ประเมิน มีความ
สามัคคีมีน้าใจนักกีฬารู้แพ้
๓. ดาเนินงานและจัดโครงการ พึงพอใจในการจัดทาโครงการ
รู้ชนะ รู้อภัย
๔. สรุปและประเมินผล
อยู่ในระดับดีถึงดีมากคิดเป็น
๓. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะ
โครงการ
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐
ด้านกีฬามากขึ้น
๓ โครงการเสริมสร้าง
๑. เพื่อจัดหาพื้นที่หรือเวทีในการ ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการประชุม นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ศักยภาพสู่ความเป็นสากล
แสดงออกให้แก่ผู้เรียน
วางแผนการจัดโครงการ
ความสามารถความถนัดและ
๒. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
๒. แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบงาน ความสนใจของผู้เรียนในทุกๆ
กระตือรือร้นใฝ่รู้เห็นคุณค่าใน
ในโครงการ
ด้านให้ก้าวสู่ความเป็นสากล
ตนเองและแสดงออกอย่าง
๓. ดาเนินงานและจัดโครงการ ได้อย่างภาคภูมิใจ ผู้ประเมิน
เหมาะสม
๔. สรุปและประเมินผล
มีความพึงพอใจในการจัดทา
๓. เพื่อส่งเสริมความสามารถความ
โครงการ
โครงการอยู่ในระดับ
ถนัดและความสนใจของผูเ้ รียน
ดีถึงดีมากคิดเป็นร้อยละ
ในทุกๆด้านให้ก้าวสู่ความเป็น
๙๘.๑๗
สากลได้อย่างภาคภูมิใจ
ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

๔๐
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
( จานวน/ร้อยละ )
๔ โครงการรักษ์และสืบสาน ๑. เพื่อให้บุคลากรภายในโรงเรียน ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการประชุม บุคลากรภายในโรงเรียนได้รับ
วัฒนธรรมประเพณีไทย
ระลึกถึงความเป็นไทย
วางแผนการจัดโครงการ
การ ส่งเสริมให้รู้จักและเห็น
เอกลักษณ์ไทยและวัฒนธรรม ๒. แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบงาน คุณค่าของศิลปะ
ประเพณีไทย
ในโครงการ
ขนบธรรมเนียมอันดีงามของ
๒. ส่งเสริมให้บคุ ลากรภายใน
๓. ดาเนินงานและจัดโครงการ ท้องถิ่นและ มีความพึงพอใจ
โรงเรียนรู้จักศิลปะ
๔. สรุปและประเมินผล
ในการจัดทาโครงการอยู่ใน
ขนบธรรมเนียมอันดีงาม
โครงการโครงการ
ระดับดีถึงดีมากคิดเป็นร้อยละ
ของท้องถิ่น
๙๖.๙๖
๓. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกที่ดีให้กับ
นักเรียนในการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ขนบธรรมเนียม
อันดีงามของไทย
๔. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะในการทางาน รักการ
ทางานและสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
๕ โครงการส่งเสริม
๑. เพื่อส่งเสริมการทางานเป็น
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการประชุม นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้
ประชาธิปไตย ในโรงเรียน
หมู่คณะตามหลักประชาธิปไตย วางแผนการจัดโครงการ
เป็นผู้รจู้ ักการเสียสละและ
๒. เพื่อฝึกทักษะการทางานที่
๒. แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบงาน เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของ
ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ในโครงการ
พลเมืองดีและการทางานเป็น
๓. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความ ๓. ดาเนินงานและจัดโครงการ หมู่คณะตามหลักประชาธิปไตย
เสียสละและเรียนรู้บทบาท
๔. สรุปและประเมินผล
ผู้ประเมิน มีความพึงพอใจใน
หน้าที่ของพลเมืองดี
โครงการโครงการ
การจัดทาโครงการยู่ในระดับดี
ถึงดีมากคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๓
๖ โครงการ SC Band
๑. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความ ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการประชุม นักเรียนได้รับการส่งเสริม
Concert
สามารถทางด้านดนตรีและ
วางแผนการจัดโครงการ
ให้พัฒนาศักยภาพของ
กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ๒. แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบงาน วงโยธวาทิตของโรงเรียน
๒. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและ
ในโครงการ
การแสดงความสามารถ
พัฒนาศักยภาพของ
๓. ดาเนินงานและจัดโครงการ ทางด้านดนตรีและกล้า
วงโยธวาทิตของโรงเรียน
๔. สรุปและประเมินผล
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง
ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
โครงการ
ผู้ประเมิน มีความพึงพอใจ
๓. เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิด
ในการจัดทาโครงการอยู่ใน
สร้างสรรค์ผลงานและรู้จัก
ระดับดีถึงดีมากคิดเป็น
การทางานร่วมกัน
ร้อยละ ๙๕.๐๖
๔. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

๔๑

ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการประสานสัมพันธ์
งาน / โครงการ /กิจกรรม
องค์กรภายนอก

ตัวชี้บ่งความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
๑. เพื่อประสานและให้ความ
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการประชุม บุคลากรของโรงเรียน
ร่วมมือต่องาน/โครงการ/
วางแผนการจัดโครงการ
พระหฤทัยมีโอกาสเข้า
กิจกรรมกับองค์กรภายนอก ๒. แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบงาน ร่วมงาน/โครงการ/กิจกรรม
๒. เพื่อส่งเสริมให้บคุ ลากรของ
ในโครงการ
กับองค์กรภายนอก
โรงเรียนพระหฤทัยได้มีโอกาส ๓. ดาเนินงานและจัดโครงการ ผู้ประเมิน มีความพึงพอใจ
เข้าร่วมงาน/โครงการ/
๔. สรุปและประเมินผล
ในการจัดทาโครงการอยู่
กิจกรรมกับองค์กรภายนอก
โครงการโครงการ
ในระดับดีถึงดีมาก
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๓
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ(ย่อ)

ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน
ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๑ โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
( จานวน/ร้อยละ )
๑.เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการประชุม นักเรียน ครู บุคลากรของ
ของโรงเรียนและชุมชนได้นา
วางแผนการจัดโครงการ
โรงเรียนและชุมชนรูจ้ ักดูแล
แนวคิดด้านสุขภาพกายและ ๒. แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบงาน เอาใจใส่สุขภาพของตนเอง
สุขภาพจิตมาประยุกต์ใช้ใน
ในโครงการ
และผู้อื่นให้แข็งแรงและ
ชีวิตประจาวัน
๓. ดาเนินงานและจัดโครงการ ดารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
๒.เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร ๔. สรุปและประเมินผล
ปรกติสุขผู้ประเมิน มีความ
ของโรงเรียนและชุมชน รู้จัก
โครงการโครงการ
พึงพอใจในการจัดทา
ดูแลเอาใจใส่สุขภาพของ
โครงการอยู่ในระดับ
ตนเองและผู้อื่นให้แข็งแรงและ
ดีถึงดีมากคิดเป็นร้อยละ
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
๙๖.๐๖
ปรกติสุข
๓.เพื่อบริการให้คาปรึกษาและ
ช่วยเหลือแก่บุคลากรทีม่ ี
ปัญหาทางด้านสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

ฝ่ายอาคารสถานที่
ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๑ โครงการเรารักโรงเรียน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
( จานวน/ร้อยละ )
๑. เพื่อให้ห้องเรียน ห้อง
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
บุคลากรของโรงเรียนได้รับ
ประกอบการและบริเวณ
ประชุมวางแผนการจัด
การปลูกฝังให้รักโรงเรียนและ
โรงเรียนสะอาดอยู่เสมอ
โครงการ
เป็นผู้ที่มรี ะเบียบวินัยในตนเอง
๒. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ
๒. แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบงาน สามารถแยกขยะได้ถูกต้อง
ในห้องเรียนและบริเวณ
ในโครงการ
และใช้ทรัพยากรอย่าง
โรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้
๓. ดาเนินงานตามโครงการ ประหยัด ผู้ประเมิน มีความ
๓. เพื่อให้นักเรียนทางานร่วมกับ ๔. สรุปและประเมินผล
พึงพอใจในการจัดทาโครงการ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โครงการ
อยู่ในระดับดีถึงดีมากคิดเป็น
๔. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรรัก
ร้อยละ ๙๔.๒๖
โรงเรียน
๕. เพื่อให้นักเรียนแยกขยะได้
ถูกต้องและใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

๔๒
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
( จานวน/ร้อยละ )
โครงการป้องกันอัคคีภัยและ ๑. เพื่อให้การป้องกันอัคคีภัยและ ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
บุคลากรใน โรงเรียนมีความรู้
ประชุมวางแผนการจัด
ภัยธรรมชาติ
ภัยที่เกิดจากธรรมชาติเป็นไป
ความเข้าใจในการป้องกัน
โครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
อัคคีภัยและภัยจากธรรมชาติ
๒. แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบงาน รวมทังงมีความพึงพอใจในการ
๒. เพื่อเป็นการลดหรือระงับ
ในโครงการ
ความสูญเสีย ความเสียหาย
จัดทาโครงการอยู่ในระดับ
อันอาจเกิดจากอัคคีภัยและ ๓. ดาเนินงานตามโครงการ ดีถึงดีมากคิดเป็น
๔. สรุปและประเมินผล
ภัยธรรมชาติ
ร้อยละ ๙๖.๓๒
โครงการ
๓. เพื่อให้บุคลากรใน โรงเรียน
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันอัคคีภัย และภัยจาก
ธรรมชาติ
๔.เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียน
ได้รับความปลอดภัยและ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
โครงการพระหฤทัยรวมใจ ๑.เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึง ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ประชุมวางแผนการจัด
รักษ์สิ่งแวดล้อม
ความสาคัญของทรัพยากรและ
และใช้ทรัพยากรและ
โครงการ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเป็น
๒.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ ๒. แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบงาน แหล่งศึกษาเรียนรู้ ได้ด้วย
ในโครงการ
เข้าใจและใช้ทรัพยากรอย่าง
ตนเอง ผู้ประเมิน มีความ
๓. ดาเนินงานตามโครงการ พึงพอใจในการจัดทาโครงการ
คุ้มค่า
๓.เพื่อให้นักเรียนใช้ทรัพยากร ๔. สรุปและประเมินผล
อยู่ในระดับดีถึงดีมากคิดเป็น
โครงการ
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ร้อยละ ๙๓.๘๕
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการสร้างขวัญและ
๑. เพื่อให้บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรเจ้าหน้าที่พี่เลีงยงและ
ประชุมวางแผนการจัด
กาลังใจ
พี่เลีงยงและนักการมีขวัญและ
นักการ มีขวัญและกาลังใจใน
โครงการ
เพื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ พี่เลีงยง กาลังใจในการทางานเพิ่มขึงน
การทางานเพิ่มขึงน และมีความ
และนักการ
๒.ทาให้เกิดความเข้าใจระหว่าง ๒. แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบงาน พึงพอใจในการจัดทาโครงการ
ในโครงการ
คณะกรรมการบริหารภายใน
อยู่ในระดับดีถึงดีมาก
กับบุคลากรเจ้าหน้าที่พี่เลีงยง ๓. ดาเนินงานตามโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๗
๔. สรุปและประเมินผล
และนักการในโรงเรียน
โครงการ
๓.เพื่อให้งานเกิดการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
โครงการพัฒนาศักยภาพ
๑. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ๑. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
บุคลากรเจ้าหน้าที่พี่เลีงยงและ
บุคลากร เจ้าหน้าที่ พี่เลียง ง
และประสบการณ์ให้แก่
ประชุมวางแผนการจัด
นักการ ได้รับการพัฒนา และ
และนักการ
บุคลากรเจ้าหน้าที่ พี่เลีงยง
โครงการ
มีศักยภาพในการทางานมาก
และนักการ
๒. แต่งตังงครูผู้รับผิดชอบงาน ขึงน และมีความพึงพอใจใน
2. เพื่อให้บุคลากรเจ้าหน้าที่
ในโครงการ
การจัดทาโครงการอยู่ในระดับ
พี่เลีงยงและนักการนาความรู้ ๓. ดาเนินงานตามโครงการ ดีถึงดีมากคิดเป็นร้อยละ
ที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้กับงาน ๔. สรุปและประเมินผล
๙๓.๑๓
ในหน้าที่ของตน
โครงการ
3. เพื่อส่งเสริมให้บคุ ลากร
เจ้าหน้าที่ พี่เลียง ง และนักการ
มีวิสัยทัศน์ และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน

ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๒

๓

๔

๕

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

๔๓

ฝ่ายนโยบาย กากับติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
( จานวน/ร้อยละ )
๑ โครงการการตรวจติดตาม
๑. เพื่อติดตามตรวจสอบและ
๑. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ โรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพ ภายในสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพภายในตาม
ประชุมวางแผนการจัด กระบวนการบริหารงาน
มาตรฐานการศึกษาของ
โครงการ
อย่างเป็นระบบอย่างมี
สถานศึกษา
๒. แต่งตังงคณะกรรมการ ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
๒. เพื่อพัฒนากระบวนการ
ตรวจติดตามคุณภาพ ผู้ประเมิน มีความพึงพอใจ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ
ภายในสถานศึกษา
ในการจัดทาโครงการอยู่ใน
และมีประสิทธิภาพ
๓. ดาเนินงานตามโครงการ ระดับดีถึงดีมาก
๓. เพื่อรองรับการตรวจสอบ
๔. สรุปและประเมินผล
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๖
คุณภาพของสถานศึกษาจาก
โครงการ
สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา ( สมศ.)
๒ โครงการพัฒนาคุณภาพ
๑. เพื่อจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลัก ๑. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาขังนพืงนฐาน
ฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ประชุมวางแผนการจัด มาตรฐานการศึกษาขังนพืงนฐาน
ขังนพืงนฐานให้เป็นระบบ
โครงการ
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ๒. แต่งตังงคณะกรรมการ ผู้ประเมิน มีความพึงพอใจใน
การศึกษาขังนพืงนฐานของ
จัดทามาตรฐานฯ
การจัดทาโครงการอยู่ในระดับ
สถานศึกษา
๓. ดาเนินงานตามโครงการ ดีถึงดีมากคิดเป็นร้อยละ
๓. เพื่อจัดทารายงานการพัฒนา ๔. สรุปและประเมินผล
๙๓.๘๕
คุณภาพการศึกษาประจาปี
โครงการ
๓ โครงการพัฒนาภาษา สูส่ ากล 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้
๑. ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย
สามารถใช้ภาษาไทย
นโยบาย กากับติดตาม ภาษาอังกฤษและภาษาจีนใน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนใน
และประเมินผล เขียน ชีวิต ประจาวันได้ถูกต้อง และ
ชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง
โครงการเสนอต่อ
ผู้ประเมิน มีความพึงพอใจใน
๒.เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรูแ้ ละ
คณะกรรมการ บริหาร การจัดทาโครงการอยู่ในระดับ
การเรียนการสอน ๓ ภาษา
ภายในเพื่อพิจารณา
ดีถึงดีมากคิดเป็นร้อยละ
ให้มีประสิทธิภาพ
อนุมัติ
๙๕.๙๘
๓.เพื่อรองรับนโยบายด้าน
1.ผู้ช่วยอานวยการฝ่าย
การจัดการศึกษาของ
นโยบาย กากับติดตาม
หน่วยงานต้นสังกัด
และประเมินผล ประชุม
ชีงแจงรายละเอียดของ
โครงการต่อครูทังง
โรงเรียน
ที่

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

๔๔

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีที่ผ่านมา
๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปญ
ั ญา
ด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิพล
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน์
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย
ด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้

ร้อยละ

ผลการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ

๕
๕
๕
๕

๔.๗๐
๔.๘๘
๔.๗๓
๔.๗๑

๙๓.๙๔
๙๗.๘๖
๙๔.๘๒
๙๕.๒๘

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๒๐

๑๙.๔๖

๙๗.๒๖

ดีเยี่ยม

๒๐

๒๐

๑๐๐.๐๐

ดีเยี่ยม

๒๐

๒๐

๑๐๐.๐๐

ดีเยี่ยม

๕

๕

๑๐๐.๐๐

ดีเยี่ยม

๒๐

๒๐

๑๐๐.๐๐

ดีเยี่ยม

๕

๕

๑๐๐.๐๐

ดีเยี่ยม

๕

๕

๑๐๐.๐๐

ดีเยี่ยม

ร้อยละ

ผลการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ

๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

นงาหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้
๕
๕

๔.๗๗
๔.๘๖

๙๔.๙๔
๙๗.๒๓

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๕

๔.๗๘

๙๕.๘๙

ดีเยี่ยม

๕

๔.๗๔

๙๕.๘๘

ดีเยี่ยม

๕

๔.๕๐

๙๑.๙๐

ดีเยี่ยม

๕

๔.๖๒

๙๒.๖๖

ดีเยี่ยม

๔๕

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัตงิ าน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้

ร้อยละ

ผลการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ

๑๐

๙.๘๗

๙๘.๖๓

ดีเยี่ยม

๑๐

๑๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

ดีเยี่ยม

๕

๕.๐๐

๑๐๐.๐๐

ดีเยี่ยม

๑๐

๑๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

ดีเยี่ยม

๑๐

๑๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

ดีเยี่ยม

๕

๕.๐๐

๑๐

๑๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

ดีเยี่ยม

๕

๕.๐๐

๑๐๐.๐๐

ดีเยี่ยม

๕

๕.๐๐

๑๐๐.๐๐

ดีเยี่ยม

๑๐๐.๐๐

ดีเยี่ยม

๔๖

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา
๑๓.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนพระหฤทัย ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสามเมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ เดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้านครู และด้าน
ผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้
๑๓.๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปฐมวัย)

น้าหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
๕.๐๐
๔.๕๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
๕.๐๐
๔.๕๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
๕.๐๐
๔.๕๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
๑๐.๐๐
๙.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
๓๕.๐๐
๓๓.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๑๕.๐๐
๑๕.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
๕.๐๐
๔.๙๕
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
๒.๕๐
๒.๐๐
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
๒.๕๐
๒.๕๐
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
๒.๕๐
๒.๕๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน
๒.๕๐
๒.๕๐
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
๑๐๐.๐๐ ๙๔.๙๕
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึน้ ไป  ใช่
ไม่ใช่
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่
ไม่ใช่
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ไม่ใช่
 ใช่
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย


สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๔๗

๑๓.๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

น้าหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
๑๐.๐๐
๙.๕๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๑๐.๐๐
๙.๔๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๑๐.๐๐
๙.๔๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
๑๐.๐๐
๙.๒๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
๒๐.๐๐
๑๕.๘๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑๐.๐๐
๙.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๕.๐๐
๕.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
๕.๐๐
๔.๘๑
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
๕.๐๐
๕.๐๐
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
๕.๐๐
๕.๐๐
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
๕.๐๐
๕.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและ
๕.๐๐
๕.๐๐
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทีส่ อดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
๑๐๐.๐๐ ๙๒.๒๗
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึน้ ไป  ใช่
ไม่ใช่
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่
ไม่ใช่
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ไม่ใช่
 ใช่
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย


สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๔๘

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
๑) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๑.๑) เด็กควรได้รับการบริการอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วน ดื่มน้าให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
โดยการดื่มน้าสะอาดเพื่อบารุงสมอง อย่างน้อยวันละ ๔๐๐ – ๖๐๐ มิลลิลิตร รวมทั้งจัดให้ผู้ที่ปรุงอาหารและผู้ที่ทา
การเสริฟอาหารให้เด็ก สวมผ้าเอี้ยมกันเปื้อนสีขาวขณะปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขลักษณะที่ดี
๑.๒) เด็กควรได้รับการปลูกฝังลักษณะนิสัยในการรักษาสุขนิสัยที่ดีและการป้องกันโรคติดต่อโดยการ
ล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี ก่อนดื่มนมและรับประทานอาหาร รวมทั้งล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังออกจากห้องน้า
และหลังจากเล่นกลางแจ้ง
๑.๓) เด็กควรได้การปลูกฝังให้ตระหนักถึงการดูแ ลสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคติดต่อและการเจ็บป่วย โดย
จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการ เช่น ติดป้ายเตือนใจ คาขวัญ ภายในห้องน้า จดดื่มน้า และ
บริเวณสถานที่ที่เด็กรับประทานอาหาร รวมทั้งในฤดูหนาว ควรจัดหาผ้าห่มในช่วงนอนพักตอนบ่าย และจัดโฟมยาง
สาหรับเด็กรองนั่ง
๒) เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดประสบการณ์
ส่งเสริมสุนทรียภาพ ให้เด็กใกล้ชิดธรรมชาติรอบตัวและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ จัดกิจกรรมประสบการณ์การ
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ จัดกิจกรรมสัมผัสธรรมชาติ เช่น แปลงเกษตรกรน้อย ปลูกผักดูแล รดน้าต้นผัก
สังเกตและบันทึกการเจริญเติบโตของผัก
๓) เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมปลูกฝังการ
อดทน รอคอย ตามกระบวนการตามแนวคิด High scope หนึ่งในแนวการจัดการศึก ษาระดับปฐมวั ยของ
สถานศึกษา ได้แก่ ฝึกการวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) และทบทวน (Recall Time) ผ่านกิจกรรม
ประสบการณ์เรียนรู้ เช่น กิจกรรมงานปั้นขี้ผึ้งตามภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรูปทรงต่างๆ
๔) เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๔.๑) เด็กควรได้รับการบริการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุดที่อบอุ่นสบายมีความ
เป็นส่วนตัว เช่น ปูเสื้อ พรม หมอนอิง ให้เด็กสามารถนอนอ่านได้สบาย หนังสือ ๓ มิติ ภาพพลิก หนังสือผ้าหรือ
หนังสือที่ทาจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย และมีอุปกรณ์สาหรับการเขียน เพิ่มโรงหุ่ น หุ่นฝึกการพูด การเล่นการเล่า
เรื่องตามจินตนาการในการสร้างเรื่องราวต่างๆ รวมทั้งจัดมุมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของเด็กหน้าห้องเสริม
ประสบการณ์ศิลปะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
๔.๒) เด็กควรได้รับการส่งเสริมทักษะในการสื่อสารทุกด้าน โดยเปิดโอกาสให้เด็กจัดทาหนังสือด้ วยตนเอง
เช่น หนังสือเล่มใหญ่ (Big book) หนังสือเล่มเล็ก (small book) แล้วนาเสนอผลงานจัดกิจกรรมการเล่นนิ้วมือ
(Finger play)เรียนรู้ภาษาท่าทางควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนาการโดยองค์รวมและกิจกรรมปริศนาคาทาย
๕) เด็ ก มี ค วามพร้ อ มศึ ก ษาต่ อ ในขั้ น ต่ อ ไป ดี อ ยู่ แ ล้ ว ควรพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการจั ด กิ จ กรรม
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้แก่เด็ก ภายในหนึ่งปีการศึกษาให้สมดุลกันทั้ง ๔ สาระที่
ควรเรียนรู้ ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และ
สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

