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บทที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานโรงเรียน
1.1 สถานทีต่ ้งั ของโรงเรียน
โรงเรี ยนพระหฤทัย ตั้งอยูเ่ ลขที่ 225 ถนนเจริ ญประเทศ ตาบลช้างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณี ย ์ 50100 โทรศัพท์ 053-276087 โทรสาร 053-274146 website
http://www.sch.ac.th
E-mail: trurakan_sch@hotmail.co.th สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
1.2 วิสัยทัศน์ “โรงเรี ยนพระหฤทัย เป็ นสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน นักเรี ยนมีคุณธรรม
เลิศล้ าวิชาการบนพื้นฐานจิตตารมณ์รักและรับใช้ ก้าวไกลสู่ สากล”
1.3 ปรัชญา “ ความรู ้นา คุณธรรมเลิศ เทิดศักดิ์ศรี ”
ความรู้ นา หมายถึง การมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนมีความรู ้พ้นื ฐานทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนา
ความรู้ไปพัฒนาตนเองให้สามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขและนาความรู ้ไปช่วยเหลือชุมชนและ
สังคมได้
คุณธรรมเลิศ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีคุณธรรมต่อ
ชุมชนและสังคม โดยมีความสามารถและคุณค่าของตนเองและสมบูรณ์ในจริ ยธรรมที่สาคัญอันเป็ นหลักในการ
ดารงชีวิตและมีน้ าใจเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ช่วยเหลือผูอ้ ื่นตามโอกาส
เทิดศักดิ์ศรี หมายถึง การปลูกฝังให้นกั เรี ยนรู ้จกั ยอมรับในบทบาท ความสามารถ และคุณค่า
ของตนเองและผูอ้ ื่น โดยให้ถือว่าทุกคนมีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี ในความเป็ นมนุษย์เท่าเทียมกัน
1.4 คาขวัญ “ สุ ภาพ อ่อนน้อม เมตตา ”
สุ ภาพ หมายถึง การมีกิริยา วาจาที่ดี รู ้จกั กาลเทศะต่อสถานที่และต่อบุคคล
อ่อนน้ อม หมายถึง การยอมรับและปฏิบตั ิตามคาแนะนาสั่งสอน
เมตตา หมายถึง การรู ้จกั แบ่งปั น เห็นใจ และช่วยเหลือผูอ้ ื่น
1.5 เอกลักษณ์ คือ “ รัก และรับใช้ ”
รัก
หมายถึง รักด้วยความจริ งใจโดยปราศจากเงื่อนไข
รับใช้
หมายถึง การรับใช้เพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือผูอ้ ื่น การแบ่งปั นและอุทิศตนรับใช้เพื่อน
มนุษย์ในสังคม โดยเฉพาะผูด้ อ้ ยโอกาส
1.6 อัตลักษณ์ คือ “ สุ ภาพ อ่อนน้อม เมตตา ”
สุ ภาพ หมายถึง การมีกิริยา วาจาที่ดี รู ้จกั กาลเทศะต่อสถานที่ และต่อบุคคล
อ่อนน้ อม หมายถึง การยอมรับ และปฏิบตั ิตามคาแนะนาสั่งสอน
เมตตา หมายถึง การรู ้จกั แบ่งปั น เห็นใจ และช่วยเหลือผูอ้ ื่น
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1.7 พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตรสถานศึกษา
จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรม
จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน ได้แสดงออกถึงเอกลักษณ์พระหฤทัย
ส่ งเสริ มการสร้างอัตลักษณ์นกั เรี ยนพระหฤทัย
จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกถึงการอนุ รักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไทย
จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดีมีสุนทรี ยภาพ
ส่ งเสริ มและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร และกระบวนการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย
ก้าวไกลสู่ สากล
9. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
10. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
1.8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของโรงเรี ยนพระหฤทัย
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. สุ ภาพ อ่อนน้อม เมตตา
1.9 สี ประจาโรงเรียน “ ชมพู – ขาว ”

ชมพู

ขาว
ชมพู

ชมพู สี แห่งกุลสตรี ที่จะดารงศักดิ์แห่งตน ด้วยความสุ ภาพ อ่อนโยน อ่อนหวาน ทั้งกิริยา วาจา ใจ
ให้ชนทัว่ ไปได้ประจักษ์ในคุณค่าที่แท้จริ ง
