รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนพระหฤทัย
เลขที่ ๒๒๕ ถนนเจริญประเทศ ตาบลช้างคลาน
อาเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
รหัสสถานศึกษา ๕๐๑๐๐๐๓

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)จัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (๓)จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ (๔)ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๕)จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา (๖)จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (๗)จัดทารายงานประจาปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในและ (๘)จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนพระหฤทัยได้ดาเนินการตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดไว้ตั้งแต่ข้อ ๑ – ๖ เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงได้จัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นการ
สรุ ปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึก ษา ซึ่ งเป็ นผลสาเร็ จจาก
การบริ ห ารจัด การศึ ก ษา ที่ ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานเพื่ อ การประกัน คุ ณ ภาพภายใน ๔
มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผูเ้ รี ยน กระบวนการบริ หารและการจัดการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิ ผล โดยการจัดทา
รายงานเล่ มนี้
ได้น าเสนอผลการดาเนินงานประจาปี ต่อคณะกรรมการบริห ารโรงเรียนพระหฤทัย
ผู้ปกครอง สาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การ
มหาชน )
ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้มีส่วนให้รายละเอียดและข้อมูลในการจัดทารายงานจนสาเร็จเป็น
รูปเล่มที่สมบูรณ์

ลงชื่อ
( ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา )
ผู้อานวยการ – ผู้จัดการ

๓

สารบัญ
คานา
หน้า
สวนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
๔
ข้อมูลทั่วไป
๔
ข้อมูลครูและบุคลากร
๔
ข้อมูลนักเรียน
๕
สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
๖
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
๗
สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑๔
ข้อมูลงบประมาณ
๑๕
สภาพชุมชนโดยรวม
๑๕
สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ
๑๗
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
๒๔
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
๒๔
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
๒๕
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
๒๖
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
๒๗
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๒๘
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๓๐
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
๓๑
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ๓๓
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๓๕
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
๓๖
การจัดการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย และแนวทางปฏิรูปการศึกษา
๓๗
เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๙
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๓๙
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๕๐
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๕๕
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๕๙
ส่วนที่ ๓ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ
๖๓
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก
๖๕

๔

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนพระหฤทัย ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๕ ถนนเจริญประเทศ ตาบลช้างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๐๐ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ โทรศัพท์ ๐๕๓๒๗๖๐๘๗ โทรสาร ๐๕๓-๒๗๔๑๔๖ Websitehttp://www.sch.ac.th E-mail: trurakan_sch@hotmail.co.th
เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑.) จานวนบุคลากร จาแนกตามหน้าที่ เพศ วุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณ์
เพศ (คน)

ประเภทบุคลากร
ผู้แทนผู้ได้รับใบอนุญาต
ผู้อานวยการและผู้จัดการ
ครู (บรรจุ)
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ)
ครูต่างประเทศ
พี่เลี้ยง
บุคลากรทางการศึกษา
นักการภารโรง
คนขับรถ
ยามรักษาความปลอดภัย

ระดับการศึกษา (คน)
สูง
ต่ากว่า
ชาย หญิง
ป.ตรี กว่า
ป.ตรี
ป.ตรี
๑
๑
๑
๑
๒๙ ๑๕๒ ๑ ๑๕๖ ๒๔
๑
๒
๓
๖
๓
๙
๑๒
๙
๓
๒
๒
๓๓ ๔๗ ๗๘ ๒
๒
๒
๔
๔

อายุเฉลี่ย
(ปี)

ประสบการณ์
ในตาแหน่ง
(เฉลี่ย/ปี)

๖๒
๕๔
๔๖
๓๑
๔๑
๓๐
๕๗
๓๐
๓๕
๓๓

๕
๑
๑๗
๔
๕
๕
๖
๑๐
๑๐
๑๙

๒.) สาขาวิชาที่ครูผู้สอนจบการศึกษาและภาระงานสอน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

สาขาวิชาที่จบ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

จานวน
(คน)
๑๗
๒๒
๒๓
๑๗
๙
๙
๙
๒๒
๗

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
๑๕
๒๐
๑๘
๒๐
๒
๑๐
๑๕
๑๕
๒

๕

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวม ๒,๑๕๓
จานวน
ห้อง
เตรียมอนุบาล
๓
อ.๑
๓
อ.๒
๓
อ.๓
๓
รวม
๑๒
ป.๑
๕
ป.๒
๕
ป.๓
๕
ป.๔
๕
ป.๕
๕
ป.๖
๕
รวม
๓๐
ม.๑
๕
ม.๒
๕
ม.๓
๕
ม.๔
๕
ม.๕
๕
ม.๖
๖
รวม
๓๑
รวมทั้งหมด
๗๓
ระดับชั้นเรียน

เพศ

รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย
หญิง
๑๓
๑๙
๓๒
๑๐.๖๗
๒๐
๔๔
๖๔
๒๑.๓๓
๒๔
๔๓
๖๗
๒๒.๓๓
๒๒
๔๐
๖๒
๒๐.๖๗
๗๙
๑๔๖
๒๒๕
๒๘
๗๘
๑๐๖
๒๑.๒๐
๓๗
๗๙
๑๑๖
๒๓.๒๐
๕๒
๗๘
๑๓๐
๒๖.๐๐
๔๒
๙๖
๑๓๘
๒๗.๖๐
๒๙
๑๓๓
๑๖๒
๓๒.๔๐
๔๑
๑๒๔
๑๖๕
๓๓.๐๐
๒๒๙ ๕๘๘
๘๑๗
๑๔๙
๑๔๙
๒๙.๘๐
๑๕๓
๑๕๓
๓๐.๖๐
๒๑๑
๒๑๑
๔๒.๒๐
๒๑๖
๒๑๖
๔๓.๒๐
๑๕๕
๑๕๕
๓๑.๐๐
๒๒๗
๒๒๗
๓๗.๘๓
๑,๑๑๑ ๑,๑๑๑
๓๐๘ ๑,๘๔๕ ๒,๑๕๓

๖

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ปี การศึกษา 2559 โรงเรียนพระหฤทัย จ.เชียงใหม่
ค่ าเฉลีย่ ของนักเรียนในแต่ ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับชั้น
ประถมปี ที่ 1
ประถมปี ที่ 2
ประถมปี ที่ 3
ประถมปี ที่ 4
ประถมปี ที่ 5
ประถมปี ที่ 6
มัธยมปี ที่ 1
มัธยมปี ที่ 2
มัธยมปี ที่ 3
มัธยมปี ที่ 4
มัธยมปี ที่ 5
มัธยมปี ที่ 6
ค่ าเฉลีย่

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุ ขศึกษาฯ
3.70
3.21
3.07
2.91
3.43
2.94
2.75
2.76
2.47
3.14
3.14
2.35
2.99

3.90
3.23
3.20
2.67
2.80
2.70
2.58
2.53
1.99
2.17
2.04
2.85
2.72

3.75
3.39
3.02
3.25
2.63
2.94
2.20
1.82
2.70
3.40
3.32
3.16
2.97

3.84
3.53
3.69
3.50
2.64
3.41
2.48
2.12
2.41
2.78
2.83
2.33
2.96

3.86
3.62
3.84
3.98
3.81
3.98
3.93
3.68
3.85
3.10
2.91
3.27
3.65

ศิลปะ
3.98
2.77
3.76
3.96
2.83
3.79
3.69
3.82
3.64
3.42
3.81
4.00
3.62

การงานฯ อังกฤษ
3.87
3.90
3.96
3.61
3.43
3.48
3.90
3.97
3.72
3.82
3.81
2.71
3.68

3.78
3.21
3.20
3.07
3.05
3.14
2.63
2.46
1.95
2.39
2.28
2.34
2.79

ค่าเฉลีย่ 8
กลุ่มสาระ

3.84
3.36
3.47
3.37
3.08
3.30
3.02
2.90
2.84
3.03
3.02
2.88
3.17

จากตารางค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยสู งกว่า 2.00 ตามเกณฑ์
ที่โรงเรี ยนกาหนดยกเว้นกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ม.3 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.2 และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ม.3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรี ยนกาหนด ( 2.00)

๗

๑.๕ ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( Nationnal Test : NT )
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( NT )
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

๘

๑.๖ ผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
คะแนนเฉลี่ย
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ภาษาไทย

ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สช.
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย
63.07
53.37
56.52
52.98

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์
52.05
41.06
46.27
40.47

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์
47.44
41.69
44.34
41.22

สังคมศึกษา
56.76
46.70
51.15
46.68

ภาษาอังกฤษ

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ
52.62
36.42
45.04
34.59

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ
 คะแนนเฉลีย่ วิชาภาษาไทย สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด 9.7 ระดับสังกัด สช. 6.55 ระดับประเทศ 10.09
 คะแนนเฉลีย่ วิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด 10.99 ระดับสังกัด สช. 5.78 ระดับประเทศ 11.58
 คะแนนเฉลีย่ วิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด 5.75 ระดับสังกัด สช. 3.1 ระดับประเทศ 6.22
 คะแนนเฉลีย่ วิชาสังคมศึกษา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด 10.06 ระดับสังกัด สช. 5.61 ระดับประเทศ 10.08
 คะแนนเฉลีย่ วิชาภาษาอังกฤษ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด 16.2 ระดับสังกัด สช. 7.58 ระดับประเทศ 18.03

๙

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คะแนนเฉลี่ย
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ภาษาไทย

ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สช.
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย
57.35
47.99
45.86
46.36

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์
37.46
31.18
29.88
29.31

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์
40.04
36.12
35.21
34.99

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา
58.44
50.45
48.75
49.00

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ
45.39
34.07
34.91
31.80

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ
 คะแนนเฉลีย่ วิชาภาษาไทย สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด 9.36 ระดับสังกัด สช. 11.49 ระดับประเทศ 10.99
 คะแนนเฉลีย่ วิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด 6.28 ระดับสังกัด สช. 7.58 ระดับประเทศ 8.15
 คะแนนเฉลีย่ วิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด 3.92 ระดับสังกัด สช. 4.83 ระดับประเทศ 5.05
 คะแนนเฉลีย่ วิชาสังคมศึกษา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด 7.99 ระดับสังกัด สช. 9.69 ระดับประเทศ 9.44
 คะแนนเฉลีย่ วิชาภาษาอังกฤษ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด 11.32 ระดับสังกัด สช.10.48 ระดับประเทศ 13.59

๑๐

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
คะแนนเฉลี่ย
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ภาษาไทย

ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สช.
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย
59.83
55.43
49.64
52.29

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์
26.01
27.62
24.88
24.88

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์
33.23
34.13
31.03
31.62

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา
38.33
37.82
34.91
35.89

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ
35.28
31.25
30.44
27.76

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ
 คะแนนเฉลีย่ วิชาภาษาไทย สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด 4.4 ระดับสังกัด สช. 10.19 ระดับประเทศ 7.54
 คะแนนเฉลีย่ วิชาคณิตศาสตร์ ต่ากว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด 1.61 สูงกว่า ระดับสังกัด สช. 1.13 ระดับประเทศ 1.13
 คะแนนเฉลีย่ วิชาวิทยาศาสตร์ ต่ากว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด 0.9 สูงกว่าระดับสังกัด สช. 2.2 ระดับประเทศ 1.61
 คะแนนเฉลีย่ วิชาสังคมศึกษา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด 0.51 ระดับสังกัด สช. 3.42 ระดับประเทศ 2.44
 คะแนนเฉลีย่ วิชาภาษาอังกฤษ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด 4.03 ระดับสังกัด สช. 4.84 ระดับประเทศ 7.52

๑๑

๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
คะแนนเฉลี่ย
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คณิตศาสตร์
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สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2557
51.45
45.23
48.48
62.62
57.53

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2558
58.51
55.29
50.45
60.87
60.34

รายวิชา

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2559
63.07
52.05
47.44
56.76
52.62

๑๒

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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คณิตศาสตร์
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สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2557
41.03
33.42
44.40
53.60
32.04

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2558
48.53
38.07
42.43
54.46
41.51

รายวิชา

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2559
57.35
37.46
40.04
58.44
45.39

๑๓

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
คะแนนเฉลี่ย
70

60

59.83
56.48
54.56

50
41.75
41.54
38.33

40

35.28

34.89
33.79
33.23

30

30.12
27.66

27.22
26.01
21.56

ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559

20

10

0

ภาษาไทย

วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2557
56.48
21.56
33.79
41.75
27.66

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2558
54.56
27.22
34.89
41.54
30.12