๔๙

๖) สถานศึก ษาควรดาเนิ น การพัฒ นาเด็ กให้ มีคุ ณลั ก ษณะตามปรั ช ญาของสถานศึ กษา คื อ ความรู้น า
คุณธรรมเลิศ เทิดศักดิ์ศรี โดยส่งเสริมให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมด้านนี้กับชุมชนให้มากขึ้น มีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ องเป็นประจา เพื่อให้เกิดการยอมรับคุณลักษณะของเด็กจาก
ชุมชนตามปรัชญาของสถานศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และควรให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นลงในใบสมัครเข้าเรียน
ของบุ ต รหลาน ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เหตุ ผ ลในการรั บ บุ ต รหลานเข้ า เรี ย น เพื่ อ เป็ น เหตุ ผ ลในการยื น ยั น
การยอมรับของชุมชน
๗) สถานศึกษาได้พัฒ นาตามจุ ดเน้นและจุดเด่นที่ส่ งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ ดีอยู่แล้ ว โดยได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรภายนอก และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ซึ่งสถานศึกษาจัดทาโครงการจิตตารมย์ “รักและรับใช้”
จัดกิจกรรมธารน้าใจ กิจกรรมสัมผัสชีวิตวิ ถีล้านนา กิจกรรมพระหฤทัยจิตอาสา และกิจกรรมปันใจให้รัก ประสบ
ผลสาเร็จ สถานศึกษาควรพัฒนาให้ต่อเนื่อง โดยขยายการจัดกิจกรรมในการรับใช้ ให้ชุมชนที่ห่างไกล และให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้น
๘) สถานศึกษาได้พัฒนาโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึ กษา ได้แก่ โครงการหนึ่งชั้นเรียน
หนึ่งคุณธรรม ดีอยู่แล้ว ในด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติที่ถูกต้องในด้านมารยาท
และความมีวินัย ควรพัฒนาให้ต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเชิงพฤติกรรมให้
มากยิ่งขึน้ เพื่อเป็นพื้นฐานในด้านคุณธรรมตามปรัชญาของสถานศึกษาต่อไป
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
๑) สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริการจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป โดยการจัดระบบโครงสร้างการบริหารให้เอื้อต่อการบริหารสถานศึกษานิติบุคคลให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล พ.ศ.๒๕๕๐ กาหนดภาระงานให้ครอบคลุมการบริหารงาน
ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป
๒) สถานศึกษาได้ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศดีอยู่แล้ว ในด้านการดาเนินงานตาม
ระบบการบริหารคุณภาพ (PDCA) บริหารงานโดยใช้แผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทา
ไว้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ และให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกับในการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยเข้าร่วมโครงการ ๑ ช่วย ๙ ของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สอดคล้ องกับเอกลักษณ์ส ถานศึกษา ผู้ บริห าร คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน และคณะครูควรส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการให้ยั่งยืนต่อไป
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูมีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนี้
๑) ครู ควรส่งเสริ มการเรี ย นรู้ ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กอย่างสม่าเสมอ โดยการ
ติดตาม บันทึกประเมินพฤติกรรมของเด็กอย่างสม่าเสมอ ได้แก่ จัดทาการบันทึกชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงเพื่อติดตาม
สภาวะการเจริญเติบโตและส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน รวมทั้งรายงานจานวนเด็กที่อยู่ในความ
ดูแลทั้งหมดต่อฝ่ายธุรการของสถานศึกษา เพื่อการจัดทาข้อมูลและรายงานผลได้ตรงตามสภาพจริง รวมถึงการให้
การบริการเด็กได้อย่างทั่วถึง
๒) ครู ที่รั บ ผิดชอบจั ดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ ควรได้รับการสนับสนุนให้ จัดทางานวิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษาละ อย่างน้อย ๑ เรื่อง เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเต็มศักยภาพ
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีอยู่แล้ว ควรดาเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง
โดยการนาเอามาตรฐานและตัวบ่งชี้มากาหนดเป้าหมายในการพัฒนาอย่างครบถ้วน และจัดทาเครื่องมือการประเมิน
โครงการให้สามารถนาไปใช้ในการประเมินผลดาเนินงานที่เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการได้ สรุปสารสนเทศ
เป็นหมวดหมู่บันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างชัดเจน เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนในส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ต่อไป

๕๐

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
๑) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาให้ต่อเนื่อง โดย
๑.๑) ผู้เรียนที่มีน้าหนักและส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ควรได้รับการพัฒนาโดยการดูแลด้าน
สุขภาพอนามัย การรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบ ๕ หมู่ให้พอดีกับความต้องการของร่างกายและออกกาลัง
กายที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๑.๒) ผู้เรียนควรได้รับการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทุกด้าน เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิงโดย
การให้คาปรึกษาแนะแนว การฝึกผู้เรียนให้มีทักษะการปฏิเสธ และช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหา ตลอดจนบูรณาการ
หลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดแทรกการส่งเสริมสุขภาพจิตไปด้วย
๑.๓) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬาอย่างเป็นระบบ
เน้นการพัฒนาผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ที่ทาให้ผู้เรียนมีความสุขเกิดความสนใจและสร้างงสรรค์ผลงาน
ดังกล่าวตามศักยภาพของตนเองครบทุกคน
๒) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ดีอยู่แล้วควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
๒.๑) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สามารถแสดงออกในเชิงปฏิบัติให้เป็นนิสัยได้จริงหรือเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยการจัดโครงการกิจกรรมที่
ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละด้านที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนอย่างชัดเจน
๒.๒) ผู้เรี ยนควรได้รั บการพัฒนาให้รู้จักบาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนให้มากกว่านี้โดยจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เข้าร่วมโดยการนาของผู้บริหาร คณะครู ทากิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เช่น กิจกรรม
ตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนในวันสาคัญ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันภัยทุกด้าน เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
การร่วมกันพัฒนาชุมชน
๓) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย
๓.๑) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้รักการอ่านทั้งองค์กร โดยจัดให้มีโครงการพระหฤทัย
ร่วมใจรักการอ่าน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย
๓.๒) ผู้เรียนควรได้รับการสนับสนุนให้ร่วมกิจกรรมกับห้องสมุดของโรงเรียนให้มากขึ้น โดยการขอความ
ร่วมมือกับทุกฝ่ายดาเนินการอย่างเป็นระบบบริหารคุณภาพ
๓.๓) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้นาเสนอผลงานของตนเองจากการเรียนรู้กับโครงการภูมิปัญญาไทย
ก้าวไกลสู่อาเซียนตามศักยภาพของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมวันวิชาการอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอทุกภาคเรียน
๔) ผู้เรียนคิดเป็นทาเป็น ดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย
๔.๑) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้นาเสนอผลงานของตนเองจากการเรียนรู้กับโครงการภูมิปัญญาไทย
ก้าวไกลสู่อาเซียนตามศักยภาพของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมวันวิชาการอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอทุกภาคเรียน
๔.๒) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการปรับตัวเข้ากับสังคมโดยขอความร่วมมือจากวิทยากร
ท้องถิ่น ภูมิปั ญ ญาท้องถิ่น และปราชญ์ช าวบ้าน มาให้ ค วามรู้ใ นเรื่อ งเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
สอดแทรกการทางานอย่างเป็นระบบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดารงชีวิตตาม
บริบทของสถานศึกษา

๕๑

๕) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนี้
๕.๑) กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ โดยสร้ า งเสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นรู้ ด้ า น
คณิตศาสตร์ จากการเรียนรู้ที่สนุกสนานด้วยการสร้างบรรยากาศ การเล่นเกม การจาลองเหตุการณ์หรือสถานการณ์
คณิตคิดสนุกวันละ ๑ หรือ ๒ ข้อ หมั่นฝึกฝนการทาโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จากง่ายไปหายาก
๕.๒) กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ โดยหาวิธีการสร้างความเข้าใจและจดจาได้ง่ายในเนื้อหา
บางอย่าง เช่น สูตรในการคานวณ วิธีการคานวณ และคาศัพท์ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ได้แก่ ให้เด็กได้พบเห็น
บ่อยๆ ย้าคิดย้าทา ทบทวนความจา ฝึกทาโจทย์ในแบบฝึกต่างๆ ทั้งในตาราเรียน และนอกตาราเรียน
๕.๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองในด้านทฤษฎีเนื้อหา ด้วยการ
มอบหมายงานให้ปฏิบั ติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดนตรี ทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่
ผู้เรียนมากขึ้น โดยให้ผู้เรียนทาความเข้าใจกับรายละเอียด สรุปเนื้อหา และสร้างคาถามและคาตอบประกอบในการ
ทารายงานดังกล่าว รวมทั้งจัดทาแบบฝึก หรือสร้างคาถามที่มีลักษณะเดียวกับการทดสอบระดับชาติมาสอดแทรกใน
ชั้วโมงเรียนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนรู้อยู่เป็นประจา
๕.๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการใช้คาศัพท์บ่อยมากขึ้น ใช้
เทคนิคการเล่นเกมต่อคาศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือเกมอื่นๆ ที่ทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการใช้คาศัพท์ ไวยากรณ์
สามารถจับใจความสาคัญของประโยคหรือเนื้อเรื่องได้ รวมทั้งสอดแทรกแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนใช้คาศัพท์เป็นประจา
หมั่นแปลความหมายของประโยคหรือเนื้อเรื่อง ด้วยการอ่านสาระน่ารู้ บทความ เรื่องสั้น หรือนิตยสารภาษาอังกฤษ
โดยเป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ
๖) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา คือ ความรู้นา คุณธรรมเลิศ เทิดศักด์ศรี ดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาให้ต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมด้านนี้กับชุมชนให้ม ากยิ่งขึ้น มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจา เพื่อให้เกิดการยอมรับคุณลักษณะของผู้เรียนจากชุมชนตามปรัชญาของสถานศึกษาให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น และควรให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นลงในใบสมัครเข้าเรียนของบุตรหลานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกั บเหตุผล
ในการนาบุตรหลานเข้าเรียน เพื่อเป็นเหตุผลในการยืนยันการยอมรับของชุมชน
๗) สถานศึกษาได้พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ดีอยู่แล้วโดยได้รับการยอมรับ
จากองค์กรภายนอกและเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชนซึ่งสถานศึกษาจัดทาโครงการจิตตารมย์ “รักและรับใช้” จัด
กิจกรรมธารน้าใจ กิจ กรรมสั มผัสชีวิตวิถีล้านนา กิจกรรมพระหฤทัยจิตอาสา และกิจกรรมปันใจให้รักประสบ
ผลสาเร็จ สถานศึกษาควรพัฒนาให้ต่อเนื่อง โดยขยายการจัดกิจกรรมในการรับใช้ให้กับชุมชนที่ห่างไกลและให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้น
๘) สถานศึกษาได้ พัฒนาโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีอยู่แล้วในด้านส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติที่ถูกต้องในด้านมารยาทและความมีวินัย ควรพัฒนาให้ต่อเนื่อง โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เชิงพฤติกรรมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อ เป็นพื้นฐานในด้านคุณธรรมตาม
ปรัชญาของสถานศึกษาต่อไป
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
๑) สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริการจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป โดยการจัดระบบโครงสร้างการบริหารให้เอื้อต่อการบริหารสถานศึกษานิติบุคคลให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล พ.ศ.๒๕๕๐ กาหนดภาระงานให้ครอบคลุมการบริหารงาน
ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป ประสานความ
ร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการศิษย์เก่า และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ตลอดถึง
ชุมชน ให้การสนับสนุนกิจกรรมบริหารและพัฒนาสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

๕๒

๒) สถานศึกษาได้ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ดีอยู่แล้วในด้านการดาเนินงานตาม
ระบบการบริหารคุณภาพ (PDCA) บริหารงานโดยใช้แผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๕๕ และปฏิบัติตามข้อตกลง
ที่ทาไว้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ และให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเข้าร่วมโครงการ ๑ ช่วย ๙ ของสานักงานการ
ประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาและคณะครู ควรส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการให้ยั่งยืนต่อไป
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้
๑) ครูควรจัดบรรยากาศการเรีย นรู้ให้เป็นที่น่าสนใจของผู้เรียนโดยใช้ท่าทาง การพูดที่เข้าใจให้ ผู้เรียน
สนุกสนานกับการเรียนรู้ นาเรื่ องราวที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียนมาร่วมสนทนาเชื่อมโยงสู่เนื้อหาการเรียน เช่น
นิทาน ละคร เหตุการณ์ และข่าวสาร เป็นต้น หรือใช้เกมและเสียงเพลงเพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจ
๒) ครูควรจัดทาวิจัยในชั้นเรียนตามที่สถานศึกษากาหนดคือ อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง โดยนา
ปัญหาที่ค้นพบในการจัดการเรียนรู้มาแก้ไขด้วยการทาวิจัยในชั้นเรียน และจัดทาสื่อหรือนวัตกรรมเป็นเครื่องมือใน
การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ด้วยการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่มีผู้ประสบปัญหาในการแก้ปัญหา ทั้งนี้ควรได้รับการ
ปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากงานวิจัย ผู้ซึ่งมีความชานาญและสามารถให้คาปรึกษางานวิจัยของครูได้เป็นอย่างดี
๕. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึก ษามี พัฒ นาการของการประกั นคุ ณภาพภายในโดยสถานศึ กษาและต้ นสั ง กัด ดี อยู่ แ ล้ ว ควร
ดาเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยการนามาตรฐานและตัวบ่งชี้มากาหนดเป้าหมายในการพัฒนาอย่างครบถ้วน และ
จัดทาเครื่องมือการประเมินโครงการแต่ละโครงการ ให้สามารถนาไปใช้ในการประเมินผลดาเนินงานที่เป็นเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของโครงการได้ สรุปสารสนเทศเป็นหมวดหมู่บันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างชัดเจน เพื่อนาไปใช้ในการ
วางแผนในส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
โรงเรียนพระหฤทัยได้ดาเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการนาใบรายงานความประพฤติ
มาใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ควบคุมพฤติกรรมของผู้เรียน มีการสรุปประเมิน และรายงานผล
เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้สร้างความรู้
ความเข้าใจการใช้ใบรายงานความประพฤติแก่ผู้เรียน หากผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จะได้รับใบรายงาน
ความประพฤติ และถูกหักคะแนนความประพฤติตามกรณี จากผลการสรุปในใบรายงานได้จัดพฤติกรรมผู้เรียน
ออกเป็ น กลุ่ มเสี่ย ง กลุ่ มมีปั ญหา ตามเกณฑ์การหั กคะแนนความประพฤติ เพื่อให้ ผู้ เรียนเกิดสานึกที่ดี มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และกลับมาเป็นผู้เรียนกลุ่มปกติมีคุณภาพตามที่โรงเรียนและผู้ปกครองคาดหวังต่อไป ผลการ
ดาเนินงานทาให้ผู้เรียนมีความตระหนักในการใช้ใบรายงานความประพฤติ เกิดพฤติกรรมที่ดีขึ้น และใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข พัฒนาขึ้นจากกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา

๕๓

บทที่ ๒
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
๑. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้แสดงออกถึงเอกลักษณ์พระหฤทัย
๕. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์นักเรียนพระหฤทัย
๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
๗. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุนทรียภาพ
๘. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล
๙. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
๑๐. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

๒. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
๒. พัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทันสมัย
๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณค่าพระวรสารในการดาเนินชีวิต
๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยจิตตารมย์รักและรับใช้
๗. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสุภาพอ่อนน้อมตามสถานภาพและกาลเทศะ
๘. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทย
๙. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสดงออกถึงการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ประเพณีอันดีงามของไทย
๑๐. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องมีสุนทรียภาพสมวัย
๑๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกกาลังกายสม่าเสมอ รวมทั้ง เอาใจใส่สุขภาพ ของตนเองและผู้อื่นให้แข็งแรง
๑๒. พัฒนาครูในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑๓. พัฒนาการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรสาระการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑๔. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๑๕. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

๕๔

๓. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
๑.
๒.
๓.
๔.

กิจกรรม Cookingแสนสนุก
กิจกรรมหนูน้อยภูมิปญ
ั ญาไทย
กิจกรรมมิตสิ ัมพันธ์
กิจกรรมรื่นเริงวันเด็ก

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ ผู้เรียนร้อยละ๗๕มีความรู้และ มาตรฐานที่ ๒,๓.๓ ,
ที่จาเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ๔.๓,๔.๔ , ๔.๕ , ๕.๑ ,
สถานศึกษา
๕.๕ , ๑๐.๒ , ๑๑

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน ๔ สาระ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียน มาตรฐานที่ ๗.๔ , ๑๑
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการหนูน้อยรักการอ่าน
๒. กิจกรรมพัฒนาความรู้และ
ทักษะชีวิต
๓. กิจกรรมหนูน้อยนักข่าว
๔. กิจกรรมทัศนศึกษาพาสุขใจ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะ มาตรฐานที่ ๔ , ๙.๑ , ๑๑
ในการแสวงหาความรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทันสมัย
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการหนูน้อยรักโรงเรียน

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะ มาตรฐานที่ ๒.๔ , ๓.๑ ,
แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง ในการแสวงหาความรู้และ ๓.๒ , ๓.๓ , ๕.๗ , ๑๑
อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
จากแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทที่ ันสมัย

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณค่าพระวรสารในการดาเนินชีวิต
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี
๒. กิจกรรมพบพระชาระใจ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผูม้ ีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีคณ
ุ ธรรม มาตรฐานที่ ๓.๒ , ๑๑
จริยธรรมตามคุณค่า
๕.๓
พระวรสารในการดาเนินชีวิต

๕๕

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยจิตตารมย์รัก และรับใช้
โครงการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรมแบ่งสรรปันรัก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัตติ นต่อผู้อื่น
ด้วยจิตตารมย์รักและรับใช้

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ ปฏิบตั ิตน มาตรฐานที่ ๓.๒ , ๑๐.๒ ,
ต่อผู้อื่นด้วยจิตตารมย์รัก
๑๑
และรับใช้

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสุภาพ อ่อนน้อมตามสถานภาพและกาลเทศะ
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการเด็กไทยวินยั ดี
๒. กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความสุภาพ อ่อนน้อม
ตามสถานภาพและกาลเทศะ

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ แสดงออก มาตรฐานที่ ๑.๔ , ๓.๑ ,
ถึงความสุภาพอ่อนน้อมตาม ๓.๒ , ๓.๓ , ๕.๓ , ๑๑
สถานภาพและกาลเทศะ

กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทย
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการกตัญญุตา
๒. กิจกรรมเทียนน้อยร้อยพรรษา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
การอนุรักษ์ และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของไทย

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีส่วนร่วม มาตรฐานที่ ๓.๑ ,๓.๔,
ในกิจกรรมเกีย่ วกับวัฒนธรรม ๕.๓, ๕.๘ , ๑๑.๑ , ๑๑.๒
ประเพณีไทย

กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และแสดงออกถึงการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และประเพณีอันดีงามของไทย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑. โครงการมาแอ่วมากอยละอ่อน
หน้อยอนุบาล
๒. กิจกรรมเรียนรู้ประเพณีไทย
และวัฒนธรรมพื้นบ้าน

เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงการ
อนุรักษ์ และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของไทย

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ ได้เรียนรู้
และแสดงออกถึงการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและประเพณี
อันดีงามของไทย

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๓.๔,๔.๑,๔.๒
๙.๒,๑๐.๒, ๑๑.๑ , ๑๑.๒
มาตรฐานที่ ๓.๔,๔.๑,๔.๒
๙.๒,๑๐.๒, ๑๑.๑ , ๑๑.๒

กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องมีสุนทรียภาพสมวัย
โครงการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส
๒. กิจกรรมรู้จักคิดรู้จักซื้อ
๓. กิจกรรมเวทีศักยภาพหนูน้อย
คนเก่ง
๔. กิจกรรมหนูน้อยนักสร้างสรรค์

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล ผู้เรียนร้อยละ ๗๕
มาตรฐานที่ ๑ , ๒,๕.๘ ,
สุขภาพและออกกาลังกาย
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องมี ๑๐.๒,๑๑
สม่าเสมอ รวมทั้ง เอาใจใส่
สุนทรียภาพสมวัย
สุขภาพ ของตนเองและผู้อื่นให้
แข็งแรงมีสุนทรียภาพ สมวัย

๕๖

กลยุทธ์ที่ ๑๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกกาลังกายสม่าเสมอ รวมทั้ง เอาใจใส่สุขภาพ ของตนเองและผู้อื่นให้แข็งแรง
โครงการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์อนุบาล
๒. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เพื่อ
สุขภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย
สม่าเสมอ รวมทั้ง เอาใจใส่
สุขภาพ ของตนเองและผู้อื่นให้
แข็งแรงมีสุนทรียภาพ สมวัย

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ ออกกาลัง มาตรฐานที่ ๑,๒,๓.๓,๕.๘,
กายสม่าเสมอ รวมทั้งเอาใจใส่ ๑๐.๒,๑๑
สุขภาพ ของตนเองและผู้อื่น
ให้แข็งแรง

กลยุทธ์ท๑ี่ ๒ พัฒนาครูในด้านการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ครูร้อยละ ๘๐ จัดกิจกรรม มาตรฐานที่ ๕.๑ , ๕.๒ ,
การเรียนการสอนที่เน้น
๕.๔ , ๕.๙ , ๕.๑๐ , ๑๑
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

กลยุทธ์ที่ ๑๓ พัฒนาการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรสาระการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการ/กิจกรรม
๑. งานติดตามและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
เพื่อให้สถานศึกษามีการจัด
โรงเรียนมีหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๕,๖.๑,๖.๔,
หลักสูตรและ กระบวนการเรียน สถานศึกษาและหลักสูตร
๗.๑ , ๗.๒ , ๗.๔ ,๑๑
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สาระการเรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและมีคณ
ุ ภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑๔ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
๒. โครงการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการ โรงเรียนมีระบบการประกัน มาตรฐานที่ ๖.๖ , ๗.๒ ,
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คุณภาพภายในสถานศึกษา ๘ , ๑๑
ที่มีคุณภาพ
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑๕ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑. งานนโยบาย
เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนา
๒. งานประชุมผูป้ กครองนักเรียน คุณภาพสถานศึกษาตามแนว
๓. งานพัสดุครุภณ
ั ฑ์และพัฒนาสื่อ ทางการปฏิรูปการศึกษา
เทคโนโลยี
๔. งานวารสารและประชาสัมพันธ์
๕. งานจัดซื้อเวชภัณฑ์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๗.๔,๗.๕ ,
๙.๑, ๙.๒,๑๐.๒,๑๑.๑
๑๑.๒

๕๗

กลยุทธ์ที่ ๑๕ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (ต่อ)
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๖. โครงการพัฒนาปรับปรุง
ซ่อมบารุงอาคารสถานที่
๗. โครงการประสานสัมพันธ์งาน/
โครงการ/กิจกรรมองค์กร
ภายนอก
๘. กิจกรรมบัณฑิตน้อย

เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๗.๔,๗.๕ ,
๙.๑, ๙.๒,๑๐.๒,๑๑.๑
๑๑.๒

๓. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการค่ายวิชาการ
๒. โครงการคณิตคิดเร็ว
๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
๔. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้
ที่จาเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตรสถานศึกษา

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๓.๑-๒, ๖.๓
มาตรฐานที่ ๒ ,๔.๓
มาตรฐานที่ ๕.๑,๘.๑
มาตรฐานที่ ๑.๕, ๖.๑-๓

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดทาสื่อการเรียน
การสอน ๘ กลุ่มสาระ
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรครู
๓. กิจกรรม ประชุม อบรมสัมมนา
๔. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียน มาตรฐานที่ ๗.๔, ๑๑.๑
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๗.๑-๙, ๘.๔,
๘.๖

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพระหฤทัยร่วมใจ
รักการอ่าน
๒. โครงการห้องสมุดบูรณาการ
ส่งเสริมการอ่าน
๓. โครงการ S.C. Library
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐มีทักษะ มาตรฐานที่ ๓.๑-๓, ๑๑.๓
ในการแสวงหาความรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่ ๓.๑-๓, ๑๑.๓
มาตรฐานที่ ๓.๑-๓, ๑๑.๓

๕๘

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ต่อ)
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๔. โครงการวันวิชาการ
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
๕. โครงการพัฒนทรัพยากรห้องสมุด แสวงหาความรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
๖. กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม
มุ่งสู่มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐มีทักษะ มาตรฐานที่ ๓.๑-๒, ๑๐.๔
ในการแสวงหาความรู้และ ๑๓.๑,๑๔.๑-๒
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๘.๑, ๑๔.๑
๑๕.๑

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทันสมัย
เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
๑.โครงการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะ มาตรฐานที่ ๑๑.๓
และเทคโนโลยีให้ทันสมัย
ในการแสวงหาความรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๒.โครงการพระหฤทัยรวมใจ
เพื่อให้นักเรียนใช้ทรัพยากรและ จากแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม มาตรฐานที่ 2.4, 11.1
รักษ์สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนเป็นแหล่ง และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
๓.โครงการพัฒนาภาษา สู่สากล

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ
การเรียนการสอน 3 ภาษา
ให้มีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ 8.1, 8.3 ,
13.1

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณค่าพระวรสารในการดาเนินชีวิต
เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
๑. โครงการสานฝันเยาวชนคนดี
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผูม้ ีคณ
ุ ธรรม
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เป็นผู้มี มาตรฐานที่ ๒.๑-๔
ศรีพระหฤทัย
จริยธรรมตามคุณค่าพระวรสารใน คุณธรรมจริยธรรมตามคุณค่า
๒. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การดาเนินชีวิต
พระวรสารในการดาเนินชีวิต มาตรฐานที่ ๒.๑-๒
๓. โครงการธนาคารโรงเรียน
มาตรฐานที่ ๒.๑
โรงเรียนพระหฤทัย

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยจิตตารมย์รัก และรับใช้
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์พระหฤทัย
๒. กิจกรรมพระหฤทัยจิตอาสา
พัฒนาชุมชน

เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัตติ นต่อผู้อื่น
ด้วยจิตตารมย์รักและรับใช้

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ปฏิบัติตน มาตรฐานที่ 2.2 ,
ต่อผู้อื่นด้วยจิตตารมย์รัก
14.1-2
และรับใช้

๕๙

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสุภาพ อ่อนน้อมตามสถานภาพและกาลเทศะ
โครงการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรมปันใจให้รัก
๒. กิจกรรมมารยาทไทยอยู่ที่ไหน
ก็งดงาม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความสุภาพ อ่อนน้อม
ตามสถานภาพและกาลเทศะ

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐แสดงออก มาตรฐานที่ ๒.๒ , ๑๔.๑-๒
ถึงความสุภาพอ่อนน้อมตาม
สถานภาพและกาลเทศะ

กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทย
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการบูรณาการการเรียนรู้
จากชุมชน
๒. โครงการรักษ์คาเมือง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงการ
อนุรักษ์ และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของไทย

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ได้เรียนรู้ มาตรฐานที่ ๑๓.๑-๒
และแสดงออกถึงการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิ มาตรฐานที่ ๑.๔,๓.๑
ปัญญาท้องถิ่นและประเพณี
อันดีงามของไทย

กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และแสดงออกถึงการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และประเพณีอันดีงามของไทย
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย
๒. โครงการบูรณาการการเรียนรู้
จากชุมชน
๓. โครงการรักษ์คาเมือง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
การอนุรักษ์ และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของไทย

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วม มาตรฐานที่ 1.4, 2.2,
ในกิจกรรมเกีย่ วกับวัฒนธรรม 2.3, 3.1,4.4, 6.1-3
ประเพณีไทย

กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องมีสุนทรียภาพสมวัย
เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
๑. โครงการโรงเรียนสีขาว
เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
มาตรฐานที่ ๑ , ๑.๓
สุขภาพและออกกาลังกาย
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องมี
สุนทรียภาพสมวัย
๒.โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สม่าเสมอ รวมทั้ง เอาใจใส่
สุขภาพ ของตนเองและผู้อื่นให้
แข็งแรงมีสุนทรียภาพ สมวัย

๖๐

กลยุทธ์ที่ ๑๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกกาลังกายสม่าเสมอ รวมทั้ง เอาใจใส่สุขภาพ ของตนเองและผู้อื่นให้แข็งแรง
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑. กิจกรรมคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ
๒. กิจกรรมลูก SC สุขภาพดีมีพลัง
๓. กิจกรรมจักรยานเพื่อการเรียนรู้
และสุขภาพ
๔. กิจกรรมคุม้ ครองผูบ้ ริโภคใน
โรงเรียน

เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย
สม่าเสมอ รวมทั้ง เอาใจใส่
สุขภาพ ของตนเองและผู้อื่นให้
แข็งแรงมีสุนทรียภาพ สมวัย

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ออกกาลัง มาตรฐานที่ ๑.๑-๓
กายสม่าเสมอ รวมทั้งเอาใจใส่
สุขภาพ ของตนเองและผู้อื่น
ให้แข็งแรง

กลยุทธ์ที่ ๑๒ พัฒนาครูในด้านการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑. งานส่งเสริมงานวิจัยทางการศึกษา เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียน
เพื่อพัฒนางาน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพครูตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ครูร้อยละ ๘๐ จัดกิจกรรม มาตรฐานที่ ๗.๗,๗.๙
การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

กลยุทธ์ที่ ๑๓ พัฒนาการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรสาระการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการค่ายวิชาการ
๒. โครงการบูรณาการการเรียนรู้
จากชุมชน
๓. โครงการพัฒนางานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
วิชาการ เพื่อลูกหลานสู่
มหาวิทยาลัย
๕. โครงการวันวิชาการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อให้สถานศึกษามีการจัด
โรงเรียนมีหลักสูตร
หลักสูตรและ กระบวนการเรียน สถานศึกษาและหลักสูตร
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สาระการเรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและมีคณ
ุ ภาพ

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 3.1-2, 6.3,
8.1 ,10.4, 13.1-๒,
14.1-2 ,15.1

กลยุทธ์ที่ ๑๔ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. โครงการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการ โรงเรียนมีระบบการประกัน
ประกันคุณภาพภายใสถานศึกษา คุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพ
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกมาตรฐาน
ทุกตัวบ่งชี้
มาตรฐานที๑่ ๐.๕,๑๒.๔,
๑๓.๑,๑๔.๑

๖๑

กลยุทธ์ที่ ๑๕ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑. งานนโยบาย
เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนา
๒. โครงการสร้างขวัญและกาลังใจ คุณภาพสถานศึกษาตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
บุคลากร
๓. โครงการประสานสัมพันธ์งาน /
โครงการ/ กิจกรรมกับองค์กร
ภายนอก

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๘.๔,๘.๖
มาตรฐานที๑่ ๓.๓
ทุกมาตรฐาน

๖๒

บทที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
๑.
๒.
๓.
๔.

กิจกรรม Cookingแสนสนุก
กิจกรรมหนูน้อยภูมิปญ
ั ญาไทย
กิจกรรมมิตสิ ัมพันธ์
กิจกรรมรื่นเริงวันเด็ก

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีความรู้และ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
มาตรฐานที่ ๒,๓.๓ , ๔.๓,
ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ที่จาเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา ๔.๔ , ๔.๕ , ๕.๑ , ๕.๕ ,
สถานศึกษา
และมีความพึงพอใจในภาพรวม ๑๐.๒ , ๑๑
ของการจัดทา กิจกรรมระดับดี
ถึงดีมากคิดเป็นร้อยละเฉลี่ย
๙๗.๔๒
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน ๔ สาระ

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียน ครูได้จัดการเรียนการสอนอย่าง มาตรฐานที่ ๗.๔ , ๑๑
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพและมีความพึง
พอใจในภาพรวมของการจัดทา
โครงการระดับดีถึงดีมากคิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๖๙
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการหนูน้อยรักการอ่าน
๒. กิจกรรมพัฒนาความรู้และ
ทักษะชีวิต
๓. กิจกรรมหนูน้อยนักข่าว
๔. กิจกรรมทัศนศึกษาพาสุขใจ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผู้เรียนร้อยละ ๗๕มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการจัดทา โครงการ
ระดับดีถึงดีมากคิดเป็น
ร้อยละเฉลีย่ ๙๔.๔๙

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๔ , ๙.๑ , ๑๑

๖๓

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทันสมัย
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการหนูน้อยรักโรงเรียน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
จากแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทที่ ันสมัย

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องจากแหล่งเรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการจัดทา โครงการ
ระดับดี ถึงดีมากคิดเป็น ร้อยละ
๙๘.๓๗

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๒.๔ , ๓.๑ ,
๓.๒ , ๓.๓ , ๕.๗ , ๑๑

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณค่าพระวรสารในการดาเนินชีวิต
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี
๒. กิจกรรมพบพระชาระใจ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ผู้เรียนร้อยละ ๗๕
มีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณค่า พระวรสาร
ในการดาเนินชีวิต

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรมตาม มาตรฐานที่ ๓.๒ , ๕.๓,
คุณค่าพระวรสารในการดาเนิน ๑๑
ชีวิตและมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการจัดทา โครงการ
ระดับดีถึงดีมากคิดเป็น
ร้อยละเฉลีย่ ๙๔.๕๙
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยจิตตารมณ์รัก และรับใช้
โครงการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรมแบ่งสรรปันรัก

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ ปฏิบตั ิตน ผู้เรียนปฏิบัตติ นต่อผู้อื่นด้วย
ต่อผู้อื่นด้วยจิตตารมย์รัก
จิตตารมย์รัก และรับใช้และมี
และรับใช้
ความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดทา โครงการระดับดีถึง
ดีมาก คิดเป็น ร้อยละ ๙๐.๗๑

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๓.๒ , ๑๐.๒ ,
๑๑

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสุภาพ อ่อนน้อมตามสถานภาพและกาลเทศะ
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการเด็กไทยวินยั ดี
๒. กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ แสดงออก ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความ
ถึงความสุภาพอ่อนน้อมตาม สุภาพอ่อนน้อมตามสถานภาพ
สถานภาพและกาลเทศะ
และกาลเทศะและมีความพึง
พอใจในภาพรวมของการจัดทา
โครงการระดับดีถึงดีมากคิดเป็น
ร้อยละเฉลีย่ ๙๓.๒๑

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑.๔ , ๓.๑ ,
๓.๒ , ๓.๓ , ๕.๓ , ๑๑

๖๔

กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทย
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการกตัญญุตา
๒. กิจกรรมเทียนน้อยร้อยพรรษา

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีส่วนร่วม ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในกิจกรรม
มาตรฐานที่ ๓.๑,๓.๔,๕.๓,
ในกิจกรรมเกีย่ วกับวัฒนธรรม เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทย ๕.๘ , ๑๑.๑ , ๑๑.๒
ประเพณีไทย
และมีความพึงพอใจในภาพรวม
ของการจัดทา โครงการระดับ
ดีถึงดีมากคิดเป็นร้อยละเฉลี่ย
๙๒.๕๖
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และแสดงออกถึงการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และประเพณีอันดีงามของไทย
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการมาแอ่วมากอยละอ่อน
หน้อยอนุบาล
๒. กิจกรรมเรียนรู้ประเพณีไทยและ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ ได้เรียนรู้ ผู้เรียน ได้เรียนรู้และแสดงออก มาตรฐานที่ ๓.๔,๔.๑,๔.๒
และแสดงออกถึงการอนุรักษ์ ถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ๙.๒, ๑๐.๒, ๑๑.๑ ,๑๑.๒
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ประเพณีภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ประเพณีอันดีงามของไทยและ
ประเพณีอันดีงามของไทย มีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดทา โครงการระดับดีถึง
ดีมากคิดเป็นร้อยละเฉลี่ย๙๖.๑๘
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องมีสุนทรียภาพสมวัย
โครงการ/กิจกรรม
๑.
๒.
๓.
๔.

โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ
กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส
กิจกรรมรู้จักคิดรู้จักซื้อ
กิจกรรมเวทีศักยภาพหนูน้อย
คนเก่ง
๕. กิจกรรมหนูน้อยนักสร้างสรรค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพและออก
กาลังกายสม่าเสมอ รวมทั้ง
เอาใจใส่สุขภาพ ของตนเอง
และผู้อื่นให้แข็งแรงมี
สุนทรียภาพ สมวัย

ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกาลังกาย
สม่าเสมอรวมทั้งเอาใจใส่สุขภาพ
ของตนเองและผู้อื่นให้แข็งแรงมี
สุนทรียภาพ สมวัยและมีความ
พึงพอใจในภาพรวมของการจัด
ทา โครงการระดับดีถึงดีมาก
คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๙๗.๕๑

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑ , ๒, ๕.๘ ,
๑๐.๒,๑๑

กลยุทธ์ที่ ๑๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกกาลังกายสม่าเสมอ รวมทั้ง เอาใจใส่สุขภาพ ของตนเองและผู้อื่นให้แข็งแรง
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์อนุบาล
ผู้เรียนร้อยละ ๗๕
๒. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เพื่อสุขภาพ ออกกาลังกายสม่าเสมอ
รวมทั้งเอาใจใส่สุขภาพ
ของตนเองและผู้อื่นให้
แข็งแรง

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ผู้เรียน ออกกาลังกายสม่าเสมอ มาตรฐานที่ ๑ , ๒, ๓.๓,
รวมทั้งเอาใจใส่สุขภาพของตนเอง ๕.๘ , ๑๐.๒,๑๑
และผู้อื่นให้แข็งแรงและมีความ
พึงพอใจในภาพรวมของการจัดทา
โครงการระดับดีถึงดีมาก คิดเป็น
ร้อยละเฉลีย่ ๘๙.๕๗
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๖๕

กลยุทธ์ที่ ๑๒ พัฒนาครูในด้านการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ครูร้อยละ ๘๐ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มาตรฐานที่ ๕.๑ , ๕.๒ ,
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมี
๕.๔ , ๕.๙ , ๕.๑๐ , ๑๑
ความพึงพอใจในภาพรวมของการ
จัดทา โครงการระดับดีถึงดีมาก
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๓
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

กลยุทธ์ที่ ๑๓ พัฒนาการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรสาระการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการ/กิจกรรม
๑. งานติดตามและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรสาระการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมี
คุณภาพ

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรสาระการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมี
คุณภาพ

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๕,๖.๑, ๖.๔ ,
๗.๑,๗.๒,๗.๔,๑๑

กลยุทธ์ที่ ๑๔ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
๒. โครงการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจในภาพรวมของการ
จัดทา โครงการระดับดีถึงดีมาก
คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๙๒.๐๐

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๖.๖ , ๗.๒ ,
๘ , ๑๑

กลยุทธ์ที่ ๑๕ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
๑. งานนโยบาย
๒. งานประชุมผูป้ กครองนักเรียน
๓. งานพัสดุครุภณ
ั ฑ์และพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี
๔. งานวารสารและประชาสัมพันธ์
๕. งานจัดซื้อเวชภัณฑ์
๖. โครงการพัฒนาปรับปรุง ซ่อม
บารุงอาคารสถานที่
๗. โครงการประสานสัมพันธ์งาน/
โครงการ/กิจกรรมองค์กร
ภายนอก
๘. กิจกรรมบัณฑิตน้อย

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๗.๔,๗.๕,
๙.๑, ๙.๒,๑๐.๒,๑๑.๑
๑๑.๒

๖๖

๑. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการค่ายวิชาการ
๒. โครงการคณิตคิดเร็ว
๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
๔. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีความรู้
และทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตรสถานศึกษา

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็น
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีความ
พึงพอใจในภาพรวมของการจัดทา
โครงการระดับดีถึงดีมาก คิดเป็น
ร้อยละเฉลีย่ ๙๗.๕๐

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๓.๑-๒, ๖.๓
มาตรฐานที่ ๒,๔.๓
มาตรฐานที่ ๕.๑,๘.๑
มาตรฐานที่ ๑.๕, ๖.๑-๓

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. โครงการจัดทาสื่อการเรียน
ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียน
การสอน ๘ กลุ่มสาระ
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรครู
- กิจกรรม ประชุม อบรมสัมมนา
-กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการจัดทาโครงการ
ระดับดีถึงดีมากคิดเป็นร้อยละเฉลีย่
๙๗.๘๖

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๗.๔, ๑๑.๑
มาตรฐานที่ ๗.๑-๙, ๘.๔,
๘.๖

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สนองมาตรฐานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
๑.โครงการพระหฤทัยร่วมใจรัก
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะใน ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ มาตรฐานที่ ๓.๑-๓, ๑๑.๓
การอ่าน
การแสวงหาความรู้และ
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมี มาตรฐานที่ ๓.๑-๓, ๑๑.๓
๒.โครงการบูรณาการการเรียนรู้จาก พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ความพึงพอใจในภาพรวมของการ
จัดทาโครงการ ระดับดีถึงดีมาก
ชุมชน
๓.โครงการ S.C. Library เข้าสู่
คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๙๗.๙๘
ประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ ๓.๑-๒, ๑๐.๔
๔.โครงการวันวิชาการ
๑๓.๑,๑๔.๑-๒
- กิจกรรมเตรียม ม.ปลายอย่างดี
ด้วยสอบPre-Quota/Pre-Admission
มาตรฐานที่ ๘.๑, ๑๔.๑
- ค่ายความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย
๑๕.๑
กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค เพื่อ
พิชิต O-NET
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๖๗

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทันสมัย
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
๒. โครงการพระหฤทัยรวมใจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม
๓. โครงการพัฒนาภาษา สูส่ ากล

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
จากแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทที่ ันสมัย

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจาก
แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทีท่ ันสมัยและมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการจัดทาโครงการระดับ
ดีถึงดีมาก คิดเป็น ร้อยละเฉลีย่
๙๖.๖๑

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 2.4, 8.1,
8.3 , 11.1-๓ , 13.1

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณค่าพระวรสารในการดาเนินชีวิต
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. โครงการสานฝันเยาวชนคนดี
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคณ
ุ ธรรม
ศรีพระหฤทัย
จริยธรรมตามคุณค่า
๒. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พระวรสารในการดาเนินชีวิต
๓. โครงการธนาคารโรงเรียน
โรงเรียนพระหฤทัย

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๒.๑-๔

ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมตาม
คุณค่าพระวรสารในการดาเนินชีวติ
และมีความพึงพอใจในภาพรวมของ มาตรฐานที่ ๒.๑-๒
การจัดทาโครงการระดับดีถึงดีมาก มาตรฐานที่ ๒.๑
คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๙๓.๔๕

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยจิตตารมย์รัก และรับใช้
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์พระหฤทัย

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นด้วยจิตตารมย์รัก
และรับใช้

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ผู้เรียนได้ปฏิบัตติ นต่อผู้อื่น
ด้วยจิตตารมย์รักและรับใช้
และมีความพึงพอใจในการ
จัดทาโครงการระดับดีถึง
ดีมากคิดเป็น ร้อยละ๙๕.๔๑

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๒.๓

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสุภาพ อ่อนน้อมตามสถานภาพและกาลเทศะ
โครงการ/กิจกรรม
๑.
๒.
๓.
๔.