รายวิชา

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2559
59.83
26.01
33.23
38.33
35.28

๑๔

๑.๗ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
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

จานวน (เครื่อง)
๒๑๐
๖๐
๔๐

๓) บริเวณทั่วไป

๑. ศาลาไทย
๒. สวนหย่อม
๓. สวนสุขภาพ
๔. สนามเด็กเล่น
๕. ลานกิจกรรม
๖. ป้ายนิเทศ/บอร์ด
๗. มุมหนังสือ
๘. สระว่ายน้า
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

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

๑๕

๑.๘ ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
เงินงบประมาณ
(เงินอุดหนุนรายหัว)

บาท
๒๑,๙๘๔,๓๐๐

รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายบริหาร

บาท
๖๕,๑๓๒,๓๐๐

ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
๑๐๐,๙๙๐,๗๕๐ งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ
๑๒๒,๙๗๕,๐๕๐
รวมรายจ่าย

เงินนอกงบประมาณ
รวมรายรับ

๔๔,๖๖๑,๓๗๕
๑๑,๑๘๑,๓๗๕
๑๒๐,๙๗๕,๐๕๐

๑.๙ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑.๙.๑ อาชีพหลักของชุมชน คือ
❍รับราชการ
❍ค้
 าขาย
❍รับจ้าง
❍ไม่มีอาชีพ
๑.๙.๒ ศาสนาที่ชุมชนนับถือ คือ
❍พุ
❍คริ
 ทธ
 สต์
❍ฮิ
❍ซิกข์
 นดู
๑.๙.๓ อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่ คือ
❍รั
❍ค้
 าขาย
 บราชการ
❍รับจ้าง
❍ไม่มีอาชีพ
๑.๙.๔ ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ คือ
❍พุ
❍คริสต์
 ทธ
❍ฮินดู
❍ซิกข์

❍เกษตรกร
❍อื่น ๆ (ระบุ)………………..
❍อิ
 สลาม
❍อื่น ๆ………………………..
❍เกษตรกร
❍อื่น ๆ (ระบุ)………………..
❍อิสลาม
❍อื่น ๆ………………………..

๑.๙.๕ รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
๑.๙.๖ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีรดน้าดาหัว
การปล่อยโคมและจุดประทีปโคมไฟในเทศกาลยี่เป็ง เป็นต้น
ข้อมูลอาชีพของผู้ปกครอง

ร้อยละ
40
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37

19.45

17
2.08

19.12

1.43

3.92

๑๖
ข้อมูลการศึกษาของผู้ปกครอง

ร้อยละ
45
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0

41.85

19.11
10.72
3.7

4.2

7.07

6.88

6.47

ข้อมูลการนับถือศาสนาของผู้ปกครอง

ร้อยละ
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1.15

0.05

5.31

0
ศาสนาคริสต์

ศาสนาพุทธ

ศาสนาอิสลาม

อื่นๆ

ไม่ได้ระบุ

๑๗

๑.๑๐ สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ
๑.๑๐.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนพระหฤทัย ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสามเมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ เดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ ด้าน คือ ผู้บริหาร
ด้านครู และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้
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

๑๘

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

๑๙

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
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) เด็กควรได้การปลูกฝังให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคติดต่อและการเจ็บป่วย โดย
จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการ เช่น ติดป้ายเตือนใจ คาขวัญ ภายในห้องน้า จุ ดดื่มน้า และ
บริเวณสถานที่ที่เด็กรับประทานอาหาร รวมทั้งในฤดูหนาว ควรจัดหาผ้าห่มในช่วงนอนพักตอนบ่าย และจัดโฟมยาง
สาหรับเด็กรองนั่ง
๒) เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดประสบการณ์
ส่งเสริมสุนทรียภาพ ให้เด็กใกล้ชิดธรรมชาติรอบตัวและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ จัดกิจกรรมประสบการณ์การ
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ จัดกิจกรรมสัมผัสธรรมชาติ เช่น แปลงเกษตรกรน้อย ปลูกผัก ดูแลรดน้าต้นผัก
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 เพิ่ มโรงหุ่น หุ่นฝึกการพูด การเล่นการเล่า
เรื่องตามจินตนาการในการสร้างเรื่องราวต่างๆ รวมทั้งจัดมุมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของเด็กหน้าห้องเสริม
ประสบการณ์ศิลปะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
๔.๒) เด็กควรได้รับการส่งเสริมทักษะในการสื่อสารทุกด้าน โดยเปิดโอกาสให้เด็กจัดทาหนังสือด้วยตนเอง
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

๒๐

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 ซึ่ งสถานศึกษาจัดทาโครงการจิตตารมณ์ “รักและรับ
ใช้” จัดกิจกรรมธารน้าใจ กิจกรรมสัมผัสชีวิตวิ ถีล้านนา กิจกรรมพระหฤทัยจิตอาสา และกิจกรรมปันใจให้รัก
ประสบผลสาเร็จ สถานศึกษาควรพัฒนาให้ต่อเนื่อง โดยขยายการจัดกิจกรรมในการรับใช้ ให้ชุมชนที่ห่างไกล และให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้น
๘) สถานศึกษาได้พัฒนาโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึ กษา ได้แก่ โครงการหนึ่งชั้นเรียน
หนึ่งคุณธรรม ดีอยู่แล้ว ในด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติที่ถูกต้องในด้านมารยาท
และความมีวินัย ควรพัฒนาให้ต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเชิงพฤติกรรมให้
มากยิ่งขึน้ เพื่อเป็นพื้นฐานในด้านคุณธรรมตามปรัชญาของสถานศึกษาต่อไป
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
๑) สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริการจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป โดยการจัดระบบโครงสร้างการบริหารให้เอื้อต่อการบริหารสถานศึกษานิติบุคคลให้ สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล พ.ศ.๒๕๕๐ กาหนดภาระงานให้ครอบคลุมการบริหารงาน
ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป
๒) สถานศึกษาได้ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศดีอ ยู่แล้ว 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 วัตถุ ประสงค์ของโครงการได้ สรุปสารสนเทศ
เป็นหมวดหมู่บันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างชัดเจน เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนในส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ต่อไป

๒๑

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
เน้น การพัฒนาผลการจัดกิจกรรมอย่ างต่อเนื่อง ที่ทาให้ ผู้เรี ยนมีความสุ ขเกิดความสนใจและสร้างสรรค์ผลงาน
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

๒๒

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
มอบหมายงานให้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดนตรี 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
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมด้านนี้กับชุมชนให้มากยิ่งขึ้น มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจา เพื่อให้เกิดการยอมรับคุณลักษณะของผู้เรียนจากชุมชนตามปรัชญาของสถานศึกษาให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น และควรให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นลงในใบสมัครเข้าเรียนของบุตรหลานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเหตุผล
ในการนาบุตรหลานเข้าเรียน เพื่อเป็นเหตุผลในการยืนยันการยอมรับของชุมชน
๗) สถานศึกษาได้พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ดีอยู่แล้วโดยได้รับการยอมรับ
จากองค์กรภายนอกและเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชนซึ่ งสถานศึกษาจัดทาโครงการจิตตารมณ์ “รักและรับใช้ ” จัด
กิจกรรมธารน้าใจ กิจ กรรมสั มผัสชีวิตวิถีล้านนา กิจกรรมพระหฤทัยจิตอาสา และกิจกรรมปันใจให้รักประสบ
ผลสาเร็จ สถานศึกษาควรพัฒนาให้ต่อเนื่อง โดยขยายการจัดกิจกรรมในการรับใช้ให้กับชุมชนที่ห่างไกลและให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้น
๘) สถานศึกษาได้พัฒนาโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีอยู่แล้วในด้านส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติที่ถูกต้องในด้านมารยาทและความมีวินัย ควรพัฒนาให้ต่อเนื่อง โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เชิงพฤติกรรมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานในด้านคุณธรรมตาม
ปรัชญาของสถานศึกษาต่อไป

๒๓

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
๑) สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริการจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป โดยการจัดระบบโครงสร้างการบริหารให้เอื้ อต่อการบริหารสถานศึกษานิติบุคคลให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล พ.ศ.๒๕๕๐ กาหนดภาระงานให้ครอบคลุมการบริหารงาน
ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป ประสานความ
ร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการศิษย์เก่า และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ตลอดถึง
ชุมชน ให้การสนับสนุนกิจกรรมบริหารและพัฒนาสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
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
สถานศึกษามีประสิ ทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้
๑) ครูควรจัดบรรยากาศการเรีย นรู้ให้เป็นที่น่าสนใจของผู้เรียนโดยใช้ท่าทาง การพูดที่เข้าใจให้ ผู้เรียน
สนุกสนานกับการเรียนรู้ นาเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียนมาร่ วมสนทนาเชื่อมโยงสู่เนื้อหาการเรียน เช่น
นิทาน ละคร เหตุการณ์ และข่าวสาร เป็นต้น หรือใช้เกมและเสียงเพลงเพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจ
๒) ครูควรจัดทาวิจัยในชั้นเรียนตามที่สถานศึกษากาหนดคือ อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง โดยนา
ปัญหาที่ค้นพบในการจัดการเรียนรู้มาแก้ไขด้ วยการทาวิจัยในชั้นเรียน และจัดทาสื่อหรือนวัตกรรมเป็นเครื่องมือใน
การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ด้วยการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่มีผู้ประสบปัญหาในการแก้ปัญ หา ทั้งนี้ควรได้รับ
คาปรึกษาอย่างใกล้ชิดจาก 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
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ส่วนที่ ๒
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
ที่

ตัวบ่งชี้

๑ มีน้าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๓ มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพของตน
๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ
ภัย และสิ่งเสพติด
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑
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ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก
๑
๒
๓
๔
๘๘.๕๕
๙๕.๗๓
๙๒.๖๗

๑

๐.๙๕

๙๔.๖๑

๕

๔.๖๗

๙๒.๘๙

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้

ดีเยี่ยม
๕





อยู่ในระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนา โดยจัดการเรียนรู้ และจัดงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
๑. งานวันวิชาการ
๒. โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ
๓. โครงการเสริมสร้างศักยภาพหนูน้อยคนเก่ง
๔. โครงการเด็กไทยวินัยดี
๕. กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส
๖. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์อนุบาล
๗. กิจกรรมหนูน้อยนักสร้างสรรค์
๘. กิจกรรมหนูน้อยร้อยคุณธรรม
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงตามวัย มีน้าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยสาธารณสุข โดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ได้แก่
โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ บันทึกความเจริญเติบโตด้านร่างกายของนักเรียน มีการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เพื่อ
ฝึกทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายให้ประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก โดยทากิจกรรมต่างๆ เช่น
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์อนุบาล กิจกรรมจิตรกรน้อยเรียงร้อยจินตนาการ กิจกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์ และทาง
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของตนเอง บอกโทษของสิ่งเสพติดและ
สิ่งมอมเมาได้จากการทาโครงการเด็กไทยวินัยดี กิจกรรมหนูน้อยร้อยคุณธรรม บันทึ กสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
อนามัย

๒๕

ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมเรียนรู้ จัดโครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาร่างกายให้สมบูรณ์
แข็งแรงตามวัย สามารถดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของตนเอง บอกโทษของสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมาได้
มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้ านร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงตามวัย มีน้าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยสาธารณสุข โดยจัดให้ มีการตรวจสมรรถภาพทางร่า งกายของเด็กปฐมวัย
การตรวจพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนจากคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเชิญวิทยากรจากคณะ
ทัน ตแพทย์ มาให้ ความรู้ เ รื่ องการดูแ ลรั กษาความสะอาดฟัน รวมทั้งมีการบันทึกพัฒ นาการของผู้ เ รียนในเรื่อ ง
กล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อใหญ่ เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
ที่

ตัวบ่งชี้

น้าหนัก
(คะแนน)

๑
๒
๓
๔

ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและ รักธรรมชาติ

๑
๑
๑
๒

๐.๙๔
๐.๙๒
๐.๙๓
๑.๘๔

๙๔.๓๙
๙๒.๒๕
๙๓.๐๓
๙๒.๒๑

๕

๔.๖๓

๙๒.๙๗

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละ

ปรับปรุง
๑

ระดับคุณภาพ
พอใช้
ดี
ดีมาก
๒
๓
๔

ดีเยี่ยม
๕





อยู่ในระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
1. งานวิชาการ
2. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากชุมชน
3. กิจกรรมทัศนศึกษาพาสุขใจ
4. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์อนุบาล
5. กิจกรรมรื่นเริงวันเด็ก
6. 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 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากชุมชน กิจกรรมทัศน
ศึกษาพาสุขใจ กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์อนุบาล กิจกรรมรื่นเริงวันเด็ก กิจกรรมเวทีศักยภาพหนูน้อยคนเก่ง นอกจากนี้
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์พิเศษ –อิเลคโทน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ วิชาดนตรี –
นาฏศิลป์ และกิจกรรม หน้าเสาธงทุกวัน