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

กิจกรรมธารน้าใจ
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ แสดงออก
กิจกรรมปันใจให้รักเทศกาลคริสต์มาส ถึงความสุภาพอ่อนน้อมตาม
กิจกรรมมารยาทไทยอยู่ที่ไหนก็งดงาม สถานภาพและกาลเทศะ
กิจกรรมสุภาพบุรุษ SC.

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ผู้เรียนแสดงออกถึงความ
สุภาพอ่อนน้อมตามสถานภาพ
และกาลเทศะและมีความพึง
พอใจ ในการจัดทากิจกรรม
ระดับดีถึงดีมากคิดเป็นร้อยละ
เฉลี่ย ๙๘.๐๐

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๒.๒ , ๑๔.๑-๒

๖๘

กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทย
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐แสดงออก ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในกิจกรรม
มาตรฐานที่ ๑.๔,๒.๒,๒.๓,
ถึงการอนุรักษ์ และเผยแพร่ เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทย ๔.๔,๖.๑-๓
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และมีความพึงพอใจในภาพรวม
อันดีงามของไทย
ของการจัดทากิจกรรมระดับ
ดีถึงดีมากคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๖
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และแสดงออกถึงการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และประเพณีอันดีงามของไทย
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. โครงการบูรณาการการเรียนรู้จาก
ชุมชน
๒. โครงการรักษ์คาเมือง
๓. โครงการรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ได้เรียนรู้
และแสดงออกถึงการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและประเพณี
อันดีงามของไทย

ผู้เรียน ได้เรียนรู้และแสดงออก
ถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและ
ประเพณีอันดีงามของไทยและ
มีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดทาโครงการระดับ
ดีถึงดีมากคิดเป็น ร้อยละเฉลี่ย
๙๗.๐๕

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที๑่ ๓.๑-๒
มาตรฐานที๑่ .๔,๓.๑

กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องมีสุนทรียภาพสมวัย
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการโรงเรียนสีขาว
๒.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออกกาลัง
กายสม่าเสมอ รวมทั้ง เอาใจใส่
สุขภาพ ของตนเองและผู้อื่นให้
แข็งแรงมีสุนทรียภาพ สมวัย

ผู้เรียน มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกาลังกาย
สม่าเสมอ รวมทั้ง เอาใจใส่
สุขภาพ ของตนเองและผู้อื่น
ให้แข็งแรงมีสุนทรียภาพสมวัย
และมีความพึงพอใจในภาพ
รวมของการจัดทาโครงการ
ระดับดีถึงดีมาก คิดเป็น
ร้อยละเฉลีย่ ๙๗.๑๔

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที๑่ .๓

๖๙

กลยุทธ์ที่ ๑๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกกาลังกายสม่าเสมอ รวมทั้ง เอาใจใส่สุขภาพ ของตนเองและผู้อื่นให้แข็งแรง
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ
- กิจกรรมลูก SC สุขภาพดีมีพลัง
- กิจกรรมจักรยานเพื่อการเรียนรู้
และสุขภาพ
- กิจกรรมคุม้ ครองผูบ้ ริโภคใน
โรงเรียน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐มีสุขนิสยั ใน
การดูแลสุขภาพและออกกาลัง
กายสม่าเสมอ รวมทั้ง เอาใจใส่
สุขภาพ ของตนเองและผู้อื่นให้
แข็งแรงมีสุนทรียภาพ สมวัย

ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกาลังกาย
สม่าเสมอ เอาใจใส่สุขภาพของ
ตนเองและผู้อื่นให้แข็งแรงและ
มีความพึงพอใจในภาพรวม
ของการจัดทากิจกรรมระดับ
ดีถึงดีมากคิดเป็นร้อยละ
๙๖.๐๖

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑.๑-๓

กลยุทธ์ท๑ี่ ๒ พัฒนาครูในด้านการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพครู
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ครูร้อยละ ๘๐ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

ครูได้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และมีความพึงพอใจในภาพรวม
ของการจัดทาโครงการระดับดีถึง
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๖

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๗.๗,๗.๙

กลยุทธ์ที่ ๑๓ พัฒนาการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรสาระการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการค่ายวิชาการ
๒. โครงการบูรณาการการเรียนรู้
จากชุมชน
๓. โครงการพัฒนางานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
วิชาการ เพื่อลูกหลานสู่
มหาวิทยาลัย
๕. โครงการวันวิชาการ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรสาระการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมี
คุณภาพ

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรสาระการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมี
คุณภาพและผู้ประเมินมีความ
พึงพอใจในภาพรวมของการจัด
ทาโครงการระดับดีถึงดีมาก
คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๙๗.๔๐

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๔.๓,๘.๑

กลยุทธ์ที่ ๑๔ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. โครงการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกมาตรฐาน
ทุกตัวบ่งชี้

โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและ
ผู้ประเมินมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการจัดทาโครงการ มาตรฐานที๑่ ๐.๕,๑๒.๔,
ระดับดีถึงดีมาก คิดเป็น ๙๔.๙๖ ๑๓.๑,๑๔.๑

๗๐

กลยุทธ์ที่ ๑๕ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
๑. งานนโยบาย
๒. โครงการสร้างขวัญและกาลังใจ
บุคลากร
๓. โครงการประสานสัมพันธ์งาน /
โครงการ/ กิจกรรมกับองค์กร
ภายนอก

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ ผู้ประเมิน
มีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดทาโครงการ ระดับ
ดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย
๙๕.๕๙

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที๘่ .๔,๘.๖
มาตรฐานที๑่ ๓.๓
ทุกมาตรฐาน

๗๑

๒. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ที่
๑
๒
๓
๔

มีนงาหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพของตน
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
นักเรียน/ครู
ที่อยู่ใน
ทั้งหมด
ระดับ 3
ขึ้นไป
๒๕๓
๒๗๑
๒๕๓
๒๗๑
๒๕๓
๒๗๑
๒๕๓
๒๗๑

น้าหนัก
ร้อยละ
คะแนน
(คะแนน)
ที่ได้
ที่ได้
๙๓.๓๕
๙๕.๑๑
๙๓.๑๘
๙๔.๑๓
๙๓.๙๔

๑
๑.๕
๑.๕
๑
๕

๐.๙๓
๑.๔๓
๑.๔๐
๐.๙๔
๔.๗๐

ร่องรอยความพยายาม( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนา โดยจัดการเรียนรู้ และจัดงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
๑. งานวันวิชาการ
๒. โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ
๓. โครงการเสริมสร้างศักยภาพหนูน้อยคนเก่ง
๔. โครงการเด็กไทยวินัยดี
๕. กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส
๖. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์อนุบาล
๗. กิจกรรมจิตรกรน้อยเรียงร้อยจินตนาการ
๘. กิจกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์
๙. กิจกรรมหนูน้อยร้อยคุณธรรม
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้ านร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงตามวัย มีน้าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยสาธารณสุข โดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ได้แก่
โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ บันทึกความเจริญเติบโตด้านร่างกายของนักเรียน มีการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เพื่อ
ฝึกทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายให้ประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก โดยทากิจกรรมต่างๆ เช่น
กิจ กรรมกีฬาสั มพัน ธ์อนุ บ าลกิจ กรรมจิ ตรกรน้อยเรียงร้อยจินตนาการ กิจกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์ และทาง
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของตนเอง บอกโทษของสิ่งเสพติดและ
สิ่งมอมเมาได้จากการทาโครงการเด็กไทยวินั ยดี กิจกรรมหนูน้อยร้อยคุณธรรม บันทึกสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
อนามัย
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมเรียนรู้ จัดโครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่ อพัฒนาร่างกายให้สมบูรณ์
แข็งแรงตามวัย สามารถดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของตนเอง บอกโทษของสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมาได้
มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ระดับ ดีเยี่ยม

๗๒

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงตามวัย มีน้าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยสาธารณสุข โดยจัดให้ มีการตรวจสมรรถภาพทางร่างกายของเด็กปฐมวัย
การตรวจพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนจากคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเชิญวิทยากรจากคณะ
ทัน ตแพทย์ มาให้ ความรู้ เ รื่ องการดูแ ลรั กษาความสะอาดฟัน รวมทั้งมีการบันทึกพัฒ นาการของผู้ เ รียนในเรื่อ ง
กล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อใหญ่ เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย อย่าง
ต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

ที่
๑
๒
๓
๔

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดตี ่อตนเอง
มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและ รักธรรมชาติ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
นักเรียน/ครู
ที่อยู่ใน
ทั้งหมด
ระดับ 3
ขึ้นไป
๒๖๑
๒๗๑
๒๖๘
๒๗๑
๒๖๗
๒๗๑
๒๖๔
๒๗๑

น้าหนัก
ร้อยละ
คะแนน
(คะแนน)
ที่ได้
ที่ได้
๙๖.๔๗
๙๙.๐๐
๙๘.๔๗
๙๗.๕๒
๙๗.๘๖

๑
๑
๑
๒
๕

๐.๙๖
๐.๙๙
๐.๙๘
๑.๙๕
๔.๘๘

ร่องรอยความพยายาม( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
๑. งานวิชาการ
๒. โครงการมาแอ่วมากอยละอ่อนหน้อยอนุบาล
๓. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากชุมชน
๔. กิจกรรมทัศนศึกษาพาสุขใจ
๕. กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์อนุบาล
๖. กิจกรรมรื่นเริงวันเด็ก
๗. กิจกรรมเวทีศักยภาพหนูน้อยคนเก่ง
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒
ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ มีพฤติกรรมร่าเริง สดชื่น แจ่มใส
แสดงออกถึงการยอมรับและชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองได้เหมาะสม มีคุณลักษณะพฤติกรรมที่โดด
เด่นชัดเจน มีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าทา กล้าแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ควบคุมอารมณ์ได้
เหมาะสมตามวัย มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รักชื่นชมธรรมชาติ โดยได้จัด
โครงการ / กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ งานวันวิชาการ โครงการมาแอ่วมากอยละอ่อนหน้อยอนุบาล โครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์เรียนรู้จากชุมชน กิจกรรมทัศนศึกษาพาสุขใจ กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์อนุบาล กิจกรรมรื่นเริงวันเด็ก
กิจกรรมเวทีศักยภาพหนูน้อยคนเก่ง นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์พิเศษ –อิเลคโทน
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ วิชาดนตรี – นาฏศิลป์ และกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน

๗๓

ผลการพัฒนา
จากการจัดงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ทาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์–จิตใจ
เป็นไปอย่างเหมาะสมกับวัย มีความร่าเริง สดชื่น แจ่มใส เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย เห็นคุณค่าในศิลปะ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชาติ ดังปรากฏจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ในการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรี ย นควรก าหนดแผนพั ฒ นาผู้ เ รี ย นเพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถในการเรี ย นรู้ ด้ า น
อารมณ์–จิตใจให้ผู้เรียนมีทักษะในความมั่นใจและกล้าแสดงออก สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ได้แก่ การจัด
โครงการประสานสัมพันธ์งาน/โครงการ/กิจกรรมองค์กรภายนอก และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กร
ภายนอกและมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีจิตสานึกอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
อันงดงามอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

ที่
๑
๒
๓
๔

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งของพ่อแม่ ครู อาจารย์
มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาทีต่ นนับถือ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
นักเรียน/ครู
ที่อยู่ใน
ทั้งหมด
ระดับ 3
ขึ้นไป
๒๕๘
๒๗๑
๒๕๘
๒๗๑
๒๖๑
๒๗๑
๒๕๑
๒๗๑

ร่องรอยความพยายาม( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
๑. โครงการเด็กไทยวินัยดี
๒. โครงการหนูน้อยรักโรงเรียน
๓. โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี
๔. โครงการกตัญญุตา
๕. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์พระหฤทัย
๖. โครงการสร้างเสริมศักยภาพหนูน้อยคนเก่ง
๗. โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมผู้เรียน
๘. โครงการมาแอ่วมากอยละอ่อนหน้อยอนุบาล
๙. กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
๑๐. กิจกรรมพบพระชาระใจ
๑๑. กิจกรรมเทียนน้อยร้อยพรรษา
๑๒. กิจกรรมหนูน้อยร้อยคุณธรรม
๑๓. กิจกรรมสารวัตรน้อย
๑๔. กิจกรรมแบ่งสรรปันรัก

น้าหนัก
ร้อยละ
คะแนน
(คะแนน)
ที่ได้
ที่ได้
๙๕.๒๖
๙๕.๓๖
๙๖.๑๙
๙๒.๔๘
๙๔.๘๒

๒
๑
๑
๑
๕

๑.๙๐
๐.๙๕
๐.๙๖
๐.๙๒
๔.๗๓

๗๔

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓
ทางโรงเรียนได้จัดโครงการเด็กไทยวินัยดี โครงการหนูน้อยรักโรงเรียนโครงการกตัญญุตา กิจกรรม
หนูน้อยมารยาทงาม กิจกรรมหนูน้อยร้อยคุณธรรม เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอน
ของพ่อแม่ ครูอาจารย์ โดยครูให้การอบรม แนะนา ปลูกฝังให้ผู้เรีย นได้ฝึกประพฤติปฏิบัติอย่างสม่าเสมอสามารถ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการบันทึกความดีลงในสมุด
เมล็ดพันธุ์แห่งความดี หรือมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณความซื่อสัตย์ให้กับผู้เรียนที่ปฏิบัติได้ตามโครงการ
เมล็ดพันธุ์แห่งความดี ส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งสรรปันรัก กิจกรรมสารวัตร
น้อย โรงเรียนยังได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมผู้เรียน โครงการสร้างเสริมศักยภาพหนูน้อยคนเก่ง
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่ น โดยเข้าร่วมกิจกรรม Cooking แสนสนุก กิจกรรมหนูน้อยภูมิ
ปัญญาไทย กิจกรรมหนูน้อยนักสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาความรู้ และทักษะชีวิต กิจกรรมเวทีคนเก่ง กิจกรรมกีฬา
สัมพันธ์อนุบาล กิจกรรมรื่นเริงวันเด็ก
นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการหนูน้อยมารยาทงาม โดยครูให้การอบรมและให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
กิริยามารยาทในการไหว้ การแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ และการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยอย่างสม่าเสมอ จัด
โครงการพบพระชาระใจ โดยให้ผู้เรียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรมจากพระวิทยากรที่รับเชิญมาให้ความรู้ในหลัก
คาสอนของพุทธศาสนา จัดกิจกรรมเทียนน้อยร้อยพรรษา โดยนาผู้เรียนเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดชัยมงคล
เนื่องในวันเข้าพรรษาและจัดโครงการมาแอ่วมากอยละอ่อนหน้อยอนุบาล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ /กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อปลูกฝังความมีวินัย ความรับผิดชอบ ให้รู้ จัก
เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน สามารถเล่นและทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ส่ งผลให้ ผู้เรียนมีพัฒ นาการด้านสังคมได้อย่าง
เหมาะสม ดังปรากฏจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ในการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรกาหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถที่เน้นความมีวินัยความรับผิดชอบการ
ช่วยเหลือแบ่งปัน การประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบีย บวินัยและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ได้แก่ การจัดโครงการเด็กไทยวินัยดี โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมผู้เรียน
โครงการคุณธรรมนาทาง โครงการพบพระชาระใจ เพื่อประเมินความมีวิ นัย ความรับผิดชอบของผู้เรียนตามที่
กาหนดออกมาเป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้
มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
น้าหนัก
นักเรียน/ครู ร้อยละ
คะแนน
ที่อยู่ใน
(คะแนน)
ทั้งหมด
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
๙๔.๔๘
๑
๐.๙๔
๒๕๖
๒๗๑
๒๕๓

๒๗๑

๙๓.๔๒

๑

๐.๙๓

๒๕๕
๒๖๙
๒๕๘

๒๗๑
๒๗๑
๒๗๑

๙๓.๙๔
๙๙.๑๙
๙๕.๓๓
๙๕.๒๗

๑
๑
๑
๕

๐.๙๔
๐.๙๙
๐.๙๕
๔.๗๕

๗๕

ร่องรอยความพยายาม( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
๑. งานวันวิชาการ
๒. โครงการหนูน้อยรักการอ่าน
๓. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากชุมชน
๔. โครงการมาแอ่วมากอยละอ่อนหน้อยอนุบาล
๕. โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมผู้เรียน
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๔
ทางโรงเรียนได้จัดโครงการหนูน้อยรักการอ่าน โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากชุมชน
โครงการมาแอ่ว มากอยละอ่อนหน้ อยอนุ บ าล โครงการส่ งเสริมพัฒ นาการจัดกิ จกรรมผู้ เรีย น งานวันวิ ช าการ
เพื่อส่ งเสริ มผู้ เรีย นให้ มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมีส ติ
สมเหตุผล โดยการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด ได้แก่ กิจกรรมการเปรียบเทียบ จัดลาดับ
การเล่าเรื่อง และการสร้างแผนผังความคิด ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดทุกรายวิชา รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยจัดทาโครงงานตามความสนใจในรายวิชาต่างๆ เช่น โครงงานภาษาอังกฤษ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานศิลปะสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข่าว
สถานการณ์ต่างๆ ในกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะชีวิต
ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อ ฝึกทักษะการคิดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และทุกระดับชั้น ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถคิดสรุป มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลดังปรากฏจากผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๔ ในการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรกาหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ทักษะ
การคิดเพื่อพัฒนานักเรียนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ได้แก่
การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ แบบ Mind map , การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ และมีการ
ติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิดเพื่อประเมินความสามารถด้าน
การคิดของนักเรียนตามที่กาหนดในหลักสูตรออกมาเป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียน ให้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล

ที่
๑
๒

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ครูเข้าใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
น้าหนัก
นักเรียน/ครู ร้อยละ
คะแนน
ที่อยู่ใน
(คะแนน)
ทั้งหมด
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
๑๖

๑๗

๙๖.๙๐

๒

๑.๙๔

๑๖

๑๗

๙๗.๙๘

๒

๑.๙๖

๗๖

ที่
๓
๔

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็ก
๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง
๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลา
๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
๑๐ ครูจัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาเด็ก
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
น้าหนัก
นักเรียน/ครู ร้อยละ
คะแนน
ที่อยู่ใน
(คะแนน)
ทั้งหมด
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
๙๓.๔๕
๒
๑.๘๗
๑๕
๑๗
๑๖

๑๗

๙๙.๖๓

๒

๑.๙๙

๑๖

๑๗

๙๖.๓๑

๒

๑.๙๓

๑๗

๑๗

๑๐๐.๐๐

๒

๒.๐๐

๑๖
๑๖
๑๖

๑๗
๑๗
๑๗

๙๘.๓๗
๙๕.๔๘
๙๗.๒๐

๒
๒
๒

๑.๙๗
๑.๙๑
๑.๙๔

๑๖

๑๗

๙๗.๓๕

๒

๑.๙๕

๙๗.๒๖

๒๐

๑๙.๔๖

ร่องรอยความพยายาม( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ / กิจกรรม ดังนี้
๑. การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๓. โครงการติดตามและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๔. โครงการเด็กไทยวินัยดี
๕. โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมผู้เรียน
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๕
โรงเรียนส่ งเสริ มให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ได้แก่การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและ
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยจัดทาโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัด
กิจกรรมผู้เรียน จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการมีวินัยในตนเองของเด็ก มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับพัฒนาการของเด็ก มีการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
ผลการพัฒนา
จากการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ จั ด โครงการ/กิ จ กรรม อย่ า งหลากหลาย
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน ส่งผลให้ครูมีความสามารถและ
เทคนิคการจัดประสบการณ์สอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก มีการทาวิจัย
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และนาผลไปใช้ในการจัดประสบการณ์ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กและผู้ปกครองมีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕ ในระดับดีเยี่ยม

๗๗

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรกาหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดทาหน่ วยการเรียนรู้ กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่นามาใช้ในการพัฒนาเด็ก
ส่งเสริมและพัฒนาครูในเรื่องของการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและควรจัดให้มีการใช้สื่อการสอนของครูให้
ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มทีเ่ น้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิด ทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ
ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
น้าหนัก
นักเรียน/ครู ร้อยละ
คะแนน
ที่อยู่ใน
(คะแนน)
ทั้งหมด
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
๑๐๐.๐๐
๓
๓
๑๐๐.๐๐

๓

๓

๑๐๐.๐๐

๓

๓

๑๐๐.๐๐

๓

๓

๑๐๐.๐๐

๓

๓

๑๐๐.๐๐

๓

๓

๑๐๐.๐๐

๒

๒

๑๐๐.๐๐

๒๐

๒๐

ร่องรอยความพยายาม( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
ผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัยเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
๑. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระหฤทัย ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
๒. แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับการศึกษาปฐมวัย
๓. งาน / โครงการ / กิจกรรมของโรงเรียนพระหฤทัย
๔. โครงสร้างการบริหารงานขององค์กร
๕. คู่มือการปฏิบัติงานของครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๖. วิธีปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ
๗. ประเมินผลการดาเนินงาน โครงการ / กิจกรรม
๘. โครงการ “ตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา”
๙. การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
๑๐. การสารวจความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักการและบุคคลในชุมชน

๗๘

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๖
ผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัยเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นา สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งได้บริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระหฤทัย
ระดับ การศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗–๒๕๕๙ ที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพความต้องการ ปัญหา
อุปสรรค์ที่เกิดขึ้น ได้กาหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และสภาพความสาเร็จในการพัฒนาโรงเรียน มีแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ระดับการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับโดยใช้กระบวนการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้มีการมอบหมายงานให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบ
ตามความสามารถและความถนัดผ่ านโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร คู่มือการปฏิบัติงานของครูที่กาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรครูทุกคนไว้อย่างชัดเจน วิธีปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ซึ่งแสดงขั้นตอนในการ
ดาเนินงานแต่ละงานไว้อย่างชัดเจน มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีที่หลากหลาย ได้มีก ารนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามโครงการ “ตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา”
รวมทั้งได้มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ตลอดจนได้มีการสารวจความพึง
พอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักการและบุคคลในชุมชน และได้นาเอาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ผลการพัฒนา
จากการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายดังที่กล่าวมา ข้างต้น
ส่งผลให้การบริหารจัดการสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการบริหารการจัดการศึกษา ระดับมากถึงมากที่สุด ด้านการแสดง
วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๙๔.๒๗ ด้านการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลเป็นฐานความคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๙๒.๔๖ ด้านการบริหาร
จัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๙๕.๓๖ ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๙๑.๒๗ ด้านการจัดการศึกษา
ให้คาแนะนาคาปรึกษาทางวิชาการเต็มศักยภาพและเต็มเวลา คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๙๔.๒๑ และความพึงพอใจ
ในภาพรวมของการบริหารและการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๙๔.๓๗
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
เนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนต้องการเน้นคุณภาพบุคลากรครู และผู้เรียนทางด้านภาษา
ดังนั้ นผู้ บ ริห ารควรให้ การส่ งเสริมสนับ สนุน การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒ นาการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน โดยเน้ นด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ บุคลากรครูและนักเรียน สามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศได้อย่างสร้างสรรค์

๗๙

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีระบบและกลไกให้ผู้มสี ่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย
สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชน และท้องถิ่น
จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
น้าหนัก
นักเรียน/ครู ร้อยละ
คะแนน
ที่อยู่ใน
(คะแนน)
ทั้งหมด
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
๑๐๐.๐๐

๔

๔

๑๐๐.๐๐

๔

๔

๑๐๐.๐๐

๔

๔

๑๐๐.๐๐

๔

๔

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๔
๒๐

๔
๒๐

ร่องรอยความพยายาม ( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนพระหฤทัย ได้ดาเนินงาน / โครงการ เพื่อสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
๑. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระหฤทัย ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
– ๒๕๕๙
๒. แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับการศึกษาปฐมวัย
๓. งานติดตามและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๔. งานนิเทศการสอน
๕. งานประชุมผู้ปกครอง
๖. โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมผู้เรียน
๗. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากชุมชน
๘. โครงการอุทยานการศึกษา
๙. โครงการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมบารุงอาคารสถานที่
๑๐. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๑๑. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
๑๒. โครงการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑๓. โครงการประสานสัมพันธ์งาน / โครงการ / กิจกรรมองค์กรภายนอก
๑๔. รายงานการสารวจความพึงพอใจของ Stakeholders
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๗
โรงเรียนพระหฤทัยมีการจัดทาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน และมีประสิทธิภาพ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระหฤทัย ระดับการศึกษาปฐมวัย ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพความต้องการ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้กาหนด
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และสภาพความสาเร็จในการพัฒนาโรงเรียนมีแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระดับการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมี โครงการจัดทาและพัฒ นาหลักสูตรสถานศึ กษา เพื่อให้ ครูผู้ สอนนาไปใช้ได้อย่าง
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และจัดห้องเรียนที่เน้นการเรียนรู้สามภาษา ภาษาไทย

๘๐

ภาษาอั ง กฤษ ภาษาจี น และสุ น ทรี ย ภาพทางดนตรี โดยมี ก ระบวนการด าเนิ น งานที่ ชั ด เจน เป็ น ระบบ ตาม
กระบวนการ PDCA มีการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรด้วยวิธีที่หลากหลาย จัดทาโครงการนิเทศการสอน
ประเมินผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามโครงการ “การตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา” รวมทั้ง
ได้มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ตลอดจนได้มีการสารวจความพึงพอใจของ
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักการและบุคคลในชุมชน และได้นาเอาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ผลการพัฒนา
จากการบริหารจัดการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
และมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายดังที่กล่าวมาข้างต้น ตามกระบวนการ PDCA ส่งผลให้สถานศึกษา
บรรลุเป้าหมาย การจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการบริหารการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีถึงดีมาก และจากการ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดทาหลักสูตร พบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ ๙๔.๗๗ ระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
เนื่องจากโรงเรียนพระหฤทัยเป็นโรงเรียนที่ให้ความสาคัญกับการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมในการเป็น
พลเมืองอาเซียน และพลโลก การปรับเปลี่ยนหลักสูตรโดยเพิ่มเติมหลักสูตรเตรียมอนุบาล สาหรับเด็กอายุ ๒ – ๓ ปี
เพื่อเป็นการรองรับในการศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ซึ่ง เป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องสร้างพื้นฐานให้กับผู้เรียนทุก
ด้าน ดังนั้นโรงเรียนควรสนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ภายใน – ภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน อีกทั้งควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความพร้อมในด้านภาษาต่างประเทศ โดยเน้นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ
สุนทรียภาพทางดนตรี
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จัดทารายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
น้าหนัก
นักเรียน/ครู ร้อยละ
คะแนน
ที่อยู่ใน
(คะแนน)
ทั้งหมด
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
๑๐๐.๐๐
๑
๑
๑๐๐.๐๐

๑

๑

๑๐๐.๐๐

๑

๑

๑๐๐.๐๐

๐.๕

๐.๕

๑๐๐.๐๐

๐.๕

๐.๕

๑

๑

๕

๕

๑๐๐.๐๐

๘๑

ร่องรอยความพยายาม ( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนพระหฤทัยได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา และเป็น ระบบ ถูกต้อง ชัดเจน ตามประกาศของกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
๒. โครงการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. ประกาศโรงเรียนพระหฤทัย เรื่องการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘
๔. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระหฤทัย ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
๕. แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับการศึกษาปฐมวัย
๖. งาน / โครงการ / กิจกรรมของโรงเรียนพระหฤทัย
๗. กิจกรรมการวิเคราะห์องค์กรด้วยเทคนิค SWOT
๘. คู่มือการปฏิบัติงานของครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๙. ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑๐. แผนภูมิแสดงระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนพระหฤทัย
๑๑. แผนภูมิกระบวนการดาเนินงาน การตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑๒. สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
วิธีปฏิบัติงาน ครั้งที๑่ /๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ( Audit Checklist )
๑๓. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย (สมศ.) รอบที่ ๑ รอบที่ ๒
และรอบที่ ๓
๑๔. รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๘
โรงเรียนได้มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ๑๑ มาตรฐาน และได้เพิ่มตัวบ่งชี้ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อีก ๑
ตัวบ่งชี้ ได้มีการบริหารและจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติก ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม
( ฉบับที่ ๒ ) มีการกากับติดตามการปฏิบัติงานภายในงานทุกงาน ตามงาน โครงการ และกิจกรรม ภาคเรียนละ
๑ ครั้ง มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตามขอบข่ายของการบริหารงานทุกงาน( ๘ งาน )ในการบริหารงานของแต่ละ
งานได้มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศมาพัฒนาคุณภาพงานในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้จัดทาโครงการ “ตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา” โดยมีกระบวนการดาเนินงาน การตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
ชัดเจน เป็นระบบ ตามกระบวนการ PDCA หลังจากตรวจติดตามคุณภาพภายในฯ แล้วได้มีการสรุปประเมินผล
คุณภาพภายในสถานศึกษาจากการตรวจติดตามอย่างเป็นระบบ มีการแจ้งผลการตรวจติดตามให้กับผู้เกี่ยวข้องทุก
งานได้รับทราบ ตลอดจนได้มีการติดตามการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องอันอาจจะเกิดขึ้นได้และได้นาผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เข้าประชุมทบทวนในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และการประชุม
คณะกรรมการบริ ห ารภายในทุกครั้ง หลั งการตรวจติดตามคุณภาพภายในเสร็จสิ้น เพื่อการแก้ไข และป้องกัน
ข้อบกพร่องในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ นอกจากนั้นยังได้สรุปและจัดทา
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่เกิดจากการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามสภาพจริง ฝ่ายนโยบาย กากับติดตามและประเมินผล ได้นารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๕๘ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโรงเรียนได้เผยแพร่จัดทา
รายงานประเมิน คุ ณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต ๑สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน

๘๒

ผลการพัฒนา
จากการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ตามกระบวนการ PDCA ส่งผลให้การบริหารจัดการสถานศึกษา เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังปรากฏในแบบสรุปผลการประเมินโครงการ “พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย” ซึ่งพบว่าผู้ประเมิน มีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดทาโครงการ ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป คิดเป็น ๙๐.๕๓ % และโครงการ “ตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา” ผู้ประเมินมีความ
พึงพอใจในภาพรวมของการจัดทาโครงการ ระดับคุณภาพดีมาก คิดเป็น ๙๓.๔๗ % ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ประเด็น ส าคัญ คือ โรงเรีย นมีร ะบบการประกันคุณภาพที่ดีและเข้มแข็ง ทาให้ เกิดการปรับปรุง และ
พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นการพัฒนา และรักษาระดับคุณภาพขององค์กร ควรดาเนินการต่อไป
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
จากความคิดเห็นที่ได้จากแบบสรุปผลการประเมิน โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และโครงการ “ตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา” พบว่าโรงเรียนพระหฤทัยมีแนวทางการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน คือ
๑. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา
๒. การมอบหมายให้หัวหน้ามาตรฐานรับผิดชอบ จัดเก็บเอกสาร รูปภาพกิจกรรม ข้อมูลต่างๆ เป็นรายตัวบ่งชี้
ให้ชัดเจน
๓. พัฒนาผู้เรียน ในเรื่องมารยาทให้เป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริง

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ที่
๑
๒
๓

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เป็นแหล่งเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึกษา
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มีบรรยากาศแห่งความรักและอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
น้าหนัก
นักเรียน/ครู ร้อยละ
คะแนน
ที่อยู่ใน
(คะแนน)
ทั้งหมด
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
๑๐๐.๐๐

๒.๕

๒.๕

๑๐๐.๐๐

๑.๕

๑.๕

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๑
๕

๑
๕

ร่องรอยความพยายาม( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนพระหฤทัยได้ดาเนินการพัฒนาสถานศึกษา โดยการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ โดยมีปรากฏอยู่ในงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
๑. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระหฤทัย ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
๒. แผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับการศึกษาปฐมวัย
๓. โครงการหนูน้อยรักการอ่าน

๘๓

๔. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากชุมชน
๕. โครงการประสานสัมพันธ์งาน / โครงการ / กิจกรรมองค์กรภายนอก
๖. รายงานสรุปผลการประเมินงาน / โครงการ / กิจกรรม
๗. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๘. วารสาร
๙. เว็บไซต์ของโรงเรียน
๑๐. รูปภาพกิจกรรมทุกกิจกรรมตามโครงการ
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๙
โรงเรียนพระหฤทัยได้สร้างและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมทั้งมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยมีลักษณะของความร่วมมือกั นระหว่าง
โรงเรียนกับผู้เชี่ยวชาญและนักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีส่งผลถึงการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินการ
เกี่ยวกับขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา มีการจัดทาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรีย นโดยปรากฏอยู่ในโครงการต่างๆรวมทั้งมีการจัดทาแผนพัฒนาและดาเนินการตาม
ขั้นตอนตามที่กาหนด โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีสังเกตได้จากการประเมินความพึงพอใจที่
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีถึงดีมาก
โรงเรี ย นมี ก ารส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งบุ ค ลลากรภายในโรงเรี ย น โรงเรี ย นกั บ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับภาครัฐและเอกชน
และนาความรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้มาแบ่งปันให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษาส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องและสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีถึงดีมาก
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรัก ความเอื้ออาทรการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยการจัด
กิจกรรมต่างๆให้ทุกคนมีส่วนร่วมและปฏิบัติด้วยความเต็มใจและเต็มกาลังความสามารถ
ผลการพัฒนา
จากการจัดทางาน / โครงการ / กิจกรรม เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่ง การเรียนรู้และมี
บรรยากาศแห่งความรักและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พบว่า ผลการประเมินทุกโครงการและกิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีถึงดีมาก รวมทั้งผลการประเมินมาตรฐานที่ ๙ ตามโครงการตรวจติดตามคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ส่งผลให้การพัฒนาสถานศึกษาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บรรลุตามแนวทางที่วางไว้
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรี ย นควรมีการส่ งเสริ มให้ บุคลากรมีการแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย
รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันให้มากขึ้น

๘๔

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย

ที่
๑
๒

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมาย
ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
น้าหนัก
นักเรียน/ครู ร้อยละ
คะแนน
ที่อยู่ใน
(คะแนน)
ทั้งหมด
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
๑๐๐.๐๐

๓

๓

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๒
๕

๒
๕

ร่องรอยความพยายาม( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนพระหฤทัยได้ ดาเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย โดยจัดงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
๑. แผนพัฒนาโรงเรียนพระหฤทัย ฝ่ายอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
๒. แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
๓. งานวันวิชาการ
๔. โครงการพบพระชาระใจ
๕. โครงการส่งเสริมจิตตารมย์รักและรับใช้
๖. โครงการมาแอ่วมากอยละอ่อนหน้อยอนุบาล
๗. โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมผู้เรียน
๘. กิจกรรมเทียนน้อยร้อยพรรษา
๙. กิจกรรมเรียนรู้จากชุมชน ณ บ้านม่อนฝ้าย
๑๐. กิจกรรมเวทีคนเก่ง
๑๑. สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๐
โรงเรียนได้พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย โดยได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มุ่งพัฒนาคุณภาพโดยมีงาน
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ รองรับ อีกทั้งได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีระดับปฐมวัย ซึ่งทางโรงเรียนมีการ
ดาเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานภายใน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๘ งาน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู
บุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอก ตามระบบ PDCA ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทาโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษา โดยแบ่งเป็น ๓ ด้าน คือ
๑. ด้านคุณธรรม ได้แก่ กิจกรรมพบพระชาระใจ , กิจกรรมเทียนน้อยร้อยพรรษา , กิจกรรมแบ่งสรรปันรัก
๒. ด้านความเป็นไทย ได้แก่ โครงการมาแอ่วมากอยละอ่อนหน้อยอนุบาล , กิจกรรมเรียนรู้ประเพณีไทย
และวัฒนธรรมพื้นบ้าน หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่และเฮือนข้าเจ้า
๓. ด้านวิชาการ เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล ได้แก่ งานวันวิชาการ , โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรม
ผู้เรียน , กิจกรรมเวทีคนเก่ง
จากการพั ฒ นาคุ ณ ภาพดั ง กล่ า ว ทางโรงเรี ย นยั ง ได้ ด าเนิ น การตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาที่ชัดเจน เป็นระบบตามกระบวนการ PDCA และได้ดาเนินการกากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน
ของทุกงานด้วย

๘๕

ผลการพัฒนา
จากการจั ดทางาน โครงการ และกิจกรรม เพื่อพัฒนาสถานศึกษา พบว่า ผลการประเมินทุก
โครงการและกิจกรรมอยู่ในระดับดีถึงดีมาก รวมทั้งผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑๐ ตามสรุปผลการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน อยู่ในระดับดีเยี่ยม ส่งผลให้การพัฒนาสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
ของการศึกษาปฐมวัย
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนโดยคณะกรรมการบริหาร ควรนาผลการประเมินโครงการ และกิจกรรมของแต่ละฝ่ายเข้าร่วม
ประชุมทบทวนเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

ที่
๑
๒

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
น้าหนัก
นักเรียน/ครู ร้อยละ
คะแนน
ที่อยู่ใน
(คะแนน)
ทั้งหมด
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
๑๐๐.๐๐

๓

๓

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๒
๕

๒
๕

ร่องรอยความพยายาม ( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนพระหฤทัยได้ดาเนินงานโครงการ เพื่อสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการโดยจัดงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
๑. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระหฤทัย ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗–๒๕๕๙
๒. แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนพระหฤทัย ฝ่ายอนุบาล
๓. งานวันวิชาการ
๔. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากชุมชน
๕. โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมผู้เรียน
๖. โครงการมาแอ่วมากอยละอ่อนหน้อยอนุบาล
๗. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์พระหฤทัย
๘. โครงการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา
๙. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๑
โรงเรียนได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระหฤทัย ระดับการศึกษาปฐมวัยปีการศึกษา
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ซึ่งมีความสอดคล้อง กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตลอดจนได้มีการบริหารและจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ ) เพื่อสนองนโยบายจุดเน้น
ตามแนวทางการพัฒ นาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งได้ จัดทาแผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๗ โรงเรียนพระหฤทัย ฝ่ายอนุบาลซึ่งทางโรงเรียนได้ดาเนินงานตามโครงสร้า งการบริหารงานภายใน แบ่ง
ออกเป็น ๘ ฝ่าย โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอก

๘๖

โรงเรียนจัดทางานวันวิชาการ โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากชุมชน โครงการส่งเสริม
พัฒ นาการจั ดกิ จ กรรมผู้ เรี ย น โครงการมาแอ่ ว มากอยละอ่ อนหน้ อยอนุ บาล โครงการส่ งเสริ มอั ต ลั กษณ์ แ ละ
เอกลักษณ์พระหฤทัย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงรู้จักวัฒนธรรม สังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวล้านนา และได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนรู้จักเสียสละ แบ่งปันให้ผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข นอกจากพัฒนาคุณภาพด้านความรู้ และได้ดาเนินการกากับติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของทุก
ฝ่ายตามโครงการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีกระบวนการดาเนินงานการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่ชัดเจนเป็ นระบบตามกระบวนการ PDCA
และได้ดาเนินการกากับติดตามตรวจสอบ
การดาเนินงานของทุกฝ่ายด้วย
ผลการพัฒนา
จากการจัดทางาน โครงการ ตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริ มสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น และสนองต่อนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่า คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามนโยบาย
จุดเน้น แนวทางการปฏิรู ปการศึกษาเพื่อพัฒ นาและส่ งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสู งขึ้นอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนโดยฝ่ายบริหาร ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ควรจัดทาโครงการพิเศษที่ส่งเสริมโครงการและ
กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ให้ชัดเจน และควรมีการประเมินแผนปฏิบัติงานประจาปี และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษาว่า บรรลุตามตัวชี้วัดที่วางไว้ในแผนปฏิบัติงานหรือไม่

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกายสม่าเสมอ
มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจาก
สภาวะทีเ่ สี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศ
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู้ ื่น
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
น้าหนัก
นักเรียน/ครู ร้อยละ
คะแนน
ที่อยู่ใน
(คะแนน)
ทั้งหมด
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
๐.๕
2,356
2,533 ๙๓.๐๐
๐.๔๗
2,340

2,533

๙๒.๓๙

๐.๕

2,364

2,533

๙๓.๓๓

๑

๐.๙๓

2,465

2,533

๙๗.๓๓

๑

๐.๙๗

2,451

2,533

๙๖.๗๕

๑

๐.๙๗

2,452

2,533

๙๖.๘๑

๑

๙๔.๙๔

๕

๐.๔๖

๐.๙๗
๔.๗๗

๘๗

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
โดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
๑. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
๒. กิจกรรมฉลองวันคริสตมาส
๓. โครงการโรงเรียนสีขาว
๔. โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นสากล ( เวทีศักยภาพ )
๕. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
๖. กิจกรรมสัมผัสชีวิต วิถีล้านนา ผู้ยากไร้ ผู้รอโอกาสในสังคม
๗. โครงการ SC Band Concert
วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑
โรงเรียนจัดให้มีโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุ ขภาพเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพออก
กาลั งกายสม่าเสมอ มีน้ าหนั กส่ ว นสู งและสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน จัดให้ มีโ ครงการกีฬาสดใส
พลานามัยสมบูรณ์ และโครงการโรงเรียนสีขาวเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะ
เสี่ ย งต่อความรุ นแรง โรคภัย อุบั ติเหตุ และปัญหาทางเพศ โดยให้ นักเรียนร่ว มกิจกรรมรณรงค์กับหน่ว ยงาน
ภายนอกด้วย ตลอดจนมีโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นสากล เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกถึงอารมณ์และความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะ น่ารื่นรมย์ของดนตรี
ด้วยโครงการ SC Band Concert มีโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการทางานเป็นหมู่คณะ
ตามหลั ก ประชาธิ ป ไตย ปลู ก ฝั ง ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเสี ย สละและเรี ย นรู้ บ ทบาทหน้ า ที่ ข องพลเมื อ งที่ ดี มี ก าร
จัดกิจกรรมวันวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ/ดนตรี นาฏศิลป์
กีฬา/ นันทนาการจากทุกกลุ่มสาระฯ ตามจินตนาการและสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน ด้วยการ
จัดกิจกรรมสัมผัสชีวิต
ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้ เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพออกกาลังกายสม่าเสมอ มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อื่น รวมทั้งแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้งเห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะน่า
รื่นรมย์ของดนตรี พัฒนาฝึกฝนซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจาวัน สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการได้ตามวัย มีผลงานที่ทาชื่อเสียงให้กับโรงเรียนใน
ระดับจังหวัด และประเทศอย่างน่าภาคภูมิใจ และสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ จากการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการออกกาลังกาย กีฬา นันทนาการและเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนตามโอกาสให้มากยิ่งขึ้น

๘๘

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ที่

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๕ มีความสุภาพ อ่อนน้อม เมตตา รักและรับใช้ ช่วยเหลือผู้อื่น
และผูร้ อโอกาสในสังคม
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
นักเรียน/ครู
ที่อยู่ใน
ทั้งหมด
ระดับ 3
ขึ้นไป
2,496
2,533
2,404
2,533
2,474
2,533
2,383
2,533
2,533