๒๖

ผลการพัฒนา
จากการจัดงาน / โครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย ทาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ –
จิตใจ เป็นไปอย่างเหมาะสมกับวัย มีความร่าเริง สดชื่น แจ่มใส เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย เห็นคุณค่าในศิลปะ ชื่น ชมศิลปะ 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

ตัวบ่งชี้

๑

มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งของพ่อแม่ ครู
อาจารย์
มีความซือ่ สัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

๒
๓
๔

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
๑
๒
๓
๔

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละ

๒

๑.๘๒

๙๑.๒๑



๑
๑
๑

๐.๙๕
๐.๙๑
๐.๙๓

๙๔.๘๕
๙๐..๘๘
๙๒.๘๘





๕

๔.๖๑

๙๒.๔๖

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

อยู่ในระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม

ดีเยีย่ ม
๕

๒๗

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓
ทางโรงเรียนได้จัดโครงการเด็กไทยวินัยดี โครงการหนูน้อยรักโรงเรียนโครงการกตัญญุตา กิจกรรม
หนูน้อยมารยาทงาม กิจกรรมหนูน้อยร้อยคุณธรรม เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบเชื่อฟังคาสั่งสอน
ของพ่อแม่ ครูอาจารย์ โดยครูให้การอบรม แนะนา ปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ฝึกประพฤติปฏิบัติอย่างสม่าเสมอสามารถ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีการบันทึกความดีลงในสมุด
เมล็ดพันธุ์แห่งความดี หรือมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณความซื่อสัตย์ให้กับผู้เรียนที่ปฏิบัติได้ตามโครงการ
เมล็ดพันธุ์แห่งความดี ส่ งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งสรรปันรัก กิจกรรมสารวัตรน้อย
โรงเรียนยังได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมผู้เรียน โครงการสร้างเสริมศักยภาพหนูน้อยคนเก่งเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้ เรีย นได้เล่น และทางานร่ วมกับผู้อื่น โดยเข้าร่วมกิจกรรม Cooking แสนสนุก กิจกรรมหนูน้อยภูมิ
ปัญญาไทย กิจกรรมหนูน้อยนักสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะชีวิต กิจกรรมเวทีคนเก่ง กิจกรรมกีฬา
สัมพันธ์อนุบาล กิจกรรมรื่นเริงวันเด็ก
นอกจากนี้ยังได้จัด กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม โดยครูให้การอบรมและให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
กิ ริ ย ามารยาทในการไหว้ การแสดงความเคารพต่ อ ผู้ ใ หญ่ การปฏิ บั ติ ต นตามวั ฒ นธรรมไทยอย่ า งสม่ าเสมอ
จั ด กิ จ กรรมเที ย นน้ อ ยร้ อ ยพรรษา โดยน าผู้ เ รี ย นเข้ า ร่ ว มถวายเที ย นพรรษา ณ วั ด พระสิ ง ห์ ว รมหาวิ ห าร
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตน
นับถือ
ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ /กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อปลูกฝังความมีวินัย ความรับผิดชอบ ให้รู้จัก
เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักช่วยเหลือแบ่งปั น สามารถเล่นและทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ส่ งผลให้ ผู้เรียนมีพัฒ นาการด้านสังคมได้อย่าง
เหมาะสม ดังปรากฏจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ในการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรกาหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถที่เน้นความมีวินัยความรับผิดชอบการ
ช่วยเหลือแบ่งปัน การประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัยและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ได้แก่ การจัดโครงการเด็กไทยวินัยดี โครงการส่งเสริมพั ฒนาการจัดกิจกรรมผู้เรียน
โครงการคุณธรรมนาทาง โครงการพบพระชาระใจ เพื่อประเมินความมีวินัย ความรับผิดชอบของผู้เรียนตามที่
กาหนดออกมาเป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ทีไ่ ด้

๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้
๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้
๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

๑

๐.๙๓

ระดับคุณภาพ
ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
๑
๒
๓
๔
๙๒.๕๔

๑

๐.๙๒

๙๑.๖๓



๑
๑
๑

๐.๘๙
๐.๙๔
๐.๘๙

๘๘.๖๓
๙๔.๑๑
๘๙.๘๙





สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔

๕

๔.๕๗

๙๑.๓๖

ที่

ตัวบ่งชี้

อยู่ในระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม

ดีเยีย่ ม
๕


๒๘

ร่องรอยความพยายาม( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
๑. งานวันวิชาการ
๒. โครงการหนูน้อยรักการอ่าน
๓. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากชุมชน
๔. โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมผู้เรียน
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๔
ทางโรงเรียนได้จัดโครงการหนูน้อยรักการอ่าน โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากชุมชน
โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมผู้เรียน งานวันวิชาการ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล โดยการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะการคิด ได้แก่ กิจกรรมการเปรียบเทียบ จัดลาดับ การเล่าเรื่อง และการสร้างแผนผังความคิด ส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดทุกรายวิชา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยจัดทาโครงงานตามความสนใจใน
รายวิชาต่างๆ เช่น โครงงานภาษาอังกฤษ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานศิลปะสร้างสรรค์
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข่าวสถานการณ์ต่างๆ ในกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะชีวิต
ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อ ฝึกทักษะการคิดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และทุกระดับชั้น ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถคิดสรุป มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ดังปรากฏจากผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๔ ในการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรกาหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
การคิดเพื่อพัฒนานักเรียนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ได้แก่
การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ แบบ Mind map , การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ และมีการ
ติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิดเพื่อประเมินความสามารถด้าน
การคิดของนักเรียนตามที่กาหนดในหลักสูตรออกมาเป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียน ให้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล
ที่

ตัวบ่งชี้

๑ ครูเข้าใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย
และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
๒ ครูจดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ทสี่ อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทหี่ ลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนทีส่ ร้างวินัยเชิงบวก
๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผปู้ กครอง
๖ ครูวิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ์

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้

ระดับคุณภาพ
ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑..๘๒

๙๐.๘๓



๒

๑.๘๓

๙๑.๕๐



๒
๒

๑.๘๗
๑.๙๐

๙๓.๗๒
๙๔.๘๓




๒

๑.๗๖

๘๘.๑๖



๒

๒..๐๐ ๑๐๐.๐๐



๒๙

ที่

ตัวบ่งชี้

๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
๘
๙
๑๐
๑๑

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้

ระดับคุณภาพ
ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
๑
๒
๓
๔
๕

๒

๑.๖๓

๘๑.๕๘

ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
ครูจัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
ครูสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

๒
๑
๒
๑

๑.๘๙
๐.๙๓
๑.๘๕
๐.๙๔

๙๔.๖๕
๙๒.๖๘
๙๒.๓๕
๙๔.๒๐

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕

๒๐

๑๘.๔๒

๙๒.๒๓






อยู่ในระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ / กิจกรรม ดังนี้
๑. การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๓. โครงการติดตามและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๔. โครงการเด็กไทยวินัยดี
๕. โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมผู้เรียน
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๕
โรงเรียนส่ งเสริ มให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลั กสูตรการศึกษา
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 โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กมีการทาวิจัย
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และนาผลไปใช้ในการจัดประสบการณ์ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กและผู้ปกครองมีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕ ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรกาหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดทาหน่ วยการเรียนรู้ กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่นามาใช้ในการพัฒนาเด็ก
ส่งเสริมและพัฒนาครูในเรื่องของการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและควรจัดให้มีการใช้สื่อการสอนของครูให้
ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้

๓๐

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ที่

ตัวบ่งชี้

๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๒ ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิด
ริเริม่ ที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ
ใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ
๖ ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา
๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
จัดการศึกษาปฐมวัย
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้

ระดับคุณภาพ
ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก
๑
๒
๓
๔

ดีเยี่ยม
๕

๓

๓

๑๐๐.๐๐



๓

๓

๑๐๐.๐๐
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๒

๒

๑๐๐.๐๐



๒๐

๒๐

๑๐๐.๐๐

อยู่ในระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
ผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัยเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
๑. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระหฤทัย ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
๒. แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับการศึกษาปฐมวัย
๓. งาน / โครงการ / กิจกรรมของโรงเรียนพระหฤทัย
๔. โครงสร้างการบริหารงานขององค์กร
๕. คู่มือการปฏิบัติงานของครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๖. วิธีปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ
๗. ประเมินผลการดาเนินงาน โครงการ / กิจกรรม
๘. โครงการ “ตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา”
๙. การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
๑๐. การสารวจความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักการและบุคคลในชุมชน
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๖
ผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัยเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นา สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งได้บริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระหฤทัย
ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพความต้องการ ปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ได้กาหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และสภาพความสาเร็จในการพัฒนาโรงเรีย น มีแผนปฏิบัติงาน

๓๑

ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ระดับการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับโดยใช้กระบวนการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้มีการมอบหมายงานให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบ
ตามความสามารถและความถนัดผ่านโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร คู่มือการปฏิบัติงานของครูที่กาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรครูทุกคนไว้อย่างชัดเจน วิธีปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ซึ่งแสดงขั้นตอนในการ
ดาเนินงานแต่ละงานไว้อย่างชัดเจน มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีที่หลากหลาย ได้มีการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามโครงการ “ตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา”
รวมทั้งได้มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ตลอดจนได้มีการสารวจความพึง
พอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักการและบุคคลในชุมชน และได้นาเอาผลการประเมินคุณภาพการศึ กษาทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ผลการพัฒนา
จากการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายดังที่กล่าวมา ข้างต้น
ส่งผลให้การบริหารจัดการสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการบริหารการจัดการศึกษา ระดับมากถึงมากที่สุด ด้านการแสดง
วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๘๖.๖๔ ด้านการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลเป็นฐานความคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๘๓.๙๖ ด้านการบริหาร
จัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๘๘.๐๖ ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๘๗.๒๙ ด้านการจัดการศึกษา
ให้คาแนะนาคาปรึกษาทางวิชาการเต็มศักยภาพและเต็มเวลา คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๘๙.๒๕ และความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการบริหารและการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๘๗.๐๓
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
เนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนต้องการเน้นคุณภาพบุคลากรครู และผู้เรียนทางด้านภาษา
ดังนั้ นผู้ บ ริห ารควรให้ การส่ งเสริมสนับ สนุน การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒ นาการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน โดยเน้ นด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ บุคลากรครูและนักเรียน สามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศได้อย่างสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
ที่

ตัวบ่งชี้

๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ
นาสู่การปฏิบัตไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มสี ่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก
และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
๕ จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่าง
รอบด้าน
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๗

น้าหนัก คะแนน
ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้
(คะแนน) ที่ได้
๑
๒

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
๓
๔

ดีเยี่ยม
๕

๔

๔

๑๐๐.๐๐
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อยู่ในระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม

๓๒

ร่องรอยความพยายาม ( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนพระหฤทัย ได้ดาเนินงาน / โครงการ เพื่อสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
๑. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระหฤทัย ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
– ๒๕๕๙
๒. แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ 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 ๒๕๕๙
ระดับการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมี โครงการจัดทาและพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ ครูผู้ สอนนาไปใช้ได้อย่าง
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และจัดห้องเรียนที่เน้นการเรียนรู้สามภาษา ภาษาไทย
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
และมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายดังที่ กล่าวมาข้างต้น ตามกระบวนการ PDCA ส่งผลให้สถานศึกษา
บรรลุเป้าหมาย การจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการบริหารการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีถึงดีมาก และจากการ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดทาหลักสูตร พบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐.๕๓ ระดับดีเยี่ยม

๓๓

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

ตัวบ่งชี้

๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ
๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
๖ จัดทารายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๘

ระดับคุณภาพ
น้าหนัก คะแนน
ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
(คะแนน) ที่ได้
๑
๒
๓
๔
๕
๑

๑

๑๐๐.๐๐
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๑
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๑
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๕
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อยู่ในระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม

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 ๒๕๕๙
๔. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระหฤทัย ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
๕. แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับการศึกษาปฐมวัย
๖. งาน / โครงการ / กิจกรรมของโรงเรียนพระหฤทัย
๗. กิจกรรมการวิเคราะห์องค์กรด้วยเทคนิค SWOT
๘. คู่มือการปฏิบัติงานของครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๙. ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑๐. แผนภูมิแสดงระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนพระหฤทัย

๓๔

๑๑. แผนภูมิกระบวนการดาเนินงาน การตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑๒. สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
วิธีปฏิบัติงาน ครั้งที๑่ /๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ( Audit Checklist )
๑๓. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย (สมศ.) รอบที่ ๑ รอบที่ ๒
และรอบที่ ๓
๑๔. รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๘
โรงเรียนได้มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ๑๑ มาตรฐาน และได้เพิ่มตัวบ่งชี้ด้านการจัดการศึกษา ๑ ตัวบ่งชี้ ด้าน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ อีก ๑ ตัวบ่งชี้ ได้มีการบริหารและจัด
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ ) มีการกากับติดตามการ
ปฏิบัติงานภายในงานทุกงาน ตามงาน โครงการ และกิจกรรม ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ตามขอบข่ายของการบริหารงานทุก งาน( ๘ งาน )ในการบริหารงานของแต่ละงานได้มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศมา
พัฒนาคุณภาพงานในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้จัดทาโครงการ “ตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา”
โดยมีกระบวนการดาเนินงาน การตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ชัดเจน เป็นระบบ ตามกระบวนการ
PDCA หลังจากตรวจติดตามคุณภาพภายในฯ แล้วได้มีการสรุปประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษาจากการตรวจ
ติดตามอย่างเป็นระบบ มีการแจ้งผลการตรวจติดตามให้กับผู้เกี่ยวข้องทุก งานได้รับทราบ ตลอดจนได้มีการติดตาม
การแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องอันอาจจะเกิดขึ้นได้และได้นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เข้า
ประชุมทบทวนในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และการประชุมคณะกรรมการบริหารภายในทุกครั้ ง หลังการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในเสร็จสิ้น เพื่อการแก้ไข และป้องกันข้อบกพร่องในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่ างต่อเนื่อง และเป็น ระบบ นอกจากนั้ นยังได้สรุปและจัดทารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึ กษา ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ที่เกิดจากการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพจริง ฝ่ายนโยบาย กากับติดตาม
และประเมิ น ผล ได้ น ารายงานประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโรงเรียนได้เผยแพร่จัดทารายงานประเมินคุ ณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ ต่ อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เ ขต ๑ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
ผลการพัฒนา
จากการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ตามกระบวนการ PDCA ส่งผลให้การบริหารจัดการสถานศึ กษา เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังปรากฏในแบบสรุปผลการประเมินโครงการ “พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย” ซึ่งพบว่าผู้ประเมิน มีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดทาโครงการ ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป คิดเป็น ๘๘.๖๐ % และโครงการ “ตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา” ผู้ประเมินมีความ
พึงพอใจในภาพรวมของการจัดทาโครงการ ระดับคุณภาพดีมาก คิดเป็น ๘๙.๔๗ % ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ประเด็น ส าคัญ คือ โรงเรีย นมีร ะบบการประกันคุณภาพที่ดีและเข้มแข็ง ทาให้ เกิดการปรับปรุง และ
พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นการพัฒนา และรักษาระดับคุณภาพขององค์กร ควรดาเนินการต่อไป

๓๕

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
จากความคิดเห็นที่ได้จากแบบสรุปผลการประเมิ น โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และโครงการ “ตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา” พบว่าโรงเรียนพระหฤทัยมีแนวทางการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน คือ
๑. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อเนื่อง
ทุกปีการศึกษา
๒. การมอบหมายให้หัวหน้ามาตรฐานรับผิดชอบจัดเก็บเอกสาร รูปภาพกิจกรรม ข้อมูลต่างๆ เป็นรายตัวบ่งชี้
ให้ชัดเจน
๓. พัฒนาผู้เรียน ในเรื่องมารยาทให้เป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริง

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ที่

ตัวบ่งชี้

๑ เป็นแหล่งเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา
๒ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๓ มีบรรยากาศแห่งความรักและอยู่รว่ มกันอย่างมี
ความสุข 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๙

น้าหนัก คะแนน
ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้
(คะแนน) ที่ได้
๑
๒

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
๓
๔

ดีเยี่ยม
๕
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๒.๕
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อยู่ในระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนพระหฤทัยได้ดาเนินการพัฒนาสถานศึกษา โดยการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ โดยมีปรากฏอยู่ในงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
๑. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระหฤทัย ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
๒. แผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับการศึกษาปฐมวัย
๓. โครงการหนูน้อยรักการอ่าน
๔. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากชุมชน
๕. โครงการประสานสัมพันธ์งาน / โครงการ / กิจกรรมองค์กรภายนอก
๖. รายงานสรุปผลการประเมินงาน / โครงการ / กิจกรรม
๗. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๘. วารสาร
๙. เว็บไซต์ของโรงเรียน
๑๐. รูปภาพทุกกิจกรรมตามโครงการ
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๙
โรงเรียนพระหฤทัยได้สร้างและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมทั้งมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่ องโดยมีลักษณะของความร่วมมือกั นระหว่าง
โรงเรียนกับผู้เชี่ยวชาญและนักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีส่งผลถึงการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ

๓๖

โรงเรียนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินการ
เกี่ยวกับขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา มีการจัดทาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้ ง
ภายในและภายนอกโรงเรีย นโดยปรากฏอยู่ในโครงการต่างๆรวมทั้ งมีการจัดทาแผนพัฒนาและดาเนินการตาม
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 และองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับภาครัฐและ
เอกชนและนาความรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้มาแบ่งปันให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษาส่ งผลให้เกิดการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่องและสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีถึงดีมาก
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรัก ความเอื้ออาทรการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยการจัด
กิจกรรมต่างๆให้ทุกคนมีส่วนร่วมและปฏิบัติด้วยความเต็มใจและเต็มกาลังความสามารถ
ผลการพัฒนา
จากการจัดทางาน / โครงการ / กิจ กรรม เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่ง การเรียนรู้และมี
บรรยากาศแห่งความรักและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พบว่า ผลการประเมินทุกโครงการและกิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีถึงดีมาก รวมทั้งผลการประเมินมาตรฐานที่ ๙ ตามโครงการตรวจติดตามคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ส่งผลให้การพัฒนาสถานศึกษาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บรรลุตามแนวทางที่วางไว้
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรี ย นควรมีการส่ งเสริ มให้ บุคลากรมีการแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียนเพื่อก่อให้เ กิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย
รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันให้มากขึ้น

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย
ที่

ตัวบ่งชี้

๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของ
สถานศึกษา
๒ ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑๐

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้

ร้อยละ

ปรับปรุง
๑

ระดับคุณภาพ
พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม
๒
๓
๔
๕

๓

๓

๑๐๐.๐๐



๒

๒

๑๐๐.๐๐



๕

๕

๑๐๐.๐๐

อยู่ในระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนพระหฤทัยได้ ดาเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทั ศน์ และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย โดยจัดงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
๑. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระหฤทัย ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
๒. แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

๓๗

๓. งานวันวิชาการ
๔. โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมผู้เรียน
๕. กิจกรรมเทียนน้อยร้อยพรรษา
๖. กิจกรรมเรียนรู้ประเพณีไทยและวัฒนธรรมพื้นบ้าน วัดเจดีย์หลวงและเฮือนข้าเจ้า
๗. กิจกรรมเวทีคนเก่ง
๘. การตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๐
โรงเรียนได้พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย โดยได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ โดยมี
งาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ รองรับ อีกทั้งได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีระดับปฐมวัย ซึ่งทางโรงเรียนมีการ
ดาเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานภายใน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๘ ฝ่าย โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู
บุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอก ตามระบบ PDCA ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทาโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษา โดยแบ่งเป็น ๓ ด้าน คือ
๑. ด้านคุณธรรม ได้แก่กิจกรรมเทียนน้อยร้อยพรรษา , กิจกรรมหนูน้อยร้อยคุณธรรม
๒. ด้านความเป็นไทย ได้แก่กิจกรรมเรียนรู้ประเพณีไทยและวัฒนธรรมพื้นบ้าน วัดเจดีย์หลวงและเฮือนข้าเจ้า
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
ผลการพัฒนา
จากการจั ดทางาน โครงการ และกิจกรรม เพื่อพัฒนาสถานศึกษา พบว่า ผลการประเมินทุก
โครงการและกิจกรรมอยู่ในระดับดีถึงดีมาก รวมทั้งผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑๐ ตามสรุปผลการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน อยู่ในระดับดีเยี่ยม ส่งผลให้การพัฒนาสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
ของการศึกษาปฐมวัย
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนโดยคณะกรรมการบริหาร ควรนาผลการประเมินโครงการ และกิจกรรมของแต่ละฝ่ายเข้า
ร่วมประชุมทบทวนเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
ที่

ตัวบ่งชี้

๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนตาม
นโยบายเกีย่ วกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
๒ ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑๑

น้าหนัก คะแนน
ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้
(คะแนน) ที่ได้
๑
๒