2,533

น้าหนัก
ร้อยละ
คะแนน
(คะแนน)
ที่ได้
ที่ได้
๙๘.๕๓
๙๔.๙๐
๙๗.๖๗
๙๔.๐๖

๑
๑
๑
๑

๐.๙๙
๐.๙๕
๐.๙๘
๐.๙๔

๑๐๐.๐๐

๑

๑.๐๐

๙๗.๒๓

๕

๔.๘๖

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
๑. โครงการสานฝันเยาวชนคนดี ศรีพระหฤทัย
๒. โครงการพระหฤทัยร่วมใจรักการอ่าน
๓. โครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนพระหฤทัย
๔. โครงการรักษ์คาเมือง
๕. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ พระหฤทัย
๖. โครงการเรารักโรงเรียน
๗. กิจกรรมสัมผัสชีวิต
๘. กิจกรรมเมล็ดพันธุ์แห่งความดี
๙. กิจกรรมธรรมสัญจร
๑๐. กิจกรรมมารยาทไทยอยู่ที่ไหนก็งดงาม
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒
โรงเรียนส่ งเสริ มผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมรักและรับใช้ผู้อื่นรวมทั้งสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลง
ระเบียบข้อบังคับของห้องเรียน โรงเรียน และส่งเสริมให้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา โดยได้จัดทาโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯได้แก่
โครงการสานฝันเยาวชนคนดี ศรีพระหฤทัยโครงการพระหฤทัยร่วมใจรักการอ่านโครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียน
พระหฤทัย โครงการรักษ์คาเมือง โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ พระหฤทัย โครงการเรารักโรงเรียน
กิจกรรมสั มผัส ชีวิต กิจกรรมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีกิจกรรมธรรมสัญจร กิจกรรมมารยาทไทยอยู่ที่ไหนก็งดงาม
เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาโดยมีหลักธรรมคาสอน
ของแต่ละศาสนาเป็นพื้นฐาน
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรกาหนด มีความเอื้ออาทร
ผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีความสุภาพ อ่อนน้อมเมตตา ตามอัตลักษณ์ของนักเรียนพระหฤทัย รักและ
รับใช้ ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส ตลอดจนสามารถยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนักและรู้คุณค่ า

๘๙

อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ จากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของคาว่า “รักและรับใช้ผู้อื่น” ควบคู่
กับคุณธรรมด้านความสุ ภาพ อ่อนน้อม เมตตาให้ส ามารถแสดงออกในเชิงปฏิบัติ จ นเป็นนิสัยได้จริงหรือให้เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ที่
๑
๒
๓
๔

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
เรียนรูร้ ่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
น้าหนัก
นักเรียน/ครู ร้อยละ
คะแนน
ที่อยู่ใน
(คะแนน)
ทั้งหมด
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
2,395

2,533

๙๔.๕๕

๒

๑.๘๙

2,426

2,533

๙๕.๗๗

๑

๐.๙๖

2,467

2,533

๙๗.๓๘

๑

๐.๙๗

2,428

2,533

๙๕.๘๖
๙๕.๘๙

๑
๕

๐.๙๖
๔.๗๘

ร่องรอยความพยายาม ( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนพระหฤทัยได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน คิดวิเคราะห์ ตั้งคาถาม
เพื่อ ค้น คว้าหาความรู้ เพิ่ม เติม ส่ ง เสริ มผู้ เ รี ยนให้ มี นิสั ย รักการอ่ าน แสวงหาความรู้ด้ ว ยตนเอง ส่ งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนาเสนอผลงานให้กับผู้เรียน โดยจัดโครงการ / กิจกรรมดังนี้
๑. โครงการห้องสมุดบูรณาการส่งเสริมการอ่าน
๒. โครงการ SC Library เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. โครงการพระหฤทัยร่วมใจรักการอ่าน
๔. โครงการวันวิชาการ
๕. การสอนแบบโครงงาน
๖. การสอนที่เน้นความหลากหลาย
๗. ข้อมูลการใช้ห้องสมุดของผู้เรียน / ข้อมูล การสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓
โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ และความสามารถในการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
โดยบูรณาการการสอนแบบโครงงาน และจัดทาโครงการต่างๆ เช่น โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบในการทางานร่วมกับผู้อื่นอีกทั้งเกิด
ความภาคภูมิใจในผลงานของตน นอกจากนี้ยังได้จัดทาโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
เช่น โครงการห้องสมุดบูรณาการส่งเสริมการอ่าน โครงการพระหฤทัยร่วมใจรักการอ่าน โครงการ SC Library เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โครงการวันวิชาการ เป็นต้น

๙๐

ผลการพัฒนา
จากการจัดการเรียนรู้ และโครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พบว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรัก
การอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่ อต่างๆรอบตัว มีทักษะในการอ่านคิดวิเคราะห์
เขียนสรุปความ และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนาเสนอผลงาน
ได้เป็นอย่างดี ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ จากการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนพระหฤทัยควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดให้มีชีวิต และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ใช้สีสันดึงดูด
ความสนใจ พร้อมด้วยสื่อเทคโนโลยี และครุภัณฑ์ที่ทันสมัยสวยงาม เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

ที่
๑
๒
๓
๔

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง
กาหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ
มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
น้าหนัก
นักเรียน/ครู ร้อยละ
คะแนน
ที่อยู่ใน
(คะแนน)
ทั้งหมด
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
2,343

2,533

๙๑.๗๔

๒

๑.๘๓

2,393

2,533

๙๔.๔๖

๑

๐.๙๔

2,533

2,533

๑๐๐.๐๐

๑

๑.๐๐

2,465

2,533

๙๗.๓๑

๑

๐.๙๗

๙๕.๘๘

๕

๔.๗๔

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล ให้กับผู้เรียนโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
๑. โครงการคณิตคิดเร็ว
๒. โครงการวันวิชาการ
๓. โครงการค่ายวิชาการ
๔. โครงการนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์
๕. โครงการพระหฤทัยร่วมใจรักการอ่าน
๖. โครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๔
โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล โดยจัดการเรียนการ
สอนที่ส่ งเสริมพัฒ นาทักษะการคิด ได้แก่ การอ่านและสรุปหนังสื อเรียนนอกเวลา เช่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่ อ งลู ก ไก่ ดื้ อ ชั้ น ประถมปี ที่ ๒ เรื่ อ งดอกรั ก สั ต ว์ แ สนรู้ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๓ เรื่ อ งบ้ า นน้ อ ยในฝั น

๙๑

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่องสีเทาเจ้าตัวจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เรื่องนกกางเขน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เรื่องส้ม
สีม่วง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องบ้านเล็กในป่าใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เรื่องความสุขของกะทิ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ เรื่องฃวดฅนอยู่หนใด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เรื่องหน้าต่างบานแรก ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เรื่องฉากญี่ปุ่น
ชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ ๖ เรื่ องมิต รภาพต่ างสายพั น ธ์ กิ จกรรมการเรีย นรู้ วิช าภาษาไทย ชั้น ประถมศึก ษาปีที่ ๕
เรื่อง ประโยค อักษรนา เป็นต้น และส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทั กษะการคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่ม
สาระ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างผลงานด้วยความภาคภูมิใจ โดยจัดทาโครงงาน และ
โครงการต่างๆ เช่น โครงงานวิชาภาษาไทย โครงงานวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการค่ายวิชาการ โครงการคณิตคิดเร็ว
โครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โครงการวันวิชาการ โครงการนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ และ
โครงการพระหฤทัยร่วมใจรักการอ่าน เป็นต้น
ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสรุป
ความ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิด และตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล จึงส่งผลให้มาตรฐานนี้อยู่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรกาหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
การอ่าน คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ และควรมีการจัด
กิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ แบบ Mind Mapping การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ และมีการ
ติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นแล้วยังต้องเน้นกระบวนการเรียนการส อนที่จัดภายใน
ห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน การเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียน
ด้านการคิดเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ของนักเรียนตามที่กาหนดในหลักสูตรออกมาเป็น
ภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร

ที่
๑
๒
๓
๔

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์
ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
น้าหนัก
นักเรียน/ครู ร้อยละ
คะแนน
ที่อยู่ใน
(คะแนน)
ทั้งหมด
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
2,211

2,533

๘๗.๒๗

๑

๐.๘๗

2,479

2,533

๙๗.๘๗

๑

๐.๙๘

2,088

2,533

๘๒.๔๔

๒

๑.๖๕

2,533

2,533

๑๐๐.๐๐

๑
๕

๑.๐๐
๔.๕๐

๙๑.๙๐

๙๒

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆดังนี้
๑. การสอนแบบโครงงาน
๒. การสอนแบบบูรณาการ
๓. การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา
๔. การสอนโดยการคิด วิเคราะห์ ข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆ
๕. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๖. โครงการวันวิชาการ
๗. กิจกรรมการเล่าเรื่อง
๘. กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๕
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร โดยจัดให้มี
การเรียนการสอนที่มุ่งเน้น ส่งเสริม และพัฒนาทักษะในการสื่อสาร การคิด การอ่าน การวิเคราะห์ และแก้ปัญหา
อย่างมีสติสมเหตุผล โดยมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรครูจัดการเรียนการสอนที่ ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร เช่น
กิจกรรมการเล่าเรื่อง การแสดงบทบาทสมมุติ และส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน เพื่อฝึกทักษะด้านการคิดใน
ทุกรายวิชา เช่น การเปรียบเทียบ การคิดวิเคราะห์ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยจัดทาโครงงานในรายวิชา
ต่าง ๆ เช่น โครงงานภาษาอังกฤษ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ งานศิลปะสร้างสรรค์ และจัดทา
โครงการวันวิชาการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนสถานศึกษาได้ส่งเสริมและจัดให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในการเป็นผู้นาต่างๆ เช่น เป็นพิธีกรในกิจกรรรม
และงานวันสาคัญต่างๆ ของโรงเรียน
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ โดยจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ในทุก
กลุ่มสาระการการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร ทาให้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ ๕ อยู่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรกาหนดและวางแผน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะสาคัญ การอ่าน
การคิดวิเ คราะห์ ของผู้ เรี ย น ตลอดจนพัฒ นาผลการทดสอบระดับชาติ ให้ สู งขึ้น กว่าเกณฑ์ เฉลี่ ยระดั บเขตพื้น ที่
การศึกษา และระดับประเทศ โดยนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนไปเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อดูผล
ของการพัฒนาเป็นรายปีอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ที่
๑
๒
๓
๔

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มีความรูส้ ึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
น้าหนัก
นักเรียน/ครู ร้อยละ
คะแนน
ที่อยู่ใน
(คะแนน)
ทั้งหมด
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
๒
2,330
2,533 ๙๒.๐๐
๑.๘๔
2,432

2,533

๙๖.๐๒

๑

๐.๙๖

2,310

2,533

๙๑.๒๐

๑

2,315

2,533

๙๑.๔๐

๑

๐.๙๑

๙๒.๖๖

๕

๔.๖๒

๐.๙๑

๙๓

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ / กิจกรรมที่ทา)
โรงเรียนได้พัฒนาทักษะในการทางานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตให้กับผู้เรียนโดยจัดการเรียนรู้
และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
๑. โครงการค่ายวิชาการ
๒. โครงการเรารักโรงเรียน
๓. กิจกรรมคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ
๔. โครงการ SC Band Concert
๕. โครงการ กีฬาสดใส พลานามัยสมบูรณ์
๖. กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
๗. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
๘. กิจกรรมการสอนที่เน้นวิธีการที่หลากหลาย
๙. โครงการรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
๑๐. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาพัฒนาทางเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๖
โรงเรียนได้มีการส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง สอดแทรก
กระบวนการทางานด้วยกระบวนการ PDCA อย่างเป็นระบบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ได้แก่ การวางแผนการทางาน ดาเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะพากเพียร และมี การตรวจสอบ
ทบทวนการทางานเป็นระยะๆ โดยได้จัดทาโครงการ และกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล ทางานอย่างมีความสุข รวมทั้งจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทั กษะการ
ทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง สามารถทางานเป็นหมู่คณะได้ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดทาโครงการของฝ่ายต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะ
การทางานร่วมกันให้กับผู้เรียน เช่น โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการค่ายวิชาการ โครงการ
SC Band Concert โครงการกีฬาสดใส พลานามัยสมบูรณ์ โครงการรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ โครงการเรารักโรงเรียน และส่งเสริม
นักเรียนให้มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต ผ่านกิจกรรมแนะแนวการศึกษาพัฒนาทางเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
ผลการพัฒนา
จากการจัด การเรี ยนรู้และโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อ พัฒ นาทักษะกระบวนการ
ทางานให้กับผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการทางานที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบ ดาเนินตามขั้นตอนที่กาหนด
ไว้จนบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ ผลงานเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับการ
ยกย่องจากทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดจนการได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งทางด้านวิชาการ ด้านดนตรี
ด้านกีฬามากมาย เป็นต้น เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ต่อกันเป็นอย่างดี
ตลอดจนเห็นคุณค่าและมี ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๖จากการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน อยู่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางานอย่างเป็นระบบ
มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการทางานเมื่อพบข้อบกพร่องและเชิญชวนผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างๆ เข้ามา
ให้ความรู้ แนะนาแนวทางการประกอบอาชีพให้กับผู้เรียนตามโอกาสที่เหมาะสม หรือตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

๙๔

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ที่

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูล
ในการ วางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน
๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๖ ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต ด้วยความ
เสมอภาค
๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
๘ ครูประพฤติปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ ด้รับมอบหมาย
เต็มเวลา เต็มความสามารถ
๑๐ ครูสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
น้าหนัก
นักเรียน/ครู ร้อยละ
คะแนน
ที่อยู่ใน
(คะแนน)
ทั้งหมด
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

๑

157

157

๑๐๐.๐๐

๑

๑.๐๐

157

157

๑๐๐.๐๐

๑

๑.๐๐

157

157

๑๐๐.๐๐

๑

๑.๐๐

151

157

๙๖.๑๙

๑

๐.๙๖

157

157

๑๐๐.๐๐

๑

๑.๐๐

157

157

๑๐๐.๐๐

๑

๑.๐๐

157

157

๑๐๐.๐๐

๑

๑.๐๐

153

157

๙๗.๖๑

๑

๐.๙๘

157

157

๑๐๐.๐๐

๑

๑.๐๐

145

157

๙๒.๕๐
๙๘.๖๓

๑
๑๐

๐.๙๓
๙.๘๗

ร่องรอยความพยายาม ( โครงการ/กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนได้มีการส่งเสริมพัฒนาครูให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โดยจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
๑. โครงการ “การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”
๒. โครงการจัดทาสื่อการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ
๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๔. โครงการส่งเสริมงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนางาน
๕. โครงการสร้างขวัญและกาลังใจบุคลากรครู
๖. โครงการบูรณาการการเรียนรู้จากชุมชน
๗. โครงการวันวิชาการ
๘. กิจกรรมสัมพันธ์บ้านโรงเรียน
๙. รายงานการปฏิบัติงานของครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๙๕

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๗
โรงเรียนพระหฤทัยได้ดาเนินการส่งเสริมพัฒนาครูให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยดาเนินการจัดทาโครงการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครู ในการกาหนดเป้าหมายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
โดยการใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้จากการจัดทาโครงการบูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนมีการให้คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนเช่น กิจกรรมสัมพันธ์บ้านโรงเรียนตามโครงการ
การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน พร้อมกับ
ประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างเหมาะสม โดยการจัดทาโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น และนาปัญหาที่ได้ในขณะทาการเรียน
การสอนไปศึ กษา ค้น คว้า วิจั ย ตามโครงการส่ งเสริม งานวิจัย ทางการศึกษาเพื่ อพัฒ นางาน เพื่อ การออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดโครงการ “จัดทาสื่อการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ”
เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและจัดทารายงานการปฏิบัติงานของครูปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
บุคลากรครูตามบทบาทหน้าที่ให้เป็นครูที่มีคุณภาพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ผลการพัฒนา
จากการจั ดโครงการและกิจกรรมที่ส่ งเสริมการพัฒ นาศักยภาพของครูให้ ปฏิบัติห น้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพและเกิดประสิ ทธิผ ล ช่ว ยพัฒ นาศักยภาพของครูพร้อมกับส่ งผลให้ การทางานของครูมีแบบแผน
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ พบว่า ผลการประเมินทุกโครงการและ
กิจกรรมอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๗ อยู่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรส่งเสริมและพัฒนาครูในเรื่องของการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้วิธีการ
Pre – Test นาผลที่ได้มาวิเคราะห์จัดกลุ่มผู้เรียน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บันทึกไว้ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
และควรจัดให้มีการประเมินคุณภาพการใช้สื่อการสอนของครูให้ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้

๙๖

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่ม
ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูล ผลการประเมิน หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ การศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษา
ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
น้าหนัก
นักเรียน/ครู ร้อยละ
คะแนน
ที่อยู่ใน
(คะแนน)
ทั้งหมด
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
๑๐๐.๐๐

๑

๑.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒

๒.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒

๒.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒

๒.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑

๑.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒

๒.๐๐

๑๐๐.๐๐ ๑๐

๑๐.๐๐

ร่องรอยความพยายาม( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
ผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัยเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
๑. แผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
๒. แผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
๓. โครงการพัฒนาภาษาสู่สากล
๔. โครงการ “การตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา”
๕. โครงสร้างการบริหารงานขององค์กร
๖. รายงานการวิจัยของผู้อานวยการ
๗. คู่มือการปฏิบัติงานของครู
๗. วิธีปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ
๘. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
๙. การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
๑๐. การสารวจความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักการและบุคคลในชุมชน
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๘
ผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัยเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นา สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งได้จัดทาและบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา
๒๕๕๗ -๒๕๕๙ ที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพความต้องการ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ได้กาหนดเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ และสภาพความสาเร็จในการพัฒนาโรงเรียน มีแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งมีงาน/
โครงการ/กิจกรรมรองรับโดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
ได้มีการมอบหมายงานให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบ ตามความสามารถและความถนัดผ่านโครงสร้างการบริหารงาน

๙๗

ขององค์กร คู่มือ การปฏิบั ติง านของครู ที่ กาหนดหน้า ที่ความรับผิ ด ชอบของบุค ลากรครูทุก คนไว้ อย่างชัดเจน
วิธีปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ซึ่งแสดงขั้นตอนในการดาเนินงานแต่ละงานไว้อย่างชัดเจน มีการพัฒนาศักยภาพครู
และบุ คลากรด้วยวิธีที่ห ลากหลาย ได้มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน โครงการ / กิจกรรม ตาม
โครงการ “การตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา” รวมทั้งได้มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและ
การจัดการสถานศึกษา ตลอดจนได้มีการสารวจความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักการและบุคคลใน
ชุมชน และได้น าเอาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามาใช้ในการบริห าร
จัดการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ผลการพัฒนา
จากการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายดังที่กล่าวมา ข้างต้น
ส่งผลให้การบริหารจัดการสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการบริหารการจัดการศึกษา ระดับมากถึงมากที่สุด ด้านการแสดง
วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๙๔.๒๗ ด้านการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลเป็นฐานความคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๙๒.๔๖ ด้านการบริหาร
จัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๙๕.๓๖ ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๙๑.๒๗ ด้านการจัดการศึกษา ให้
คาแนะนาคาปรึกษาทางวิชาการเต็มศักยภาพและเต็มเวลา คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๙๔.๒๑ และความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการบริหารและการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๙๔.๓๗
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
เนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนต้องการเน้นคุณภาพบุคลากรครู และผู้เรียนทางด้านภาษา
ดังนั้นผู้บริหารควรให้การส่งเสริมสนับสนุน การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน โดยเน้นด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน มากยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลากรครูและนักเรียน สามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศได้อย่างสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

ที่
๑
๒
๓

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบกาหนด
คณะกรรมการสถานศึกษากากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมาย
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
น้าหนัก
นักเรียน/ครู ร้อยละ
คะแนน
ที่อยู่ใน
(คะแนน)
ทั้งหมด
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
๑๐๐.๐๐

๒

๒.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑

๑.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒

๒.๐๐

๑๐๐.๐๐

๕

๕.๐๐

ร่องรอยความพยายาม (งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนพระหฤทัย มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล รวมถึงผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ผ่านการแสดงความคิดเห็นใน
แบบประเมินกิจกรรม การประชุมผู้ปกครอง และแบบสารวจความพึงพอใจในการบริหารงานของโรงเรียนพระหฤทัย
และในส่ ว นของคณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ร ะเบียบกาหนด มีการกากับ ติด ตาม ดูแล

๙๘

และขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
โดยให้ความเห็นชอบ กากับติดตาม การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เสนอแนวทาง
และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารทั่วไปของสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย
ในการจัดทางาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
๑. แผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
๒. แผนปฏิบัติงานประจาปี
๓. งาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนพระหฤทัย
๔. โครงสร้างการบริหารงานขององค์กร
๕. คู่มือการปฏิบัติงานของครู
๖. วิธีปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ
๗. ประเมินผลการดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
๘. โครงการ “การตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา”
๙. โครงการ “การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน”
๑๐. โครงการประสานสัมพันธ์ งาน/โครงการ/กิจกรรม องค์กรภายนอก
๑๑. การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
๑๒. การสารวจความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักการและบุคคลในชุมชน
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๙
คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย น ปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิ ทธิผ ลโดยให้ ความเห็น ชอบแผนปฏิบั ติการประจาปีของสถานศึกษา ให้ ความเห็นชอบในการจัดทาสาระ
หลั กสู ตรให้ ส อดคล้ องกับ ความต้ องการของท้องถิ่น ให้ ความเห็ นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของ
สถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการดาเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา การจั ด ทาแผนพัฒ นาการศึ กษาของสถานศึกษา การออกระเบียบ ข้อบังคั บ
ประกาศ แนวปฏิบัติในการดาเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา กากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย นอกจากนั้น ได้ดาเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่าง
น้ อยภาคเรี ย นละ ๒ ครั้ ง มีการรายงานผลการประชุ มต่อหน่ ว ยงานต้นสั งกั ดทราบ ตลอดจนได้ เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยเชิญวิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในงานวันวิชาการของโรงเรียน
ผลการพัฒนา
จากการที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน / ผู้ปกครอง และชุมชน ได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในการบริหารจัดการสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนา
สถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายดังที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้การบริหารจัดการสถานศึกษาบรรลุเป้าหม าย
ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕๕8 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการประเมินความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ต่อผลการดาเนินงานของโรงเรียนพระหฤทัย พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับดีขึ้นไป และผลการประเมินมาตรฐานที่ ๙ จากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน อยู่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
คณะกรรมการสถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษาให้มากที่สุด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสั มพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้
มากยิ่งขึ้น