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
๓
๔

ดีเยี่ยม
๕

๓

๓

๑๐๐.๐๐



๒

๒

๑๐๐.๐๐



๕

๕

๑๐๐.๐๐

อยู่ในระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม

๓๘

ร่องรอยความพยายาม ( งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ทา )
โรงเรียนพระหฤทัยได้ดาเนินงานโครงการ เพื่อสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการโดยจัดงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
๑. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระหฤทัย ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
๒. แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับการศึกษาปฐมวัย
๓. งานวันวิชาการ
๔. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากชุมชน
๕. โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมผู้เรียน
๖. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์พระหฤทัย
๗. โครงการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา
๘. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๑
โรงเรี ย นได้จั ดทาแผนพัฒ นาการจัดการศึ กษาโรงเรียนพระหฤทัย ระดั บการศึกษาปฐมวัย ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ซึ่งมีความสอดคล้อง กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตลอดจนได้มีการ
บริหารและจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ ) เพื่อสนอง
นโยบายจุดเน้น ตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งได้จัดทาแผนปฏิบัติงาน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ระดับการศึกษาปฐมวัย ซึ่งทางโรงเรียนได้ดาเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานภายใน แบ่ง
ออกเป็น ๘ ฝ่าย โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอก
โรงเรียนจัดทางานวันวิชาการ โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากชุมชน โครงการส่งเสริม
พัฒนาการจัดกิจกรรมผู้เรียน โครงการส่งเสริม อัตลักษณ์และเอกลักษณ์พระหฤทัย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง รู้จักวัฒนธรรม สังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนา และได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้
ผู้เรียนรู้จั กเสียสละ แบ่งปั นให้ผู้อื่น และสามารถอยู่ร่ว มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากพัฒนาคุณภาพด้าน
ความรู้ และได้ดาเนินการกากับติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของทุกฝ่าย ตามโครงการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยมีกระบวนการดาเนินงาน การตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ชัดเจนเป็นระบบ
ตามกระบวนการ PDCA และได้ดาเนินการกากับติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของทุกฝ่ายด้วย
ผลการพัฒนา
จากการจัดทางาน โครงการ ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริ มสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น และสนองต่อนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่า คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามนโยบาย
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนโดยฝ่ายบริหาร ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ควรจัดทาโครงการพิเศษที่ส่งเสริมโครงการและ
กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ให้ชัดเจน และควรมีการประเมินแผนปฏิบัติงานประจาปี และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษาว่า บรรลุตามตัวชี้วัดที่วางไว้ในแผนปฏิบัติงานหรือไม่
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ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน
โรงเรียนพระหฤทัยมีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่
การพัฒนาความสามารถในด้านการอ่าน และการเขียน โดยได้จัดทาโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน เช่น โครงการห้องสมุดบูรณาการส่งเสริมการอ่าน โครงการพระหฤทัยร่วมใจรักการอ่าน โครงการวัน
วิชาการ บูรณาการการสอนแบบโครงงาน และได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรครูจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ กิจกรรมการเล่าเรื่อง การแสดงบทบาทสมมุติ โครงการ
พัฒนาภาษาสู่สากล เป็นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้กับนักเรียน ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจี น และส่ ง เสริ ม ให้ ค รู จั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะด้ า นการคิ ด ค านวณในทุ ก รายวิ ช า เช่ น การ
เปรี ย บเทีย บ การคิดวิเคราะห์ รวมทั้งส่ งเสริมให้ นักเรียนได้เรียนรู้ โดยจัดทาโครงงานในรายวิช าต่าง ๆ เช่น
โครงงานภาษาอังกฤษ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ จัดทา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง ได้พัฒนาด้านการสื่อสารและการคิดคานวณ โดยจัดทา โครงงาน
คณิตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์และ รวมทั้งความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ได้อย่างมีสติสมเหตุผล โดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการ
คิด ได้แก่ การอ่านและสรุปหนังสือเรียนนอกเวลาและส่งเสริมให้ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างผลงานด้วยความภาคภูมิใจ โดยจัดทา
โครงงาน และโครงการต่างๆ เช่น โครงงานวิชาภาษาไทย โครงการค่ายวิชาการ โครงการคณิตคิดเร็ว โครงการ
พัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเข้าใจในระบบและวิธีการใช้เทคโนโลยี ในการสืบค้นความรู้และสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ใช้
เทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูล ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นาเสนอผลงานหรือสร้างผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ดาเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มี ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดย
นอกจากการจัดทางาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ส่งเสริมผู้เรียนด้านวิชาการแล้ว ยัง ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง
ศักยภาพในการเป็นผู้นาต่างๆ เช่น เป็นพิธีกรในกิจกรรรมและงานวันสาคัญต่างๆ ของโรงเรียน เป็นต้น และยังได้
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดระดับชาติ อย่างต่อเนื่องโดยได้จัดทาโครงการวันวิชาการ โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น ทั้งนี้โรงเรียนยังได้ ปลูกฝังเจตคติที่ดี เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ
ให้กับผู้เรียนโดยการให้ความรู้ และทักษะในการฝึกงานหรือการทางาน ผ่านกิจกรรมแนะแนวโดยได้จัดทาโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการเพื่อลูกหลานสู่มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กิจกรรมค่ายความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย กิจกรรม
การเรียนรู้เทคนิค (การทาข้อสอบ) เพื่อพิชิตมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนวการศึกษาพัฒนาทางเลือกเข้ามหาวิทยาลัย และ กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมมุ่ง
สู่มหาวิทยาลัย เป็นต้น
นอกจากนี้โรงเรียนพระหฤทัยยัง ได้ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย คือ ความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนด
ได้แก่ โครงการสานฝันเยาวชนคนดี ศรีพระหฤทัย โครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนพระหฤทัย โครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ พระหฤทัย โครงการเรารักโรงเรียน กิจกรรมสัมผัสชีวิต กิจกรรมเมล็ดพันธุ์แห่ง
ความดี กิจกรรมธรรมสัญจร กิจกรรมมารยาทไทยอยู่ที่ไหนก็งดงาม เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามค่านิยมที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาโดยมีหลักธรรมคาสอนของแต่ละศาสนาเป็นพื้นฐานมีการส่งเสริม
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ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทา โครงการพระหฤทัยรวมใจรักษ์
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ด้วยโครงการ
รักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย โครงการรักษ์คาเมือง รวมทั้งได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ ยอมรับ
เหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ด้วยการจัดทาโครงการศาสนสัมพันธ์ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมนาความรู้สู่นักเรียนพระหฤทัยยามเช้ากับเรื่องราว “ศาสนสัมพันธ์ ” กิจกรรมศาสนิก
สัมพันธ์สัญจร โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์พระหฤทัย ประกอบด้วยกิจกรรมสัมผัสชีวิตวิถีล้านนา
ผู้ยากไร้ ผู้รอโอกาสในสังคม กิจกรรมพระหฤทัยจิตอาสาพัฒนาชุมชนในวิถีชีวิตที่แตกต่าง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
จิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่น เข้าใจเห็นใจผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เสียสละเพื่อส่วนรวม และทาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยจิตสานึกรักและรับใช้ ด้านการรักษาสุขภาพของตนเองให้
แข็งแรง และรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ โดยโรงเรียนได้จัดทาโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกาลังกายสม่าเสมอ มีน้าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน จัดให้มีโครงการกีฬาสดใส พลานามัยสมบูรณ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากการล่อลวง
ข่มเหง รังแก ด้วยโครงการโรงเรียนสีขาวเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะเสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกัน
ด้วยดี ในครอบครัวชุ มชนและสังคม ตลอดจนมีโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นสากล เพื่อให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกถึงอารมณ์และความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม ด้วยโครงการ
SC Band Concert มีการจัดกิจกรรมวันวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ/ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา/ นันทนาการจากทุกกลุ่มสาระฯ ตามจินตนาการและสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. ผลการดาเนินงาน
๒.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
จากกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย พบว่าผู้เรียนสามารถ
อ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้นได้เหมาะสมตามระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ ดังนี้
ผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละระดับดีขึ้นไป

ดีเยี่ยม
65.38
61.21
63.16
63.12
46.01
74.85
64.00
70.67
74.16
100.00
100.00
100.00
882.56
73.55

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดี
ผ่าน
16.35
18.27
6.90
31.90
16.54
20.30
14.89
21.99
14.72
39.26
9.58
15.57
7.33
28.67
4.00
25.33
0.00
25.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90.31
227.13
7.53
18.93
81.08

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

๔๑

สรุป ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
จากกระบวนการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้กับนักเรียน ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจี นด้ว ยวิธีการที่ห ลากหลาย พบว่า ผู้ เรีย นมีทักษะในการสื่ อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ได้เหมาะสมตามระดับชั้นตามวัย สามารถแข่งขันทักษะทางภาษาชนะเลิศ หลายประเภท หลายรายการ ผลการ
ประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสารแต่ละระดับชั้นคิดเป็นร้อยละ ดังนี้
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร
ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละระดับดีขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
13.46
0.00
28.45
6.90
39.85
9.02
38.30
2.84
47.24
0.61
26.35
8.98
36.67
0.67
36.00
4.67
22.01
8.61
35.51
9.81
27.27
1.30
23.18
0.00
374.29
53.41
31.19
0.37

ดีมาก
86.54
64.66
51.13
58.87
52.15
64.67
62.67
59.33
69.38
54.67
71.43
76.82
772.32
64.36

ปรับปรุง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00

95.55

ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมตามระดับชั้น
ในระดับดีถึงดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2559
ห้อง/วิชา
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ร้อยละเฉลี่ย

ไทย
99.04
89.66
90.98
89.35
97.55
90.42
87.33
86.66
77.51
93.99
94.16
64.09
88.40

อังกฤษ
100.00
87.93
93.99
92.91
88.96
95.79
77.33
72.00
48.80
71.02
64.93
73.18
80.57

สรุป ผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม

๔๒

จากกระบวนการพัฒนาการคิดคานวณให้กับนักเรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย พบว่าผู้เรียนมีทักษะ
ในการคิดคานวณ ในแต่ละระดับชั้นได้เหมาะสมตามระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ ดังนี้
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มผี ลการประเมินความสามารถในการคิดคานวณ ได้เหมาะสมตามระดับชั้น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ร้อยละ
๑๒๐
๑๐๐
๘๐
๖๐

๑๐๐ ๙๗.๔๑

๙๐.๒๒

๗๘.๐๒ ๘๒.๒๑ ๗๙.๐๔

๘๔.๖๗

๘๑.๘๓
๗๐.๐๐

๕๗.๔๒ ๕๙.๘๑ ๕๗.๗๐
ร้อยละ

๔๐
๒๐
๐

ระดับชั้น

ชั้น ป.๑ ชั้น ป.๒ ชั้น ป.๓ ชั้น ป.๔ ชั้น ป.๕ ชั้น ป.๖ ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

จากกราฟแสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ (2.00 ขึ้นไป) คิดเป็น ร้อยละ ๗๘.๒๐
สรุป ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้น มีคุณภาพระดับ ดี
จากกระบวนการพัฒนาความสามารถในการคิด ด้วยวิธีการที่หลากหลาย พบว่าผู้เรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามระดับชั้น
คิดเป็นร้อยละ ดังนี้
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด
ปีการศึกษา 2559
ระดับคุณภาพ
ระดับชั้น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ประถมศึกษาปีที่ 1
75.96
24.04
0.00
ประถมศึกษาปีที่ 2
56.90
36.21
6.90
ประถมศึกษาปีที่ 3
39.10
54.14
6.77
ประถมศึกษาปีที่ 4
58.87
39.01
2.13
ประถมศึกษาปีที่ 5
40.49
58.28
1.23
ประถมศึกษาปีที่ 6
59.88
25.15
14.97
มัธยมศึกษาปีที่ 1
60.00
38.67
1.33
มัธยมศึกษาปีที่ 2
53.33
42.00
4.67
มัธยมศึกษาปีที่ 3
66.99
22.97
10.05
มัธยมศึกษาปีที่ 4
59.81
38.32
1.87
มัธยมศึกษาปีที่ 5
55.19
43.51
1.30
มัธยมศึกษาปีที่ 6
67.73
32.27
0.00
รวม
694.25
454.57
51.22
คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย
57.85
37.88
4.27
คิดเป็นร้อยละระดับดีขึ้นไป
95.73

ปรับปรุง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

๔๓
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละระดับดีขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
20.19
0.00
34.48
2.59
51.13
7.52
35.46
3.55
42.94
0.61
29.34
14.37
34.00
0.00
38.67
4.67
19.62
8.61
35.98
1.40
29.22
1.30
25.91
0.00
396.94
44.62
33.08
3.72

ดีมาก
79.81
62.93
41.35
60.99
56.44
56.29
66.00
56.67
71.77
62.62
69.48
74.09
758.44
63.20

ปรับปรุง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

96.28

สรุป ผู้เรียนมีทักษะด้านความสามารถ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาเหมาะสมตามระดับชั้น มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
จากกระบวนการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย พบว่าผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี ได้เหมาะสมตามระดับชั้นคิดเป็นร้อยละ ดังนี้
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2559
ระดับคุณภาพ
ระดับชั้น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ประถมศึกษาปีที่ 1
80.77
19.23
0.00
0.00
ประถมศึกษาปีที่ 2
74.14
25.86
0.00
0.00
ประถมศึกษาปีที่ 3
56.39
34.59
9.02
0.00
ประถมศึกษาปีที่ 4
68.79
28.37
2.84
0.00
ประถมศึกษาปีที่ 5
73.01
26.99
0.00
0.00
ประถมศึกษาปีที่ 6
69.46
22.75
7.78
0.00
มัธยมศึกษาปีที่ 1
74.67
24.00
1.33
0.00
มัธยมศึกษาปีที่ 2
70.00
25.33
4.67
0.00
มัธยมศึกษาปีที่ 3
72.25
24.88
2.87
0.00
มัธยมศึกษาปีที่ 4
57.94
35.51
6.07
0.47
มัธยมศึกษาปีที่ 5
64.94
35.06
0.00
0.00
มัธยมศึกษาปีที่ 6
65.00
35.00
0.00
0.00
337.57
34.58
0.47
827.36
รวม
ค่าเฉลี่ย
68.95
28.13
2.88
0.04
ระดับคุณภาพดีถึงดีมาก
96.78

สรุป ผู้เรียนมีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เหมาะสมตามระดับชั้น มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม

๔๔

จากกระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู ้ความเข้าใจและ
ทักษะต่างๆ ตามหลักสู ตร อย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่ อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย พบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้เหมาะสมตามระดับชั้นคิดเป็นร้อยละ ดังนี้
ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
เปรียบเทียบจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระและทุกระดับชั้น
ปีการศึกษา 2557 – 2559
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
ค่าเฉลี่ย

2557
3.80
3.71
3.51
3.42
3.40
3.41
2.94
2.62
2.84
2.81
2.69
3.00
38.15
3.18

ปีการศึกษา
2558
3.72
3.64
3.60
3.39
3.28
3.35
2.99
2.66
2.74
2.98
2.68
2.81
37.84
3.15

2559
3.84
3.36
3.47
3.37
3.08
3.30
3.02
2.90
2.84
3.03
3.02
2.88
38.11
3.18

สรุป ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมตามระดับชั้น มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
จากกระบวนการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น
หรือมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ดังนี้
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557-2559
วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2557
51.45
62.62
57.53
45.23
48.48

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2558
58.51
60.87
60.34
55.29
50.45

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2559
63.07
56.76
52.62
52.05
47.44

๔๕

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557-2559
วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2557
41.03
53.60
32.04
33.42
44.40

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2558
48.53
54.46
41.51
38.07
42.43

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2559
57.35
58.44
45.39
37.46
40.04

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557-2559
วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2557
56.48
41.75
27.66
21.56
33.79

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2558
54.56
41.54
30.12
27.22
34.89

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2559
59.83
38.33
35.28
26.01
33.23

สรุป ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นหรือมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย มีคุณภาพระดับ ดี
จากกระบวนการพั ฒ นาผู้ เ รี ย น ด้ า นการประกอบอาชี พ ด้ ว ยการเตรี ย มความพร้ อ มในการศึ ก ษาต่ อ
การฝึกงานหรือการทางาน ให้กับผู้เรียนโดยการให้ความรู้ และฝึกทักษะอาชีพผ่านกิจกรรมที่ หลากหลายพบว่า
ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
สรุป ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม

๔๖

๒.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนมีความประพฤติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนด
ส่งผลให้โรงเรียนพระหฤทัยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นให้เป็น “โรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม ”จาก
ศูนย์เผยแผ่ธรรม จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องทุกปี ผู้เรียนมีคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์คิดเป็นร้อยละ ดังนี้
สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกระดับชัน้
ปีการศึกษา 2559
ระดับ 3

คุณลักษณะ
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6
ข้อที่ 7
ข้อที่ 8
ข้อที่ 9

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์ สุจริต
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทางาน
รักความเป็นไทย
มีจิตสาธารณะ
สุภาพ อ่อนน้อม เมตตา

* เพิ่มเติมในส่วนของโรงเรียน

ระดับ 2

ระดับ 1

ระดับ 0

จานวน
นักเรียน

ร้อยละ

จานวน
นักเรียน

ร้อยละ

จานวน
นักเรียน

ร้อยละ

จานวน
นักเรียน

ร้อยละ

1848
1679
1567
1469
1605
1594
1764
1685

96.20
87.40
81.57
76.47
83.55
82.98
91.83
87.71

54
183
253
338
247
230
106
186

2.81
9.53
13.17
17.60
12.86
11.97
5.52
9.68

13
53
95
106
63
90
45
44

0.68
2.76
4.95
5.52
3.28
4.69
2.34
2.29

6
6
6
8
6
7
6
6

0.31
0.31
0.31
0.42
0.31
0.36
0.31
0.31

1781

92.71

105

5.47

29

1.51

6

0.31

สรุป ผู้เรียนมีความประพฤติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสานึกตามที่สถานศึกษา
กาหนด มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
จากกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้านความมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
พบว่าผู้เรียนมี ส่ วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ ดังนี้
สรุปผลการประเมินการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ
ในกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2559
ร้อยละ
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

81.31

71.21

68.69

55.05

52.53
30.81
16.67

74.75

34.34
15.66
13.13

10.61

10.18.59

17.17
8.08

22.73
8.59

ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

รายการประเมิน

สรุป ผู้เรียนมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นรู ปธรรม มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม

๔๗

จากกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้านการส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่า
เกีย่ วกับภูมิปัญญาไทย พบว่าผู้เรียนมี ส่ วนร่ วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ดังนี้
สรุปผลการประเมินการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ
ในโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิน่ และความเป็นไทย ปีการศึกษา 2559
ร้อยละ
100 90.41
93.15
80.82
90
80
74.36
70
63.06
65.15
60
50
36.94
40
30
34.85
24.62
15.07
20
6.85
2.747 4.11
10
0
0
1.02 4.11
2.74
0

63.01
34.25

71.23

28.77

2.74

ดีมาก
ดี

0

พอใช้
ปรับปรุง

รายการประเมิน

สรุป ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้
อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
จากกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พบว่า
ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดีคิดเป็นร้อยละ ดังนี้
สรุปผลการประเมินผู้เรียนที่ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
จากโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2559
00

โครงการส่งเสริมศาสนสัมพันธ์ในวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง

100

4.76

กิจกรรมปันใจ ให้รัก

46.03
49.21

กิจกรรมสัมผัสชีวิตวิถลี ้านนา

0 7.64

กิจกรรมธารน้าใจ

6.35
0

รายการประเมิน

ปรับปรุง

00

จิตอาสาพัฒนาชุมชนในวิถีชีวติ ที่แตกต่าง

20

100
92.36

พอใช้
ดี
ดีมาก

42.8650.79
40

60

80

100

ร้อยละ

๔๘

สรุป ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
จากกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้านการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง และรักษาอารมณ์และสุขภาพจิต
ให้ดีอยู่เสมอ สามารถป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก และไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง และ
อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม พบว่าผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง และมีสุขภาพจิตดี คิดเป็นร้อยละ
ดังนี้
สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่มีสขุ ภาวะที่ดีและมีสนุ ทรียภาพในระดับ 3 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2559
99.84

100

การมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกาลังกายสม่าเสมอ

99.64

มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

99.5
99
98.5

98.44

ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง

98.6
98.13

98

98.03

เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

97.5

สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ

97

สรุป ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง และมีสุขภาพจิตดี มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
๓. สรุปผลการดาเนินงาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
๒) ผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น
มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้น มีคุณภาพระดับ ดี
๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา และนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
มีประสิทธิภาพระดับ ดีเยี่ยม
๖) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ
ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
๗) ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย
มีคุณภาพระดับ ดี
๘) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะ

๔๙

ทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีความประพฤติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสานึกตามที่
สถานศึกษา
กาหนด มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
๒) ผู้เรียนมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นรู ปธรรม มีคุณภาพ
ระดับ ดีเยี่ยม
๓) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
๔) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
๕) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้อยู่เสมอมีวิธี
ป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ด้วยกัน
ในครอบครัวอย่างมีความสุข มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
๔. จุดเด่น
จากผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบทุกด้าน พบว่าผู้เรียนมีจุดเด่นหลายด้าน ควรแก่การส่งเสริม ได้แก่
๑. ผู้เรียนมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
๓. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
๔. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๕. ผู้เรียนมีความสุภาพ อ่อนน้อม เมตตามีจิตอาสา รักและรับใช้จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่
ยอมรับของชุมชน และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน
๕. จุดควรพัฒนา
จากผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบทุกด้าน พบว่าผู้เรียนมีจุดที่ควรได้รับการพัฒนา ได้แก่
๑. การพั ฒ นาความสามารถในด้ า นการคิ ด ค านวณให้ เ หมาะสมตามวั ย โดยเฉพาะผู้ เ รี ย นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓,๔,๕ ด้วยกิจกรรม หรือโครงการที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะการคิดคานวณให้กับผู้เรียน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๒. การพัฒนาค่าเฉลี่ย ผลการทดสอบระดับชาติ ของผู้เรียนทุกระดับชั้น ให้สูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเป็นลาดับ
๓. การพัฒนาด้านจุดเน้นของผู้เรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้แก่
๓.๑ พัฒนาการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
๓.๒ พัฒนาผู้เรียนด้านมารยาท ทั้งมารยาทขั้นพื้นฐานและมารยาททางสังคมให้ดียิ่งขึ้น
๓.๓ พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้มีความหลากหลายและต่อเนื่องมากขึ้น
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนพระหฤทัยมีผู้บริหารทีม่ ีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นา สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน อย่างเป็นระบบ มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
พันธกิจ โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ด้วยกระบวนการ SWOT เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รวมทั้งมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนพระหฤทัย ระยะเวลา ๓ ปี ( ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ) ที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นสาคัญ
ได้แก่ การพัฒนาวิช าการที่เน้น ผู้เรี ยนทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างเป็นระบบ โดยเปิดสอน ๓ ภาษา คือภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาจี น มีโ ครงการ และกิจกรรมรองรับ ดังนี้ โครงการพัฒนาภาษาสู่ สากล เพื่อ พัฒ นา
นักเรียนให้สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในชีวิต ประจาวันได้ถูกต้อง โครงการพระหฤทัยร่วมใจ
รักการอ่าน เพื่อสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนให้กับนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย โครงการส่งเสริมและพัฒนา
วิชาการเพื่อลูกหลานสู่มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ
โรงเรี ย น รวมทั้ ง จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง และจั ด ห้ อ งเรี ย นที่ เ น้ น การเรี ย น
ภาษาอังกฤษ โดยมีกระบวนการดาเนิ น งานที่ชัดเจนเป็นระบบ ตามกระบวนการ PDCA นอกจากนี้ โ รงเรีย น
พระหฤทั ย ยั ง มี ค ณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผลมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาโดยให้ความเห็นชอบ กากับติดตาม การดาเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณการ
บริ ห ารทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษา ด้ า นการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เจ้ า หน้ า ที่ พี่ เ ลี้ ย ง ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถและทักษะวิชาชีพ โดยได้จัดทาโครงการ “จัดทาสื่อการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ” เพื่อส่งเสริมให้
ครูจัดทาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นไป
ตามหน่ว ยการเรียนรู้ โ ครงการพัฒนาศักยภาพครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของ
ครูผู้ สอนในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ที่
ทัน สมัย รวมทั้ง มีวิสั ยทัศน์ และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ในการปฏิบัติ งาน โครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากร
เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยง และนักการ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยงและ
นักการ สาหรับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ได้อย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ครอบคลุ มข้อมูลสารสนเทศ
ของแต่ละฝ่าย และ ทันสมัย โรงเรียนได้มีจัดเก็บทั้งในรูปของเอกสาร คอมพิวเตอร์ ลงเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ รวมทั้ง
มีระบบ Sharing ข้อมูลในการบริหารจัดการในฝ่ายบริหาร ด้านการจัดสภาพแวดล้อม พัฒนาและปรับปรุงอาคาร
สถานที่อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาทาให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัดทาโครงการเรารักโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ห้องประกอบการและ
บริเวณโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ โครงการป้องกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยและภัยจากธรรมชาติโครงการพระหฤทัยรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในโรงเรียนให้สวยงามปลูกฝังให้ผู้เรียนใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ได้ด้วย
ตนเอง
โรงเรียนพระหฤทัยได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยจัดทาโครงการบูรณาการการเรียนรู้จากชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนของ
ผู้เรี ย นให้ ส อดคล้ องกับ หลั กสู ตรท้องถิ่น และมีจิตสานึกที่ดีและรักษ์ชุมชนของตนเอง มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นลักษณะ
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ของการสร้างเครือข่าย การให้คาปรึกษากับเพื่อนครูในสังกัด เกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งมีการให้ความรู้
กับบุคคลภายนอกที่เข้ามาศึกษาดูงาน โดยเฉพาะงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนได้มีการกากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
โดยมีกระบวนการดาเนินงานการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ชัดเจน ด้วยกระบวนการ PDCA ผ่าน
โครงการ“การตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา” โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จัดทาแผนการตรวจติดตามฯ ตารางการตรวจติดตามฯ ผู้นาการตรวจติดตามฯ จัดทา Audit
Checklist ดาเนินการตรวจติดตามฯโดยมีการติดตาม ตรวจสอบในส่วนของวิธีปฏิบัติงานของทุกฝ่าย และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน สรุปผลการตรวจติดตามฯ ภายในฝ่าย และภายใน
สถานศึกษา ผู้อานวยการลงนามรับรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในฝ่ายและภายในสถานศึกษา ผู้ช่วย
ผู้ อ านวยการฝ่ า ยนโยบายก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผล น าปั ญ หา / ข้ อเสนอแนะ จากการตรวจติ ด ตาม ฯ
เข้าประชุมทบทวนในคณะกรรมการบริหารภายในเพื่อป้องกันและแก้ไข อย่างต่อเนื่อง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ โรงเรี ยนมีการกาหนดเป้ าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหาความต้องการ
พัฒนาของโรงเรี ยน นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทาง
การปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงเรียนพระหฤทัย เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน นักเรียนมีคุณธรรม เลิศล้าวิชาการ
บนพื้นฐานจิตตารมณ์รักและรับใช้ ก้าวไกลสู่สากล
พันธกิจ (Mission)
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้แสดงออกถึงเอกลักษณ์พระหฤทัย
๕. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์นักเรียนพระหฤทัย
๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
๗. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ
๘. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล
๙. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
๑๐. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