๙๙

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น
จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบตั ิจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ
และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่าเสมอ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มปี ระสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสือ่ การสอน
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
น้าหนัก
นักเรียน/ครู ร้อยละ
คะแนน
ที่อยู่ใน
(คะแนน)
ทั้งหมด
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
๑๐๐.๐๐

๒

๒.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑

๑.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑

๑.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑

๑.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒

๒.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒

๒.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑

๑.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑๐

๑๐.๐๐

ร่องรอยความพยายาม( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนพระหฤทัย มีการจัดทาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้านและมีประสิทธิภาพ โดยจัดงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
๑. แผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
๒. แผนปฏิบัติงานประจาปี
๓. งาน / โครงการ / กิจกรรมของโรงเรียนพระหฤทัย
๔. โครงการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๕. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๖. การนิเทศติดตามการสอนของครู
๗. โครงการ “การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน”
๘. การจัดการเรียนการสอนห้องเรียน เน้นภาษาอังกฤษ
๙. โครงการ “การตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา”
๑๐. การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
๑๑. การสารวจความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักการและบุคคลในชุมชน

๑๐๐

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๐
โรงเรียนพระหฤทัยมีการจัด ทาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน และมีประสิทธิภาพ ตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพความต้องการ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ได้กาหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และสภาพความสาเร็จในการพัฒนา
โรงเรียน มีแผนปฏิบัติงานประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งมีโครงการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้
ครูผู้สอนนาไปใช้ได้อย่างสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยเปิดสอน
รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และจัดห้องเรียน
ที่เน้นการเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีกระบวนการดาเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ ตามกระบวนการ PDCA มีการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีที่หลากหลาย จัดทาโครงการ “การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ได้มีการ
นิเทศติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน /โครงการ /กิจกรรม ตามโครงการ “การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
สถานศึกษา” รวมทั้งได้มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ตลอดจนได้มีการ
สารวจความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักการและบุคคลในชุมชน และได้นาเอาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ผลการพัฒนา
จากการบริหารจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
และมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลายดังที่กล่าวมาข้างต้น ตามกระบวนการ PDCA ส่งผลให้สถานศึกษา
บรรลุเป้าหมายการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามที่ กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการบริห ารการจัดการศึกษาอยู่ในระดั บดีมาก และจากการ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดทาหลักสูตร พบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
เนื่องจากโรงเรียนพระหฤทัยเป็นโรงเรียนที่ให้ความสาคัญกับการเตรียมผู้เรียนให้พร้อม ในการเป็น
พลเมืองอาเซียน และพลโลก การปรับเปลี่ยนหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนจึงเป็นสิ่งจาเป็น ที่จะต้อง
สร้ า งพื้ น ฐานให้ กั บ ผู้ เรี ย นทุก ด้าน ในการสร้ างผู้ เรี ยนให้ มีค วามพร้ อมด้า น วิทยาศาสตร์ – คณิต ศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ เสริมด้วยภาษาจีน โดยโรงเรียนควรสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความพร้อม และจัดให้มี การบูรณา
การการเรี ย นรู้ ทั้ ง ภาษาอั ง กฤษ ภาษาจี น และภาษาไทย ในทุ ก ระดั บ ชั้ น จั ด ให้ มี ก ารเน้ น ค าศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันบูรณาการลงสู่การเรียนการสอนทุกรายวิชา
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

ที่
๑

๒
๓

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด
และปลอดภัยมีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดสี ภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรูส้ าหรับผูเ้ รียน
จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียน
จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
น้าหนัก
นักเรียน/ครู ร้อยละ
คะแนน
ที่อยู่ใน
(คะแนน)
ทั้งหมด
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
๑๐๐.๐๐

๔

๔.๐๐

๑๐๐.๐๐

๓

๓.๐๐

๑๐๐.๐๐

๓

๓.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑๐

๑๐.๐๐

๑๐๑

ร่องรอยความพยายาม( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนพระหฤทัยได้มีการพัฒ นาและปรับปรุงอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
ทาให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดให้มีบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยจัดงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
๑. โครงการเรารักโรงเรียน
๒. โครงการป้องกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
๓. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
๔. กิจกรรมคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ
๕. กิจกรรมลูก SC สุขภาพดีมีพลัง
๖. โครงการโรงเรียนสีขาว
๗. โครงการการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๘. โครงการกีฬาสดใส พลานามัยสมบูรณ์
๙. โครงการพระหฤทัยรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑๐. โครงการห้องสมุดบูรณาการส่งเสริมการอ่าน
๑๑. โครงการ SC. Library เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑๒. โครงการพระหฤทัยร่วมใจรักการอ่าน
๑๓. โครงการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๑
โรงเรียนได้มีการกาหนดงาน / โครงการ / กิจกรรม ซึ่ งมีความสอดคล้องกับการพัฒนาอาคาร
สถานที่มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน มีการจัดห้องสมุดให้มีบริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้มีการสรุปประเมินผลงาน/ โครงการ/
กิจกรรม ตลอดจนได้มีการติดตามแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง และได้นาผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนางานของปีการศึกษาต่อไป
ผลการพัฒนา
จากการพัฒ นางานด้วยวิธีการที่หลากหลายช้างต้น ส่งผลให้การพัฒนางานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแบบปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ในการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนการให้บริการ
ด้านสื่อสารสนเทศ
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
จากการสรุปผลการประเมิน งาน / โครงการ / กิจกรรม ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องและการสารวจ
ความพึงพอใจของ Stakeholders พบว่าโรงเรียนพระหฤทัย ควรส่งเสริมและพัฒนาด้ านสุขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัยของผู้เรียนพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย สะอาด ร่มรื่นและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน ห้องประกอบการ ห้องปฏิบัติการ ให้มีสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอ
ต่อความต้องการและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๑๐๒

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จัดทารายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๒

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
น้าหนัก
นักเรียน/ครู ร้อยละ
คะแนน
ที่อยู่ใน
(คะแนน)
ทั้งหมด
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
๑๐๐.๐๐
๑
๑.๐๐
๑๐๐.๐๐

๑

๑๐๐.๐๐

๑

๑๐๐.๐๐

๐.๕

๑๐๐.๐๐

๐.๕

๑๐๐.๐๐

๑

๑.๐๐

๑๐๐.๐๐

๕

๕.๐๐

๑.๐๐
๑.๐๐
๐.๕๐
๐.๕๐

ร่องรอยความพยายาม( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนพระหฤทัยได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษาและเป็นระบบ ถูกต้อง ชัดเจนตามประกาศของกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยจัดงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. โครงการ การตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘
๔. การกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระหฤทัย
๕. การกาหนดวิธีปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๖. แผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
๗. แผนปฏิบัติงานประจาปี ๒๕๕๘
๘. งาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนพระหฤทัย
๙. กิจกรรมการวิเคราะห์องค์กรด้วยเทคนิค SWOT
๑๐. แผนภูมิแสดงระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนพระหฤทัย
๑๑. แผนภูมิกระบวนการดาเนินงาน การตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑๒. สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาครั้งที่ ๑-๒/ ๒๕๕๘
๑๓. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมศ.)
รอบที่ ๑ รอบที่ ๒ และรอบที่ ๓
๑๓. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑๐๓

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๒
โรงเรี ย นได้มี การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีก ารศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ มาตรฐาน และได้เพิ่มตัวบ่งชี้ ๔ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ๑ ตัวบ่งชี้ด้านการจัดการศึกษา ๒ ตัวบ่งชี้ และด้านการสร้าง
สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ๑ ตั ว บ่ ง ชี้ ได้ มี ก ารบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) มีการกากับติดตามการปฏิบัติงานภายในฝ่ายทุกฝ่ายตามงาน/โครงการ/
กิจกรรมภาคเรียนละ๑ ครั้ง มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตามขอบข่ายของการบริหารงานทุกฝ่ายในการบริหารงาน
ของแต่ละฝ่ายได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศมาพัฒนาคุณภาพงานในสถานศึกษาอย่างประสิทธิภาพได้จัดทา โครงการ“การ
ตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา” โดยมีกระบวนการดาเนินงานการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่ชัดเจน และเป็นระบบตามกระบวนการ PDCA หลังจากตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาแล้ว ได้มีการสรุป
ประเมินผลจากการตรวจติดตามอย่างเป็นระบบ มีการแจ้งผลการตรวจติดตามให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ
ตลอดจนได้มีการติดตามการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องอันอาจจะเกิดขึ้นได้และได้นาผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกเข้าประชุมทบทวนในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และ การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ภายในทุกครั้ง หลังการตรวจติดตามคุณภาพภายในเสร็จสิ้น เพื่อการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องในการดาเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ นอกจากนั้นยังได้สรุปและจัดทารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึ ก ษาปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ ที่ เ กิ ด จากการด าเนิ น งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามสภาพจริ ง
ฝ่ายนโยบายกากับติดตามและประเมินผลได้นารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและโรงเรียนได้เผยแพร่รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
ผลการพัฒนา
จากการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวงด้ว ย
วิธีการที่หลากหลายตามกระบวนการ PDCA ส่งผลให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังปรากฏในแบบสรุปผลการประเมินโครงการ “การ
พัฒ นาคุ ณภาพมาตรฐานการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน” ซึ่งพบว่าผู้ ประเมิ นมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดท า
โครงการระดับคุณภาพดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๒ และโครงการ “การตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา”
ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดทาโครงการระดับ คุณภาพดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๓ ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นสาคัญ คือ โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพที่ดีและเข้มแข็ง ทาให้เกิด
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการเรี ย นการสอน ตลอดจนเป็ น การพั ฒ นา และรั ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพขององค์ ก ร
ควรดาเนินการต่อไป
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
จากความคิดเห็นที่ได้จากแบบสรุปผลการประเมิน โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ขั้น พื้น ฐานและ โครงการ “การตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา”พบว่าโรงเรียนพระหฤทัยมีแนวทาง
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ได้แก่พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควรดาเนินการต่อเนื่องทุกปีการศึกษาคณะกรรมการจัดทามาตรฐานในแต่ละ
มาตรฐาน ต้องให้ความร่วมมือและรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ ไม่ควรปล่อยให้เป็นภาระ
งานของหัวหน้ามาตรฐานเพียงคนเดียว และควรพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานความเป็นสากล

๑๐๔

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ที่
๑

๒
๓

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มีบรรยากาศแห่งความรักและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๓

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
น้าหนัก
นักเรียน/ครู ร้อยละ
คะแนน
ที่อยู่ใน
(คะแนน)
ทั้งหมด
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
๑๐๐.๐๐

๕

๕.๐๐

๑๐๐.๐๐

๓

๓.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒

๒.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑๐

๑๐.๐๐

ร่องรอยความพยายาม( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนพระหฤทัยได้ดาเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดทางาน/
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
๑. แผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
๒. แผนปฏิบัติงานประจาปี
๓. งาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนพระหฤทัย
๔. เอกสาร/งาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
๕. รายงานสรุปผลการประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม
๖. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๗. วารสาร
๘. เว็บไซต์ของโรงเรียน
๙. รูปภาพโครงการ และกิจกรรม
- ฮับขวัญปิ๊กเฮือน เยือนถิ่นพระหฤทัย
- สมโภชพระหฤทัย
- ศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์
- ราลึกพระคุณแม่
- ราลึกพระคุณพ่อ
- ฉลองวันคริสต์มาส
- สานสายใยครู
- สานสรรค์วันครู
- กีฬาสดใส พลานามัยสมบูรณ์
- ค่ายอาสาพัฒนา
- สัมผัสชีวิต
- ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
- มุทิตาจิตเกษียณอายุการทางานครู

๑๐๕

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๓
โรงเรียนพระหฤทัยได้สร้างและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีลักษณะของความร่วมมือกัน
ระหว่างโรงเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ และนักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดี ส่งผลถึงการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
บุคลากรของโรงเรียน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการกากับติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินการเกี่ยวกับขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา มีการจัดทาข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ซึง่ ปรากฏอยู่ในโครงการต่างๆ รวมทั้งมีการจัดทาแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ
ดาเนินการตามแผนที่กาหนด โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี สังเกตได้จากการประเมินความพึง
พอใจส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดีถึงดีมาก
ผลการพัฒนา
จากการจั ดท างาน / โครงการ / กิจกรรม เพื่ อพัฒ นาโรงเรีย นให้ เป็น สั งคมแห่ ง การเรี ยนรู้
มีบรรยากาศแห่งความรัก และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พบว่าผลการประเมินทุกโครงการและกิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีถึงดีมากรวมทั้งผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑๓ ตามโครงการตรวจติดตามคุณภาพภายในอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม ส่งผลให้การพัฒนาสถานศึกษาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บรรลุตามแนวทางที่วางไว้
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทุกฝ่าย รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเรียน
การสอนในปัจจุบันให้มากขึ้น

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น

ที่
๑
๒

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา
ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๔

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
น้าหนัก
นักเรียน/ครู ร้อยละ
คะแนน
ที่อยู่ใน
(คะแนน)
ทั้งหมด
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
๑๐๐.๐๐

๓

๓.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒

๒.๐๐

๑๐๐.๐๐

๕

๕.๐๐

ร่องรอยความพยายาม( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนพระหฤทัยได้ดาเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่กาหนดขึ้น โดยจัดงาน /โครงการ และกิจกรรม ดังนี้
๑. แผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
๒. แผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๓. ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๔. งบประมาณงาน โครงการ และกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑๐๖

๕. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์พระหฤทัย
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตวิถีล้านนา ผู้ยากไร้ ผู้รอโอกาสในสังคม
๖. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
- กิจกรรมธรรมสัญจร
๗. โครงการรักษ์คาเมือง
๘. โครงการรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
- กิจกรรมศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์ - กิจกรรมราลึกพระคุณพ่อ - กิจกรรมราลึกพระคุณแม่
๙. โครงการบูรณาการการเรียนรู้จากชุมชน
๑๐. โครงการเสริมศักยภาพสู่ความเป็นสากล
๑๑. โครงการวันวิชาการ
๑๒. โครงการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๔
โรงเรี ย นได้ พัฒ นาสถานศึ กษาโรงเรีย นได้ พัฒ นาสถานศึ กษาให้ บ รรลุ เป้ าหมายตามวิ สั ย ทัศ น์
ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น โดยได้จัดทาแผนพัฒนาโรงเรียนพระหฤทัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพ โดยมีงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆรองรับ อีกทั้งได้จัดทาแผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ ซึ่งทางโรงเรียนมีการดาเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานภายใน แบ่งออกเป็น ๘ ฝ่าย โดยใช้หลักการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอก ตามระบบ PDCA ซึ่งโรงเรียนได้จัดทาโครงการ
และกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น โดยแบ่งเป็น ๓ ด้าน คือ
๑. ด้านคุณธรรม ได้แก่ กิจกรรมสัมผัสชีวิตวิถีล้านนาผู้ยากไร้ ผู้รอโอกาสในสังคม ตามโครงการส่งเสริม
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์พระหฤทัย กิจกรรมธรรมสัญจรตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
๒. ด้านความเป็นไทย ได้แก่ โครงการรักษ์คาเมือง โครงการบูรณาการการเรียนรู้จากชุมชน
กิจกรรมศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์ กิจกรรมราลึกพระคุณพ่อ กิจกรรมราลึกพระคุณแม่ ตามโครงการ
รักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
๓. ด้านวิชาการเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล ได้แก่ โครงการเสริมศักยภาพสู่ความเป็นสากล โครงการวันวิชาการ
โครงการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดทาโครงการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีกระบวนการ
ดาเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ชัดเจน เป็นระบบตามกระบวนการ PDCA และดาเนินการ
กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานของทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง
ผลการพัฒนา
จากการจัดทางาน โครงการ และกิจกรรม เพื่อพัฒนาสถานศึกษาดังกล่าว พบว่าผลการประเมิน
ทุกโครงการและกิจกรรมอยู่ในระดับดีถึงดีมาก รวมทั้งผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑๔ ตามโครงการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเยี่ยม ส่งผลให้การพัฒนาสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ทีก่ าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นอย่างดี
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรจัดทาโครงการ ที่สามารถส่งเสริม จุดเน้น จุดเด่นโดยเฉพาะด้านเอกลักษณ์ และ
อัตลักษณ์ให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้มองเห็นความเป็นลูกพระหฤทัยอย่างชัดเจน

๑๐๗

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ที่
๑
๒

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้น
กว่าที่ผ่านมา
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๕

จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
น้าหนัก
นักเรียน/ครู ร้อยละ
คะแนน
ที่อยู่ใน
(คะแนน)
ทั้งหมด
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
๑๐๐.๐๐

๓

๓.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒

๒.๐๐

๑๐๐.๐๐

๕

๕.๐๐

ร่องรอยความพยายาม ( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนพระหฤทัยได้ดาเนินงานโครงการและกิจกรรม ตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น และสนองต่อนโยบาย ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดทา โครงการ ดังนี้
๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒. โครงการบูรณาการการเรียนรู้จากชุมชน
๓. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
๔. โครงการรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
๖. โครงการพัฒนาภาษาสู่สากล
๗. โครงการพระหฤทัยร่วมใจรักการอ่าน
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๕
โรงเรียนพระหฤทัย เป็นสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งต้องดาเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายจุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของต้นสังกัดภายใต้กฎกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นเพื่อส่งเสริมและ
ตอบสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด จึงได้จัดทาโครงการ“ส่งเสริมกิจกรรมและโครงการที่ตอบสนองนโยบาย
จุดเน้น” ขึ้น โดยได้วิเคราะห์ วิสัยทัศน์จากแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพันธกิจที่
เกี่ยวข้องกับบริบทของโรงเรียน ที่สามารถนาสู่ภาคปฏิบัติได้ ศึกษายุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับพันธกิจข้อที่เป็น
บริบทของโรงเรีย น รวมถึง เป้าหมายสาคัญที่โรงเรียนสามารถนาสู่การจัดกิ จกรรม/โครงการ ต่างๆ อันเป็นการ
ส่งเสริมและตอบสนองต่อ นโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอันได้แก่
ยุทธศาสตร์
๑. การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกความเป็นไทย
๑.๑ การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนได้จัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน และโครงการบูรณาการการเรียนรู้จากชุมชน
๑.๒ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และจิตสานึกความเป็นไทยโรงเรียนได้จัดทา โครงการอบรมคุณธรรมอ
จริยธรรมและโครงการรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
๒. การปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพโรงเรียนได้จัดทา โครงการพัฒนาศักยภาพครูตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

๑๐๘

๓. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียนได้จัดทา โครงการพัฒนาภาษาสู่สากล
๔. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย โดยใช้ระบบMass School / อินเตอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ดาเนินนโยบาย “ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีแห่งการพัฒนาทักษะการอ่าน
และทักษะการคิด” ของ สช. โดยได้จัดทาโครงการพระหฤทัยร่วมใจรักการอ่านเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน
และ ฝึกทักษะการอ่านให้กับผู้เรียน
ผลการพัฒนา
พบว่าผลการดาเนินงานของโรงเรียน มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนโดยคานึงมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่ งเสริ มสถานศึ กษาให้ ย กระดั บ คุ ณภาพสู ง ขึ้น เช่ น นโยบายการปฏิรู ปการเรี ยนรู้แ ละยกระดับ คุณ ภาพ
การศึกษา ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,โครงการพัฒนาศักยภาพครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
พัฒนาการเรียนรู้ เพื่ออาชีพสาหรับ นักเรียนชั้น ม.๖ นโยบายการปฏิรูปครู โดยเน้นการผลิ ตและพัฒนาครูที่มี
คุณภาพ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพครูตามกลุ่มสาระ นโยบายเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่
โครงการพัฒนาภาษาสู่สากล โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร นโยบายการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
และจิตสานึกความเป็นไทย ได้แก่ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ไทย โดยภาพรวมโรงเรียนได้ดาเนินการเพื่อมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีศักยภาพในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ผลการ
ประเมินด้านนี้อยู่ในระดับดีมาก
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงใหม่จะมุ่งเน้นด้านวัฒนธรรม การศึกษาและการท่องเที่ยว ดังนั้น จาก
นโยบายและตาแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์จะเป็นจังหวัดที่จะมีบุคคล นิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศเข้ามาจัด
การศึกษาในระบบและนอกระบบซึ่งจะส่ งผลต่อโรงเรียนพระหฤทัย จึงขอให้ คณะผู้ บริหาร คณะครูได้ร่ว มกัน
พิจารณาว่าเราจะวางตาแหน่งทางกลยุทธ์ (Strategic Positioning) สาหรับความเป็นลูกพระหฤทัยอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา
คะแนนที่ได้ 98.14
ระดับคุณภำพ
 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3
(ปรับปรุ ง)

(พอใช้)

(ดี)

 ระดับ 4

 ระดับ 5

(ดีมำก)

(ดีเยีย่ ม)

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ได้กรอกในแบบสรุปฯ นีงมาจากแบบรายงานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน (SAR)
ประจาปีการศึกษา 2558 ที่โรงเรียนได้ดาเนินการจัดทาขึงน
ลงชื่อ.................................................... (ผู้รับรองข้อมูล)
( นางจิราภรณ์ ขัติยะ )
ผูช้ ่วยผู้อานวยการฝ่ายนโยบาย กากับติดตามและประเมินผล
วันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2559

๑๐๙

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปญ
ั ญา
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
การจัดการศึกษาปฐมวัย
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น
คะแนนรวม

น้าหนัก
คะแนน
๒๐
๕
๕
๕
๕
๖๕
๒๐
๒๐
๒๐

คะแนน
ที่ได้
๑๙.๐๖
๔.๗๐
๔.๘๘
๔.๗๓
๔.๗๕
๖๔.๔๖
๑๙.๔๖
๒๐
๒๐

ระดับ
คุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๕

๕

ดีเยี่ยม

๕
๕
๕

๕
๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๕

๕

ดีเยี่ยม

๕

๕

ดีเยี่ยม

๕

๕

ดีเยี่ยม

๑๐๐

๙๘.๕๒

ดีเยี่ยม

คะแนน
ที่ได้
๒๘.๒๗
๔.๗๗
๔.๘๖
๔.๗๘

ระดับ
คุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๔.๗๔

ดีเยี่ยม

๔.๕๐

ดีเยี่ยม

๔.๖๒

ดีเยี่ยม

๔๙.๖๔
๙.๘๗
๑๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

 ระดับปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้าหนัก
คะแนน
๓๐
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๕
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๕
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๕
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหา
๕
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
๕
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๕
และมีเจตคติที่ดตี ่ออาชีพสุจริต
๕๐
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๑๐
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๑๐
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน: ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา

๑๑๐
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (ต่อ)
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

๕

๕

ดีเยี่ยม

๑๐

๑๐

ดีเยี่ยม

๑๐

๑๐

ดีเยี่ยม

๕

๕

ดีเยี่ยม

๑๐
๑๐
๕

๑๐
๑๐
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ที่กาหนดขึ้น

๕

๕

ดีเยี่ยม

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

๕

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

๕

๕

ดีเยี่ยม

คะแนนรวม

๑๐๐

๙๗.๙๑

ดีเยี่ยม

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 ระดับขั้นพืน้ ฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ๕ ดีเยีย่ ม

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาล (ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๓)
พัฒนาการด้าน

จานวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

จานวนเด็ก
ที่ประเมิน

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๘๔.๒๕

๑๓.๔๕

๒.๓๐

๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ

๒๐๖
๒๐๖

๘๘.๓๙

๑๑.๒๓

๐.๓๙

๓.ด้านสังคม

๒๐๖

๘๒.๗๒

๑๗.๐๘

๐.๒๐

๔.ด้านสติปญ
ั ญา

๒๐๖

๘๗.๗๖

๑๑.๔๕

๐.๗๙

๑.ด้านร่างกาย

๑๑๑

๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖, ม.๑-ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

จานวนที่
เข้าสอบ
124
124
124
124
124
124
124
124
124

จานวน
ที่เข้า
สอบ
123
123
123
123
123
123
123
123
123

จานวน
ที่เข้า
สอบ
137
137
137
137
137
137
137
137
137

๐
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
0 4 4 6 13 18
0 0 1 5 6 7
0 0 12 20 20 19
0 0 1 6 16 24
0 0 0 1 2 24
0 0 0 0 0 18
0 0 1 8 16 13
0 0 2 2 9 16
0 0 13 11 10 13

๐

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

๐

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
4

2
3
7
4
0
0
0
2
6

๔
79
105
53
77
97
106
86
95
77

๔

7 6 10 13 85
6 7 15 11 81
12 18 22 21 43
3 10 8 15 83
0 4 12 17 90
1 4 2 25 91
0 0 0 0 123
7 9 16 13 76
10 10 14 25 57

๔

3 9 5 11 23 86
2 11 10 19 20 75
5 8 12 23 31 58
0 0 4 12 24 97
0 0 5 3 11 118
1 4 9 8 20 95
0 0 0 0 3 134
17 20 24 8 23 45
15 14 27 29 16 32

จานวน นร.ที่ได้
ระดับ ๓ขึ้นไป

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ขึ้นไป

110
118
92
117
123
124
115
120
100

88.71
95.16
74.19
94.35
99.19
100.00
92.74
96.77
80.65

จานวน นร.ที่ได้
ระดับ ๓ขึ้นไป

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ขึ้นไป

108
107
86
106
119
118
123
105
96

87.80
86.99
69.92
86.18
96.75
95.93
100.00
85.37
78.05

จานวน นร.ที่ได้
ระดับ ๓ขึ้นไป

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ขึ้นไป

120
114
112
133
132
123
137
76
77

87.59
83.21
81.75
97.08
96.35
89.78
100.00
55.47
56.20

๑๑๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

จานวน
ที่เข้า
สอบ
160
160
160
160
160
160
160
160
160

จานวน
ที่เข้า
สอบ
166
166
166
166
166
166
166
166
166

จานวน
ที่เข้า
สอบ
208
208
208
208
208
208
208
208
208

๐

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
3
10

๐

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
3
0
0
0
8
8

๐

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

0
0
0
0
0
0
0
0
9

0
6
0
0
0
0
0
0
19

11
25
14
1
0
0
0
17
36

7
11
10
16
0
0
0
26
30

18
34
2
0
0
0
0
10
15

24
28
16
4
0
0
3
22
33

9
35
37
28
0
0
1
19
15

20
37
16
9
0
0
1
43
24

29
34
19
21
0
0
6
20
30

15
36
37
38
2
0
4
18
18

41
38
30
20
1
3
6
44
15

20
27
26
21
1
3
9
19
28

28
19
34
32
9
5
9
27
17

41
22
52
46
3
11
18
47
36

32
24
31
22
7
12
14
21
10

22
13
20
27
37
33
15
12
26

38
23
38
46
24
28
38
29
26

๔

จานวน นร.ที่ได้
ระดับ ๓ขึ้นไป

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ขึ้นไป

44
22
54
91
152
145
128
58
13

96
73
111
134
160
160
151
98
51

60.00
45.63
69.38
83.75
100.00
100.00
94.38
61.25
31.88

๔

จานวน นร.ที่ได้
ระดับ ๓ขึ้นไป

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ขึ้นไป

85
51
28
22
118
128
137
56
52

135
83
82
81
164
166
161
95
95

81.33
50.00
49.40
48.80
98.80
100.00
96.99
57.23
57.23

๔

จานวน นร.ที่ได้
ระดับ ๓ขึ้นไป

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ขึ้นไป

50
48
70
87
180
166
145
35
64

129
93
160
179
207
205
201
111
126

62.02
44.71
76.92
86.06
99.52
98.56
96.63
53.37
60.58

๑๑๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

จานวน
ที่เข้า
สอบ
159
159
159
159
159
159
159
159
159

จานวน
ที่เข้า
สอบ
212
212
212
212
212
212
212
212
212

จานวน
ที่เข้า
สอบ
255
255
255
255
255
255
255
255
255

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที๑่ - ๒
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
2
0
0
4
0
10
0
0
0

25
20
26
25
0
15
0
5
21

35
23
23
15
0
10
0
19
22

38
22
27
28
0
7
0
19
16

27
16
22
24
2
13
0
26
12

22
30
25
32
11
14
1
14
19

9
15
13
24
29
12
6
18
20

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที๑่ – ๒
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
17
21
20
4
3
0
5
15
29

17
53
23
17
1
2
8
53
24

23
39
36
39
7
13
5
40
17

36
20
39
52
3
12
6
23
12

41
17
29
31
11
16
13
23
15

28
16
25
25
16
33
21
18
20

19
18
20
15
28
28
30
14
25

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที๑่ - ๒
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
0
0
0
0
0
0
0
0
0

43
64
37
22
13
1
33
99
49

35
26
18
26
7
15
2
49
19

48
34
23
46
10
23
11
26
25

56
30
28
50
15
26
24
29
45

30
32
32
45
19
32
43
20
39

23
21
25
35
30
37
57
8
28

๔

จานวน
นร.ที่ได้ระดับ ๓
ขึ้นไป

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ขึ้นไป

1
33
23
7
117
78
152
58
49

32
78
61
63
157
104
159
90
88

20.13
49.06
38.36
39.62
98.74
65.41
100.00
56.60
55.35

๔

จานวน นร.ที่ได้
ระดับ ๓ขึ้นไป

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ขึ้นไป

31
28
20
29
143
108
124
26
70

78
62
65
69
187
169
175
58
115

36.79
29.25
30.66
32.55
88.21
79.72
82.55
27.36
54.25

๔

จานวน นร.ที่ได้
ระดับ ๓ขึ้นไป

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ขึ้นไป

20
48
92
31
161
121
85
24
50

73
101
149
111
210
190
185
52
117

28.63
39.61
58.43
43.53
82.35
74.51
72.55
20.39
45.88

๑๑๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวน
ที่เข้า
สอบ
172
166
123
172
172
172
172
172

จานวน
ที่เข้า
สอบ
223
223
154
223
223
223
223
223

จานวน
ที่เข้า
สอบ
319
319
319
319
319
319
319
319

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที๑่ - ๒
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
22
10
3
21
4
4
3
8

17
12
7
10
0
0
0
23

16
17
3
12
0
4
0
14

25
26
7
12
0
1
0
21

34
12
7
24
10
11
0
17

27
34
30
24
20
26
3
30

19
28
22
27
54
48
26
18

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที๑่ - ๒
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
34
44
6
20
14
1
19
32

27
20
5
22
16
0
9
23

32
14
6
13
20
0
20
35

35
15
15
24
22
0
21
26

28
23
15
22
26
0
5
17

26
38
37
39
33
5
7
31

24
34
32
35
35
41
13
26

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที๑่ - ๒
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
0 16 19
0 148 56
0 0 0
0 38 34
0 2 4
0 0 0
0 57 29
0 55 41

31
45
21
54
1
0
40
53

62
25
68
62
2
0
46
49

61
21
68
56
29
0
23
49

78
13
32
37
63
0
27
45

๔

จานวน นร.ที่ได้
ระดับ ๓ขึ้นไป

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ขึ้นไป

12
27
44
42
84
78
140
41

58
89
96
93
158
152
169
89

33.72
53.61
78.05
54.07
91.86
88.37
98.26
51.74

๔

จานวน นร.ที่ได้
ระดับ ๓ขึ้นไป

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ขึ้นไป

17
35
38
48
57
176
129
33

67
107
107
122
125
222
149
90

30.04
47.98
69.48
54.71
56.05
99.55
66.82
40.36

๔

จานวน นร.ที่ได้
ระดับ ๓ขึ้นไป

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ขึ้นไป

52
11
29
38
218
319
97
27

191
45
129
131
310
319
147
121

59.87
14.11
59.17
41.07
97.18
100.00
46.08
37.93

๑๑๕

๔.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระวิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

จานวนคน

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ยร้อยละ

208
208
208
208
208

55.29
58.51
50.45
60.34
60.87

19.10
11.75
12.80
18.90
12.15

55.29
58.51
50.45
60.34
60.87

จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
3.37
89.91
6.73
0.00
98.55
1.44
0.48
98.57
0.96
1.44
83.66
14.91
0.00
98.56
1.44

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สาระวิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

จานวนคน

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ยร้อยละ

254
254
254
254
254

38.07
48.53
42.43
41.51
54.46

13.95
8.06
11.80
14.88
10.07

38.07
48.53
42.43
41.51
54.46

จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ
ปรับปรุง
10.23
0.39
1.97
4.33
0.00

พอใช้
89.78
99.61
97.64
95.28
100.00

ดี
0.00
0.00
0.39
0.39
0.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
สาระวิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

จานวนคน

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ยร้อยละ

317
312
310
316
312

27.22
54.56
34.89
30.12
41.54

13..09
14.57
7.07
11.97
8.57

27.22
54.56
34.89
30.12
41.54

๔.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น
(โรงเรียนไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบ)

จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ
ปรับปรุง
36.28
0.64
0.65
20.89
0.96

พอใช้
63.73
97.11
99.36
78.80
99.04

ดี
0.00
2.24
0.00
0.32
0.00

๑๑๖

๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
124
123
137
160
166
208
158
212
255
172
223
319
2257

ดีเยี่ยม
124
121
132
149
158
192
147
179
177
152
212
309
2052
90.92

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดี
ผ่าน
0
0
1
1
5
0
8
3
5
3
9
7
9
2
23
10
62
16
9
11
10
1
10
0
151
54
6.69
2.39

ไม่ผ่าน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00

๔.๖ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
124
123
137
160
166
208
158
212
255
172
223
319
2257

ดีเยี่ยม
105
94
96
99
80
84
97
150
175
172
218
319
1689
74.83

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)
ดี
ผ่าน
9
10
9
20
23
18
19
42
28
58
58
66
29
32
6
56
0
80
0
0
0
5
0
0
181
387
8.02
17.15

ไม่ผ่าน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00

๑๑๗

๔.๗ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
สมรรถนะด้าน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2 ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สรุปค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ

ดีมาก
65.67
55.31
62.35
69.75
70.31
64.68

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
32.00
2.25
42.22
2.38
35.58
1.96
28.67
1.50
27.51
2.13
33.20
2.04

ปรับปรุง
0.08
0.11
0.12
0.08
0.05
0.09

ร้อยละที่ผ่าน
เกณฑ์
97.67
97.53
97.93
98.42
97.82
97.88

๑๑๘

บทที่ ๔ สรุปผลการพัฒนา
(นอกเหนือจากตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐาน)
๑. จุดเด่นของสถานศึกษา
ด้านครู
๑. จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน
๒. ปลูกฝังเด็กให้มีวินัยมีเหตุผลกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
๓. สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
๔. รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษาทาให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ
๕. วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทาแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๖. นาผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น
๗. ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง
๘. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก
ตลอดจนดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง
๙. นากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก
๑๐. มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๑. มีการทางานร่วมกันเป็นทีม
๑๒. มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
๑๓. มีความรู้เข้าใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี
๑๔. มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ขยันอดทนเสียสละ
๑๕. มีจานวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ์
๑๖. เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน
๑๗. พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ
๑๘. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน
ด้านผู้บริหาร
๑. มีความรู้เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี
๒. มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน
๓. ส่งเสริมการทางานเป็นทีม
๔. มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นาทั้งด้านวิชาการและการบริหาร
๕. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๖. มีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์มีคุณธรรมจริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
๗. สร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน
๘. มีความตระหนักและส่งเสริมให้ครูปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน
๙. บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม/กระจายอานาจ
๑๐. บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๑. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๑๒. มีความเป็นประชาธิปไตย
๑๓. ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

๑๑๙

ด้านผู้เรียน
๑. ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
๒. มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ
๓. มีจิตใจเอื้ออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญญู
๔. มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย์
๕. มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย
๖. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ประหยัด
๗. ทานอาหารทีม่ ีประโยชน์/มีสุขลักษณะที่ดี
๘. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๙. นักเรียนมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกทาชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ด้านวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ
๑๐. สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัยดีชื่นชมด้านศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหว
๑๑. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๑๒. เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด
๑๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น
๑๔. มีความรู้ทักษะเบื้องต้นมีทักษะในการทางาน
๑๕. มีทักษะการวิเคราะห์/การสื่อความ
๑๖. มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๑๗. รู้จักการเป็นผู้นาและผู้ตาม/ทางานร่วมกับผู้อื่นได้/ทางานเป็นทีม
๑๘. กระตือรือร้น/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน/รักการอ่าน
๑๙. มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ์
๒๐. มีอิสระในการนาเสนองานของตนเอง/กล้าแสดงออก
ด้านสถานศึกษา
๑. มีระบบการบริหารจัดการเชิงรุกภายใต้ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล
๒. เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรม ประเพณีด้านศาสนสัมพันธ์ที่สืบทอดมายาวนาน
๓. เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น
๔. มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
๕. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจาปี
๖. มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย
๗. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
๘. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม
๙. ได้รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุนจากผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆในชุมชนเป็นอย่างดี
๑๐. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ
๑๑. การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต้องการของผู้เรียน
๑๒. นากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการการเรียนการสอน
๑๓. ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน
๑๔. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
๑๕. จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน
๑๖. ส่งเสริมทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการศึกษาในระดับประถม
๑๗. มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๑๘. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ
๑๙. เป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยทางการศึกษาพิเศษ

๑๒๐

๒๐. มีทรัพยากรปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย
๒๑. มีสภาพแวดล้อมร่มรื่นเหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
๒๒. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒๓. วางแผนและดาเนินการวัดผลประเมินผลติดตามผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
๒๔. มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง
๒๕. มีหลักสูตรประจาสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น
๒๖. อาคารเรียน/ห้องประกอบการเพียงพอและพร้อมใช้งาน
๒. จุดควรพัฒนา
ด้านครู
๑. ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอนแบบสมัยใหม่
๒. สอนให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเสริมสุขภาพ
๓. การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียนเพื่อนผู้ปกครอง/ตามสภาพจริง/ประเมินผล
การเรียนการสอนเป็นรายบุคคล
๔. การทาวิจัยในชั้นเรียน
๕. ความรู้ด้านเทคนิคการสอน/อบรม/ศึกษาต่อ
๖. พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
๗. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอนใช้เอง
ด้านผู้บริหาร
พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู
ด้านผู้เรียน
๑. จิตสานึกในความรับผิดชอบและมีวินัย/การช่วยเหลือตนเอง
๒. ฝึกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๓. ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ส่วนสูงน้าหนักให้ได้มาตรฐาน
๕. การรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๖. พัฒนาทักษะในด้านอื่นๆนอกเหนือจากกลุ่มสาระ
๗. การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค์/จินตนาการ
๘. พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์
๙. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ศิลปะ
ด้านสถานศึกษา
๑. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน/การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
๒. การให้ผู้ปกครองและผู้เรียนมีบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ
๓. การเผยแพร่จุดเด่นของโรงเรียน/ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้
๔. การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค์/แก้ปัญหา/ตัดสินใจ
๕. จัดทาหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้
๖. ให้มีวิทยากรท้องถิ่น/จัดแหล่งเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
๗. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
๘. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาด/ปลอดภัย
๙. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน/นวัตกรรม/อุปกรณ์ปฏิบัติการวิชาต่างๆ
๑๐. มีห้องสมุดที่ทันสมัยมีหนังสือเพียงพอและหลากหลาย ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต

๑๒๑

ด้านครู
๑. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีและนวัตกรรมที่หลากหลาย
๒. จัดกิจกรรม/ชมรมตามความสนใจของผู้เรียน
๓. จัดทาแผนการเรียนทางภาษาที่หลากหลาย
๔. ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นการสอนแบบโครงงาน
๕. ปรับสภาพแวดล้อมเพิ่มความหลากหลายในการเรียนรู้
๖. พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ
๗. พัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์จริง/การดารงชีวิต/การใช้ชีวิตประจาวัน
๘. ส่งเสริมด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
๙. ส่งเสริมให้มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน
๑๐. พัฒนาปรับปรุงการจัดทาแฟ้มสะสมของผู้เรียนให้เป็นระบบ
ด้านผู้บริหาร
๑. ส่งเสริมและสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากร
๒. จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศมากขึ้น
๓. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้ทางานเป็นทีม
๔. ให้บุคลากรมีส่วนร่วม/มีความเข้าใจในการบริหารงาน
ด้านผู้เรียน
๑. ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบต่อหน้าที่
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกจิตสานึกให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
๓. ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดีรู้จักการออมทรัพย์และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
๔. ปลูกจิตสานึกผู้เรียนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕. มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์จิตสานึกที่ดี
๖. รักความเป็นไทย/มีสัมมาคารวะ/พูดจาไพเราะ/มีความสุภาพ เรียบร้อย/มีมารยาท
๗. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้/มีความกระตือรือร้น
๘. การอยู่ร่วมกับผู้อื่น/พึ่งพาตนเองได้
๙. ฝึกกระบวนการทางานเป็นกลุ่ม และฝึกความเป็นผู้นา/ผู้ตาม
๑๐. ส่งเสริมความรักสามัคคี
๑๑. การออกกาลังกาย
๑๒. พัฒนาทักษะการพูด/อ่าน/เขียน
๑๓. การทาโครงงาน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด/การแก้ปัญหา/สามารถตัดสินใจได้
๑๔. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๕. มีผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑ์มาตรฐาน/สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างดี
๑๖. สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันด้านวิชาการให้มากขึ้น
ด้านสถานศึกษา
๑. วางแผนพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน
๒. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ และนาเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการศึกษาในโรงเรียน
๓. นาชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์กรต่างๆเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา
๔. มีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน/ผู้ปกครอง/ผู้เรียน/ครู
๕. จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม/ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
๖. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาให้ทั่วถึง
๗. ส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา
๘. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น

๑๒๒

๙. พัฒนาครู/สนับสนุนใช้สื่อ/อบรม/นิเทศ/ดูงานและผลิตสื่อการเรียนการสอน
๑๐. จัดหาหนังสือให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน
๑๑. ส่งเสริมการรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๑๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน/สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆเอื้อต่อการเรียนรู้
๑๓. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน
๑๔. พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/จัดหาหนังสือ/สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๑๕. ปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ไม่ให้ทรุดโทรม
๑๖. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ความต้องการความช่วยเหลือ
ด้านครู
๑. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน
๒. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวัดผลประเมินผล
๓. ความชานาญด้านการจัดการศึกษา
๔. การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
๕. เอกสารคู่มือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๖. ให้ครูเข้ารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เข้าถึงข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
๗. การอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
๘. ต้องการวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติม
๙. การส่งเสริมให้ครูเรียนสูงขึ้น
ด้านผู้บริหาร
๑. การแนะนาแนวทางบริหารหลักสูตร/บริหารจัดการที่ดี
๒. ส่งเสริมให้ความรู้/อบรมให้แก่ผู้บริหาร
๓. สวัสดิการบุคลากร
๔. การลดหย่อนภาษี
ด้านผู้เรียน
๑. การพัฒนาและดูแลเอาใจใส่เด็กที่มีพัฒนาการช้ากว่าผู้อื่น
๒. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
๓. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แข่งขันทางวิชาการ
๔. ให้ผู้เรียนไปทัศนศึกษา/เรียนรู้นอกห้องเรียน
ด้านสถานศึกษา
๑. ให้ผู้รู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
๓. ให้ชุมชนเข้ามาให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. การให้คาปรึกษาแนะนา/นิเทศ
๕. การสนับสนุนงบประมาณการสร้างห้องปฏิบัติการต่างๆ
๖. การส่งเสริมทางด้านกีฬา/อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ
๗. จัดแหล่งเรียนรู้สาหรับชุมชน
๘. กระบวนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม
๙. สื่อการเรียนการสอน/เทคโนโลยี/หนังสือค้นคว้า
๑๐. จัดหาตาราเรียนที่เหมาะสมแก่การค้นคว้าและมีเพียงพอ
๑๑. จัดทาหลักสูตรท้องถิ่น

๑๒๓

๑๒๔

๑๒๕