เป้าหมายของโรงเรียน
ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ผู้เรียนปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยจิตตารมณ์รัก และรับใช้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความสุภาพ อ่อนน้อม ตามสถานภาพและกาลเทศะ
ผู้เรียนแสดงออกถึงการอนุรักษ์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
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๗. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ รวมทั้ง เอาใจใส่สุขภาพของตนเองและผู้อื่น
ให้แข็งแรงมีสุนทรียภาพสมวัย
๘. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๙. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑๐. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
๑๑. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๒.๒ โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระหฤทัย ระยะเวลา ๓ ปี ( ปีการศึกษา ๒๕๕๗๒๕๕๙ ) ที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นสาคัญ ด้านการพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่าง
เป็นระบบ ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมี ความรู ้ ความสามารถ มี ศกั ยภาพเป็ นที่ประจักรดัง ผลการแข่งขันทักษะด้านต่างๆ
ได้แก่
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ณสถาบันปัญาภิวัฒน์ อาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี รางวัลชนะเลิศกิจกรรม “ทดสอบทักษะด้านภาษา” ประจาปี 2559 จากบริษัทไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่นจากัด
(มหาชน) ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับ 2 จากการสอบแข่งขัน“Smart Brain จินต
คณิต ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 16” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี จากสถาบัน Smart Brain ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขัน “สิ่งประดิษฐ์จรวด
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานน้า”จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โล่รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน “วันรพี” จากศาลจังหวัดเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 จากจัดการแข่งขัน Speech Contest สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จัดการแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทย ประเภททักษะการฟัง
การพูด การอ่านและการเขียน สาหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับภาคเหนือ จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน รางวัล ชนะเลิ ศอันดับ ที่ 1 ทีมบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 13ปี และ 15 ปี จากการแข่งขัน
"บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ-สปอนเซอร์เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13 พุทธศักราช
2559 ในรอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๒.๓ โรงเรี ยนมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยง ให้มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะวิชาชีพ โดยมีโครงการพัฒนาศักยภาพครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยง และนักการ คิดเป็ นร้อยละ
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ/ศึกษาดูงาน
ร้อยละ
100
100

88.89

80

100

64.5

60

30.5

40

อบรมภายในสถานศึษา
อบรมภายนอกสถานศึกษา

20

0

0

ครูอนุบาล

ขั้นพื้นฐาน

เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยง

บุคลากร
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๒.๔ ด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนจัดทาได้อย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ครอบคลุม
ข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่าย และ ทันสมัย โรงเรียนได้มกี ารจัดเก็บทั้งในรูปของเอกสาร คอมพิวเตอร์ ลงเผยแพร่
ไว้ในเว็บไซต์ รวมทั้งมีระบบ Sharing ที่มีข้อมูลในการบริหารจัดการในฝ่ายบริหาร สามารถนาข้อมูลสารสนเทศมา
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อยู่ในระดับดี
๒.๕ ด้านการจัดสภาพแวดล้อม การพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้สวยงามโดย
โรงเรียนได้มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาทาให้มี สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งการเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียนอย่างเพียงพอ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียน
๒.๖ โรงเรียนพระหฤทัยได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่าง
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรท้องถิ่นและมีจิตสานึกที่ดีและรักษ์ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มศักยภาพ
๒.๗ โรงเรียนได้มีการกากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยมี
กระบวนการดาเนิ น งานการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ชัดเจน ด้ว ยกระบวนการ PDCA ผ่ าน
โครงการ“การตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา”อย่างต่อเนื่อง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการ
ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ ศึกษาได้ 98 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก
และโรงเรียนพระหฤทัยผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่ความเป็นสากล เป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครองและสังคม
๓. สรุปผลการดาเนินงาน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระหฤทัย ระยะเวลา ๓ ปี และมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน
มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๒. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและ
การจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้
๑. ด้านการพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพเป็นที่ประจักรดังผลการแข่งขันทักษะด้าน
ต่างๆ ดังที่ปรากฏใน ผลการพัฒนา ข้อ ๒.๒
๒. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร เจ้าหน้าที่ พีเ่ ลี้ยง ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ปรากฏใน
ผลการพัฒนา ข้อ ๒.๓
๓. ด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ พบว่าโรงเรียนพระหฤทัยมีข้อมูลในการบริหารจัดการ
ในฝ่ายบริหาร ทีม่ ีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถนาข้อมูลสารสนเทศมา ประยุกต์ใช้
และดาเนินการอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในระดับดี
๔. โรงเรี ยนได้จดั สภาพแวดล้อมให้มีความร่มรื่น มีแหล่งการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนอย่างเพียงพอ
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียน
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๓. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ท้องถิ่นและมีจิตสานึกที่ดีและรักษ์ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มศักยภาพ
๔. โรงเรียนมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน
และเปิดโอกาสให้ ผู้ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ทาให้โรงเรียนได้รับผลการตรวจติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด ได้คะแนน 98 คะแนน อยู่ใน
ระดับดีมาก และโรงเรี ย นพระหฤทัย ได้ผ่ านการประเมินโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาที่มี
คุณภาพ สู่ความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและสังคม
๔. จุดเด่น
จากการที่ผู้บริหารมีความตั้งใจ มุ่งมั่น และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างในการ
ทางาน รวมทั้งโรงเรียนพระหฤทัยยังมี คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาท ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภท
สามัญศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด ได้ 98 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมากและโรงเรียนพระหฤทัยผ่านการประเมิน
โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่ความเป็นสากล
๕. จุดควรพัฒนา
๑. พัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยงได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ/ศึกษาดูงาน
๒. พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ
Professional Learning Community ( PLC ) และเปิดโอกาสให้บุคลากรครูทุกคนมีส่วนร่วม
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนพระหฤทัยได้ดาเนินการส่งเสริมพัฒนาครูให้ป ฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดย
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้แก่ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัด ได้แก่ ตามกิจกรรมสัมพันธ์บ้านโรงเรียนตามโครงการการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม ความสนใจของผู้เรียน นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้ และสามารถ
นาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ได้แก่ โครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อแสวงหา
ความรู้ในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาอาชีพ และการงานชีวิตและสังคม สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ แก่ตนเองและสังคมได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็น คิดเป็น ทาเป็น ได้แก่ โครงการวันวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้มีทักษะทางวิชาการที่ หลากหลายและ
ได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการตามศักยภาพและจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ได้ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนรักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยจัดทา
โครงการพระหฤทัยร่วมใจรักการอ่าน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้บริการห้องสมุดและสื่อ
เทคโนโลยีในการสืบค้นได้อย่างมีประสิท ธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้
และทักษะด้านต่างๆ ด้วยการสอนแบบ SC STEM Model เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้ระหว่าง
สาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง สามารถสร้างชิ้นงานจากการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน และอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ การทาโครงการเรารักโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียน ห้องประกอบการและบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุ ข โครงการพระหฤทัย รวมใจรั กษ์สิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ ผู้ เรียนได้ตระหนักและรู้คุณค่าของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจและใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง
อย่างคุ้มค่า
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น โรงเรียนได้จัดทาโครงการบูรณา
การการเรียนรู้จากชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้รอบตัว มีจิตสานึกที่ดีและ
รักษ์ชุมชนของตนเองและเพื่ อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยังได้เชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ในโครงการวันวิชาการ
ด้านการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
ครูผู้สอนได้ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามธรรมชาติของวิชา ซึ่งเน้นการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
มีกระบวนการประเมินอย่างเป็นระบบ ทั้งประเมินก่อนสอน ระหว่างสอน และประเมินหลังสอน โดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชา ผู้เรียนและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินด้วย ครูผู้สอนได้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนหลังการประเมินเพื่อให้
ผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเองและครูผู้สอนได้นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในรูปของการวิจัยในชั้นเรียน

๕๖

๒. ผลการพัฒนา
โครงการ
โครงการการจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

โครงการพัฒนางานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ

โครงการวันวิชาการ

โครงการพระหฤทัยร่วมใจ
รักการอ่าน
โครงการเรารักโรงเรียน

โครงการพระหฤทัยรวมใจรักษ์
สิ่งแวดล้อม

โครงการบูรณาการการเรียนรู้
จากชุมชน

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการดูแล
และวิเคราะห์สภาพปัญหาเป็น
รายบุคคลและสามารถดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างทั่วถึงและตรงตาม
สภาพปัญหา
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถแสวงหาความรู้ในการพัฒนา
ตนเองด้านการศึกษาอาชีพ และการ
งานชีวิตและสังคม และนาความรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้ได้
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ได้รบั
ความรู้มีทักษะทางวิชาการที่หลากหลาย
และได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ
ในด้านวิชาการตามศักยภาพ และ
มีความพึงพอใจในการจัดทาโครงการ
ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ มีนสิ ัยรักการอ่านตลอดจนใช้
บริการห้องสมุดและสื่อเทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80 ของจานวนนักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความรักโรงเรียนและบริเวณ
ห้องเรียน ห้องประกอบการ บริเวณ
โรงเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบและ
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ร้อยละ 80 ของจานวนนักเรียน ครู
และผูป้ กครองทั้งหมดของโรงเรียน
ได้เข้าร่วมโครงการนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญ
ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 80 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
ของโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสามารถ
แสวงหาความรูด้ ้วยตนเองตลอดจนเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชุมชนได้อย่าง
เต็มศักยภาพ

ผลการดาเนินงาน
ผู้เรียนได้รับการดูแลและวิเคราะห์สภาพปัญหาเป็น
รายบุคคลและสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
ทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา และพึงพอใจในการ
จัดทาโครงการ คิดเป็นร้อยละดีขนึ้ ไป 83.68
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแสวงหาความรู้ในการพัฒนา
ตนเองด้านการศึกษาอาชีพ และการงานชีวิตและสังคม
และนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ มีความพึงพอใจในการ
จัดทาโครงการคิดเป็นร้อยละดีขึ้นไป 100
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้มีทกั ษะทางวิชาการที่
หลากหลาย และได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ
ในด้านวิชาการตามศักยภาพและมีความพึงพอใจในการ
จัดทาโครงการ คิดเป็นร้อยละดีขนึ้ ไป 96.06
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีนสิ ัยรักการอ่านตลอดจน
ใช้บริการห้องสมุดและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจในการจัดทา
โครงการ คิดเป็นร้อยละดีขึ้นไป 99.83
นักเรียน ครูและบุคลากรมีความรักโรงเรียนและบริเวณ
ห้องเรียน ห้องประกอบการ บริเวณโรงเรียนมีความ
สะอาดเป็นระเบียบและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และมีความพึงพอใจในการจัดทาโครงการ คิดเป็นร้อยละ
ดีขึ้นไป 78.56
นักเรียน ครู และผู้ปกครองทั้งหมดของโรงเรียนได้เข้า
ร่วมโครงการนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความสาคัญ ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
และมีความพึงพอใจในการจัดทาโครงการ คิดเป็นร้อยละ
ดีขึ้นไป 84.82
นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสามารถ
แสวงหาความรูด้ ้วยตนเองตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูจ้ ากชุมชนได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความพึง
พอใจในการจัดทาโครงการ คิดเป็นร้อยละดีขึ้นไป
95.83

๕๗

๓. สรุปผลการดาเนินงาน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๑.๑ โรงเรียนส่งเสริมให้ผเู้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้ อหาสาระ กิ จกรรม
ที่สอดคล้องกับความสนใจโดยได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม ตามความสนใจและความถนัด รวมทั้ง
ได้รับ การวิเคราะห์ โดยครู ประจาชั้นผ่า นกิจกรรมสั มพันธ์บ้านโรงเรียนตามโครงการ “การจัดระบบการดูแล
ช่ว ยเหลื อ นั กเรี ย น” เพื่อ การจั ดกิจ กรรมการเรีย นการสอนที่ส อดคล้ อ งกับ ความต้องการของผู้ เรียนได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑.๒ โรงเรียนได้ส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ตามโครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเอง
ด้านการศึกษาอาชีพ และการงานชีวิตและสังคม พบว่าสามารถสรุปองค์ความรู้ และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ แก่ตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ
๑.๓ โรงเรียนได้จัดทาโครงการวันวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการที่หลาก
หลาย พบว่าผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการตามศักยภาพได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ทาให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการแสดงออก การนาเสนอผลงาน และแสดงความ
คิดเห็น คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยจัดทาโครงการพระหฤทัยร่วมใจรักการอ่าน พบว่าผู้เรียนมี
นิสัยรักการอ่านใช้บริการห้องสมุดและสื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔ โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบ SC STEM Model เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการ
เชื่อมโยงบูร ณาการสาระการเรีย นรู้ และทักษะด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบใช้การเรียนรู้ด้ว ยกระบวนการ PDCA
พบว่าผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานจากการเรียนรู้ได้เหมาะสมตามวัย อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๑.๕ โรงเรียนได้จัดทาโครงการเรารักโรงเรียน เป็นการส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน ให้มีบรรยากาศในห้องเรียน ห้องประกอบการและบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
พบว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข และจัดทาโครงการพระหฤทัยรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริม
ให้ ผู้ เ รี ย นได้ต ระหนั กและรู้ คุณค่ าของทรั พยากรและสิ่ งแวดล้ อ ม ซึ่งพบว่า ผู้ เรี ยนมี ความรู้ค วามเข้า ใจและใช้
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
๑.๖ โรงเรียนได้จัด การเรียนการสอนแบบโครงงานตามกลุ่มสาระต่างๆ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานภาษาไทย โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานวิชาสังคมศึกษาฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการวิจัยอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PDCA และพบว่าผู้เรียนสามารถสร้าง
ชิ้นงานจากการเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๒.๑ โรงเรี ยนได้จัดทาโครงการบูรณาการการเรียนรู้ จากชุมชน เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นรอบตัว ซึ่งพบว่าผู้เรียนมีจิตสานึกที่ดีและรักษ์ชุมชนของ
ตนเองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ โรงเรียนพระหฤทัยยังได้เชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตลอดจนได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ตามโครงการวันวิชาการ ซึ่งพบว่า
โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาเป็นอย่างดี และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
๓.๑ ครูผู้สอนได้มีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตาม
ธรรมชาติของวิชา ทาให้การประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒ ในการวัดและประเมินผลครูผู้สอนได้ดาเนินการตามขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ ทั้ง
ประเมินผลก่อนสอน ระหว่างสอน และประเมินหลังสอน ทาให้สามารถทราบถึงพัฒนาการของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓.๓ ครูผู้สอนได้ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน และการจัดการ
เรียนการสอนตามรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๔ ครูผู้สอนได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ได้แก่ การ
ประเมินผลงานของตนเอง ประเมินผลงานของเพื่อน หรือประเมินผลงานของกลุ่มตนเอง และประเมินผลสลับกัน
รายบุคคล หรือกลุ่ม เป็นการประเมินผลจากหลากหลายมุมมอง ทาให้การวัดผลประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๕ ครูผู้สอนได้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนหลังการประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเองและ
ครูผู้สอนได้นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในรูปของการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๔. จุดเด่น
๑) ครูผู้สอนมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างหลากหลาย
๒) ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง
๓) ครูผู้สอนได้มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐาน
การวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. จุดควรพัฒนา
๑. โรงเรียนโดยฝ่ายวิชาการ ควรจัดทาเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน
มีข้อมูลที่ครูผู้สอนสามารถนามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาบุคลากรครูทุกกลุ่มสาระให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันด้วยกระบวนการ Professional Learning Community ( PLC )
๓. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของ Bloom 6 ระดับ ได้แก่
๓.๑ ความรู้ที่เกิดจากความจา (knowledge)
๓.๒ ความเข้าใจ (Comprehend)
๓.๓ การประยุกต์ (Application)
๓.๔ การวิเคราะห์ (Analysis) สามารถแก้ปัญหา ตรวจสอบได้
๓.๕ การสังเคราะห์ (Synthesis) สามารถนาส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นรูปแบบใหม่ได้ให้แตกต่าง
จากรูปเดิม เน้นโครงสร้างใหม่
๓.๖ การประเมินค่า (Evaluation) วัดได้ และตัดสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิด ประกอบการตัดสินใจ
บนพื้นฐานของเหตุผลและเกณฑ์ที่แน่ชัด
3
๔. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยบูรณาการการสอนแบบ SC STEM MODEL
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มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได้มีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศของกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ได้แก่
๑.ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมี โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการดาเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง ได้จัดทาวิธีปฏิบัติงานของทุกฝ่ายบริหาร เพื่อให้
การปฏิบัติงานทุกอย่างเป็นไปอย่างมีระบบได้มาตรฐาน ตามกระบวนการ PDCA
๒.ได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระยะ๓ ปี ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาฯผ่านกิจกรรมวิเคราะห์องค์กรด้วยเทคนิกSWOT
๓. ได้จัดทาระบบบริหารองค์กร โดยแบ่งการบริหารออกเป็น ๘ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายจริยธรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่าย
นโยบาย กากับติดตามและประเมินผล รวมทั้งได้จัดทาระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลายตามฝ่าย
การบริหารงาน สามารถนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีคุณภาพ
๔. ได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจั ดการศึกษาของโรงเรียนพระหฤทัย ผ่านแผนปฏิบัติงานประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ โดยดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กร ๘ ฝ่ายซึ่ง
แต่ ล ะฝ่ ายจะมีโ ครงการและกิ จ กรรมรองรั บการทางานโดยมี การก าหนดวั ตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
งบประมาณและผู้รับผิ ดชอบไว้อย่างชัดเจน ทาให้สามารถกากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ
๕. โรงเรี ย นพระหฤทัย จั ด ให้ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลคุณ ภาพภายใน ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และตรวจตามวิธีปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่ างเป็นระบบครบวงจร โดยมีโ ครงการ
“การตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา” เป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในฝ่ายเป็นการ
ตรวจติดตามงาน โครงการ กิจกรรมและวิธีปฏิบัติงานที่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็ นการตรวจติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาในภาพรวม ได้แก่ การตรวจติดตามคุณภาพการจัด
การศึกษา ตามมาตรฐานของสถานศึกษา และตรวจตามวิธีปฏิบัติงานของทุกฝ่าย ตามกระบวนการ PDCA ภาค
เรียนละ๑ ครั้ง
๖. โรงเรียนได้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ อันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชน เป็นผู้ประเมิน
๗. โรงเรียนได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน หลังจากกระบวนการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจาปีของทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานและการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ของทั้ง ๒ ภาคเรี ย นเสร็ จ สิ้ น โดยคณะกรรมการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๘. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภสพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ในรูปแบบของกระบวนการ
PDCA ได้แก่ มีการวางแผนในการพัฒนาการจัดการศึกษา ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงาน หลังจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาแล้ว ได้มีการสรุปประเมินผล
จากการตรวจติดตามอย่างเป็นระบบ มีการแจ้งผลการตรวจติดตามให้กับผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ายได้รับทราบ ตลอดจนได้
มีการติดตามการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องอันอาจจะเกิดขึ้นได้ และได้นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกเข้าประชุมทบทวนในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และ การประชุมคณะกรรมการบริหารภายในทุกครั้ง
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หลังการตรวจติดตามคุณภาพภายในเสร็จสิ้น เพื่อการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนได้มีการเผยแพร่การดาเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผ่านวารสารถึงพ่อแม่
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับทราบผ่านการเผยแพร่ข่าวสารทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียน facebook และ line @ sc พระหฤทัย
๒. ผลการพัฒนา
จากการพัฒ นาระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวงด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามกระบวนการ PDCA ส่งผลให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. สรุปผลการดาเนินงาน
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๑. โรงเรียนพระหฤทัยได้จัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้จริง (ดังแผนภูมิระบบการประกันคุณภาพภายใน
และ แผนผังกระบวนการดาเนิ นงาน การตรวจติดตามคุณภาพภายใน)ส่ งผลให้ โ รงเรียนมีผลการตรวจติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาได้ 98 คะแนนอยู่ในระดับ ดีมาก และผ่านการ
ประเมินโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่ความเป็นสากล

โครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

โครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

โครงการ “การตรวจติดตาม
คุณภาพภายในสถานศึกษา”

๖๑

๖๒

๒. โรงเรียนพระหฤทัยได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ในการวางระบบและดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาผ่านกิจกรรมวิเคราะห์องค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับองค์กร
๓. โรงเรียนพระหฤทัยได้ รับความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา จากพ่อแม่
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังปรากฏในผลการสารวจความ
พึงพอใจของ Stakeholder ผลอยู่ใน ระดับดีมาก
จากการสรุปความพึงพอใจของ Stakeholders เพื่อจะได้ทราบความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง
เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยงและนักการ บุคคลในชุมชนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผลที่ได้จากการสารวจครั้งนี้ใน
ภาพรวม การด าเนิ น งานของโรงเรี ย นทุ ก ฝ่ า ยได้ รั บ ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ ดี ขึ้ น ไป เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 84.28
ดังรายละเอียดตามฝ่ายดังต่อไปนี้
อันดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ฝ่าย
ฝ่ายจริยธรรม
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายนโยบาย กากับติดตามและประเมินผล
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน
ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
เฉลี่ย

ร้อยละ ( % )
87.97
86.69
86.47
84.36
83.18
82.82
82.27
80.48
84.28

๔. จุดเด่น
๑. มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทีม่ ีกระบวนการขั้นตอนอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
และสามารถปฏิบัติได้จริง
๒. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
ตามวิธีปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างเป็นระบบครบวงจร มีทั้งการตรวจติดตามคุณภาพภายในฝ่าย และการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกระบวนการ PDCA ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๕. จุดควรพัฒนา
๑. ควรมีปฏิทินปฏิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างชัดเจน และนามาปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
๒. ควรนาผลการประเมินของคณะกรรมมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๖๓

ส่วนที่ ๓
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
จากการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สามารถสรุปผลการดาเนินงานจากการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนา พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาใน
อนาคตและความต้องการช่วยเหลือ ดังนี้
จุดเด่นของสถานศึกษา
๑. ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
๑.๓ ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตาม
หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
๑.๔ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๑.๕ ผู้เรียนมีความสุภาพ อ่อนน้อม เมตตามีจิตอาสา รักและรับใช้จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
เป็นที่ยอมรับของชุมชน และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน
๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารมีความตั้ งใจ มุ่งมั่น และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็น แบบอย่างในการทางาน
รวมทั้งโรงเรียนพระหฤทัยยังมี คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาท ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา
จากหน่วยงานต้นสังกัดได้ 98 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมากและโรงเรียนพระหฤทัยผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่ความเป็นสากล
๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ ครูผู้สอนมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างหลากหลาย
๓.๒ ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง
๓.๓ ครูผู้สอนได้มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐาน
การวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๔.๑ มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทีม่ ีกระบวนการขั้นตอนอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
และสามารถปฏิบัติได้จริง
๔.๒ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
ตามวิธีปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างเป็นระบบครบวงจร มีทั้งการตรวจติดตามคุณภาพภายในฝ่าย และ
การตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกระบวนการ PDCA ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา
๑. ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ควรได้รับการพัฒนาความสามารถในด้านการคิดคานวณให้เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะผู้เรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓,๔,๕ ด้วยกิจกรรม หรือโครงการที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะการคิดคานวณให้กับ
ผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๑.๒ ควรได้รับการพัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นหรือคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเป็นลาดับ

๖๔

๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ควรส่งเสริมให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยงได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ/ศึกษาดูงาน และ
ด้านการบริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศควรได้รับการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น
๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โรงเรี ยนโดยฝ่ ายวิชาการ ควรจั ดทาเครื่องมือในการวิเคราะห์ ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล ให้ เป็นรูปแบบ
มาตรฐานมี ข้ อมู ล ที่ ครู ผู้ ส อนสามารถน ามาวางแผนการจั ดการเรี ยนรู้ เพื่ อพั ฒ นาศั กยภาพของผู้ เรี ยนให้ มี
ประสิทธิภาพ
๔. ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ควรดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพทันสมัยและอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการคิดคานวณ ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย
๒. พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้เป็นรูปแบบมาตรฐานมีข้อมูลที่ครูผู้สอนสามารถนามา
วางแผนการจัดการเรียนรู้ได้
ความต้องการช่วยเหลือ
๑. หน่วยงานต้นสังกัดจัดการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดคานวณ
๒. หน่วยงานต้นสังกัดจัดการสัมมนาให้ความรู้ครูผู้สอน ในการจัดทาเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งครูสามารถนาข้อมูลมาวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้จริง

๖๕

ส่วนที่ ๔
ภาคผนวก

๖๖

๖๗

๖๘