ขาว สี แห่งศรัทธาแรงกล้าต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า ความบริ สุทธิ์ แห่งศรัทธาและเรี ยนรู ้ จากศรัทธาที่
จะดารงพร้อมด้วยความเมตตา เสี ยสละต่อตนเองและผูอ้ ื่นรอบข้าง
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1.10 สั ญลักษณ์ โรงเรียน

ความหมายของสั ญลักษณ์ โรงเรียน
ตราโรงเรี ยนมีรูปร่ างลักษณะเป็ นรู ปโล่ มีหวั ใจอยูต่ รงกลาง มีไม้กางเขนอยูใ่ นเปลวไฟ
ซึ่ งอยูเ่ หนือหัวใจ และมีรัศมีรอบๆหัวใจ ทั้งสองข้างของโล่ประดับด้วยกิ่งโอลีฟ
หัวใจ หมายถึง เป็ นอวัยวะที่สาคัญที่สุดของมนุษย์ เป็ นสัญลักษณ์ของความรัก หมายถึง ความรัก
ของพระเจ้าที่มอบให้แก่มนุษย์ เราทุกคนจะมีความรักให้แก่เพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน และทุกคน
ในพระหฤทัย จะรักกันและกันโดยถือว่าเราเป็ นพี่นอ้ งในครอบครัวเดียวกัน
เปลวไฟ หมายถึง ที่อยูเ่ หนื อหัวใจ หมายถึง พลัง คนเราทุกคนมีพลังอยูใ่ นตัวเอง ซึ่ งเราจะใช้พลังที่เรา
มีอยูน่ ้ นั ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เป็ นพลังของความขยัน ความเพียรพยายามในการเรี ยน
นักเรี ยนทุกคน ต้องพยายามศึกษาหาความรู ้ใส่ ตวั เสมอ
ไม้ กางเขน หมายถึง ความเสี ยสละ ซึ่ งเป็ นความเสี ยสละของพระเยซูคริ สตเจ้าที่มีต่อมนุษย์เรา เมื่อนา
เปลวไฟและกางเขนมารวมกันก็หมายถึง เราจะต้องมีพลังความขยันหมัน่ เพียรอยูใ่ นหัวใจ
ของเรา เสมอกันนี้ในพลังนั้นจะต้องมีความเสี ยสละประกอบอยูด่ ว้ ยจึงจะประสบความสาเร็ จ
หนาม หมายถึง อุปสรรคและความยากลาบาก ในชีวติ ของคนเรานั้นจะต้องพบกับอุปสรรคและความ
ยากลาบากมากมาย
หมายถึง การต่อสู ้เพื่อที่จะเอาชนะอุปสรรค ถ้าร่ างกายปราศจากเลือดก็ไม่สามารถมีชีวติ อยูไ่ ด้
เมื่อเอาหนามและเลือดมารวมกัน หมายถึง เราจะต้องต่อสู ้ และเอาชนะอุปสรรค รวมทั้งความ
ยากลาบาก ทั้งหลายด้วยความอดทน
รัศมี หมายถึง ประกายแสงสว่างของสิ่ งที่มีค่าและความปรี ชาสามารถ เมื่อเรามาอยูใ่ นครอบครัว
พระหฤทัย เราจะต้องเป็ นแสงสว่างของสังคม เพื่อให้โลกของเราจรรโลงไว้ซ่ ึ งความสว่างและ
ความสงบสุ ขของชีวติ
กิง่ โอลีฟ (มะกอกเทศ ) หมายถึง สัญลักษณ์ของชัยชนะ หรื อ ความสาเร็ จ DULCISSIMUM
เป็ นภาษาลาติน หมายถึง ความอ่อนหวาน อ่อนโยน เอื้ออารี ซึ่ งควรจะเป็ นลักษณะอย่างหนึ่งของ
กุลสตรี และเป็ นบรรยากาศภายในโรงเรี ยนพระหฤทัย COR JESU เป็ นภาษาลาติน หมายถึง หัวใจของ
พระเยซู โดยรวม หมายถึง ดวงฤทัยที่อ่อนหวานของพระเยซู
เลือด
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2. เป้าหมายในการจัดการศึกษา
1. ผูเ้ รี ยนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตรสถานศึกษา
2. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ผูเ้ รี ยนเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม
4. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นด้วยจิตตารมณ์รัก และรับใช้
5. ผูเ้ รี ยนแสดงออกถึงความสุ ภาพ อ่อนน้อม ตามสถานภาพและกาลเทศะ
6. ผูเ้ รี ยนแสดงออกถึงการอนุ รักษ์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงามของไทย
7. ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ รวมทั้ง เอาใจใส่ สุขภาพ ของตนเองและ
ผูอ้ ื่นให้แข็งแรงมีสุนทรี ยภาพสมวัย
8. สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตรและ กระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
9. ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
10. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
11. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์
1. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตรสถานศึกษา
2. พัฒนาครู ในด้านการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทนั สมัย
5. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรมตามคุณค่าพระวรสารในการดาเนินชี วติ
6. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นด้วยจิตตารมณ์รักและรับใช้
7. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกถึงความสุ ภาพ อ่อนน้อม ตามสถานภาพและกาลเทศะ
8. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ไทย
9. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และแสดงออกถึงการอนุ รักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ประเพณี อนั ดีงามของไทย
10. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้องมีสุนทรี ยภาพสมวัย
11. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนออกกาลังกายสม่าเสมอ รวมทั้งเอาใจใส่ สุขภาพของตนเองและผูอ้ ื่นให้แข็งแรง
12. พัฒนาครู ในด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
13. พัฒนาการจัดหลักสู ตรสถานศึกษาและหลักสู ตรสาระการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
14. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
15. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

สารสนเทศ โรงเรี ยนพระหฤทัย ปี การศึกษา 2558

5

4. ประวัติโรงเรียน
โรงเรี ยนพระหฤทัยเป็ นโรงเรี ยนคาทอลิ กสังกัดสังฆมณฑลเชี ยงใหม่สร้ างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2474
โดยคณะบาทหลวงของโรมันคาทอลิ คที่ มาเผยแพร่ ศาสนาคาทอลิ กที่จงั หวัดเชี ยงใหม่ ทาให้มีการสร้างวัดพระ
หฤทัยขึ้น ณ ตาบลช้างคลาน ถนนเจริ ญประเทศ ริ มฝั่ งแม่น้ าปิ ง ด้านทิศตะวันตก พระสังฆราชเรอเนแปรโรส
หัวหน้าคณะบาทหลวง ได้ขออนุ ญาตจัดตั้งโรงเรี ยนขึ้น ในบริ เวณวัดพระหฤทัย เมื่อวันที่ 1กรกฏาคม พ.ศ.2475
โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรี ยนพระหฤทัย” โดยมีจุดหมายเพื่อให้เด็กที่ยากจนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา โดยมีบาทหลวง
มิราแบลเป็ นผูจ้ ดั การ-ครู ใหญ่ เปิ ดทาการสอนเรื่ อยมาจนมีจานวนนักเรี ยนเพิ่มขึ้นมากและได้มีการสร้ างอาคาร
เรี ยนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับจานวนนักเรี ยน โดยมีอาคารเรี ยนและอาคารประกอบการ รวมจานวน 13 หลัง
ปั จ จุ บ ัน มี พ ระสั ง ฆราชฟรั ง ซิ ส เซเวี ย ร์ วี ร ะ อาภรณ์ รั ต น์ เป็ นประมุ ข สั ง ฆมณฑลเชี ย งใหม่ มี
บาทหลวงสุ รสิ ทธิ์ ชุ่มศรี พนั ธุ์ เป็ นผูแ้ ทนผูร้ ับใบอนุ ญาต ซิ สเตอร์ ดร.สุ รียพ์ ร ระดมกิจเป็ นผูอ้ านวยการ-ผูจ้ ดั การ
พร้ อมทั้งคณะกรรมการที่ปรึ กษา ที่เป็ นนักบวชชาย-หญิง รวม 5 คน มีครู จานวน 225 คน เป็ นครู ชาย 48 คน ครู
หญิง 177 คน และมีนกั เรี ยนรวมทั้งสิ้ น 2,750 คน เป็ นนักเรี ยนชาย 226 คน นักเรี ยนหญิง 2,524 คนโดยเปิ ดทาการ
สอนในสายสามัญตั้งแต่ช้ นั อนุ บาลปี ที่ 1 ถึ งชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6โดยปรับการเรี ยนการสอนให้เป็ นหลักสู ตร 3
ภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุ บาล 1 ถึ งชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ส่ วน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายเลื อกเรี ยนตามแผนการเรี ยน เพื่อสนับสนุ นการเปิ ดเป็ นโรงเรี ยน ๓ ภาษา ทาง
โรงเรี ยนได้จดั โครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยนใน ๓ ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิ วซี แลนด์ และ
ประเทศจี น แลกเปลี่ ย น 2 เมื อ ง คื อ คุ ณ หมิ ง และซี อ าน นอกจากนั้ นโรงเรี ยนยัง ได้ ท าสั ญ ญาร่ วมกั บ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) โดยนักเรี ยนที่เรี ยนจบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๒ จะได้รับ
ทุนการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จานวนปี ละ 8 คน ด้านอาคารสถานที่ได้ปรับสภาพแวดล้อมฝ่ ายอนุบาล
ให้มีบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการเรี ยนการสอน อาทิ เช่ น ปรับปรุ งห้องเรี ยน ห้องศูนย์สื่อ และสภาพแวดล้อม
โดยรอบเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆของนักเรี ยนให้เหมาะสมตามวัย และดาเนิ นการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศให้กบั
นักเรี ยนในทุกห้องเรี ยน
5. เกียรติคุณของโรงเรียน
ปี การศึกษา 2534 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็ นโรงเรี ยนรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรี ยนระดับ
มัธยมขนาดกลาง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี
ปี การศึกษา 2535 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิ การให้เป็ นสถานศึกษาที่จดั การเรี ยนการสอนจริ ยศึกษา ดีเด่น
ปี การศึกษา 2536 ได้รับคัดเลือกให้เป็ นอุทยานการศึกษาประจาปี 2536
ปี การศึกษา 2539 ได้รับคัดเลือกจากสานักงานศึกษาธิการ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็ นสถานศึกษา
ที่จดั กิจกรรมจริ ยธรรม ดีเด่น
ปี การศึกษา 2541 ได้รับคัดเลือกให้เป็ นสถานศึกษาที่จดั กิจกรรมจริ ยธรรมยอดเยีย่ มจากกลุ่มโรงเรี ยนในจังหวัด
เชียงใหม่
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ปี การศึกษา 2542 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลISO 9002 จากบริ ษทั BUREAU VERITAS QUALITY
INTERNATION (BVQI)จากประเทศอังกฤษ
ปี การศึกษา 2542-2546 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ประเภทสามัญศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน
ปี การศึกษา 2544 ได้รับรางวัลที่ 1 ของสถานศึกษาที่ได้รับผลสาเร็ จในการพัฒนาจิตพิสัย จากสานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ปี การศึกษา 2544 ได้รับรางวันสถานศึกษาต้นแบบ ( MODERN SCHOOL NETWORK) จากกระทรวงศึกษาธิการ
ปี การศึกษา 2547 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบแรก จากสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
ปี การศึกษา 2549 นางสาวกชกร สุ วรรณชื่น ได้รับคัดเลือกให้เป็ นนักเรี ยนรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นขนาดใหญ่
ปี การศึกษา 2551-2552 ได้รับการประเมินให้เป็ นโรงเรี ยนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ระดับดีเยีย่ ม
ปี การศึกษา 2552 ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ
การประกวดวงโยธวาทิตนักเรี ยน นักศึกษา ประเภท ค
ปี การศึกษา 2552 ได้รับโล่รางวัลและใบรับรองมาตรฐาน ASO-T Thailand จากผลการดาเนินการครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานการบริ หารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค ระดับแพลทตินมั่ โดยสานักงาน
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่
ปี การศึกษา 2552 ได้รับรางวัลที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ นั พื้นฐาน ( O-NET ) ระดับประถมศึกษา
ปี ที่ 6 ระดับเหรี ยญเงิน ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ระดับเหรี ยญ
ทองแดง จากสานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
ปี การศึกษา 2553 ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 10 จากสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี การศึกษา 2553 ได้รับโล่เกียรติคุณดีเด่น เป็ นโรงเรี ยนที่พฒั นาคุณภาพจริ ยธรรมดีเยีย่ ม จากสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี การศึกษา 2553 ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ
การประกวดวงโยธวาทิตนักเรี ยน นักศึกษา ประเภท ค
ปี การศึกษา 2553 ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินดั ดามาตุ รางวัล
ชนะเลิศประกวดสิ่ งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ปี การศึกษา 2554 ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลคฑากร ดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี
ปี การศึกษา 2554 ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จากการประกวดร้องเพลง
“Doraemon Singing & Dancing Contest
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ปี การศึกษา 2554 ได้รับรางวัลโรงเรี ยนส่ งเสริ มสนับสนุ นกิจกรรมเนื่ องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาอย่าง
ต่อเนื่องจากกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมร่ วมกับจังหวัดเชียงใหม่
ปี การศึกษา 2554 ได้รับเกียรติบตั รรับรองมาตรฐานโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ ระดับทองจากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุ ข
ปี การศึกษา 2555 ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรี ยนอาหารกลางวันปลอดสารพิษ จากสานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดเชียงใหม่
ปี การศึกษา 2556 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่แสดงว่าโรงเรี ยนพระหฤทัย ได้ส่งเสริ มกิจกรรมสร้างความดีสู่สังคม
ดีเด่นจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ปี การศึกษา 2556 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น “โรงเรี ยนที่พฒั นาคุณธรรมจริ ยธรรม ดีเยีย่ ม” จากศูนย์
เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ปี การศึกษา 2556 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มและสนับสนุนส่ งทีม เข้าประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับประเทศและได้รับรางวัลชนะเลิศ จากกระทรวงศึกษาธิการ
ปี การศึกษา 2556 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรี ยนเอกชนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยูใ่ น
ระดับดีมาก จากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
ปี การศึกษา 2556 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็ นสถานศึกษา สี ขาว จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ปี การศึกษา 2556 ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและแก้ไขปั ญหา
นักเรี ยน (good practice) เรื่ อง การประชุมผูป้ กครองเครื อข่าย ประจาปี 2556 จากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ปี การศึกษา 2557 โล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น “โรงเรี ยนที่พฒั นาคุณธรรมจริ ยธรรม ดีเยีย่ ม” จากศูนย์เผยแผ่ธรรม
จังหวัดเชี ยงใหม่
ปี การศึกษา 2557 เกียรติบตั รโรงเรี ยนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน O-NET
ตามเกณฑ์ที่กาหนดจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
ปี การศึกษา 2557 เกียรติบตั รโรงเรี ยนพระหฤทัยเป็ นสถานศึกษาสร้างภูมิคุม้ กันและป้ องกันภัยยาเสพติดดีเด่น
จากสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ปี การศึกษา 2557 เกียรติบตั รโรงเรี ยนพระหฤทัยเป็ นหน่วยลูกเสื อต้านภัยยาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ปี การศึกษา 2558 ได้รับโล่แสดงความขอบคุณเนื่ องในโอกาส “วันมหิดล” ประจาปี 2558 โรงเรี ยนเป็ น
สถาบันการศึกษาที่ส่งเสริ มและสนับสนุนให้บุคคลและนักเรี ยนมีจิตศรัทธาบริ จาคโลหิ ต
ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็ น
ประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยต่อไป
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ปี การศึกษา 2558 รางวัลโรงเรี ยนต้นแบบเครื อข่ายครู เพื่อโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่จากสานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดเชียงใหม่ ร่ วมกับเครื อข่ายครู นกั รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็ นประธาน
ปี การศึกษา 2558 รางวัล MOE AWARDS ปี การศึกษา 2557 ระดับดีเด่น ประเภท สถานศึกษา สาขาป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

6. แผนที่ / แผนผังโรงเรียนพระหฤทัยโดยสั งเขป
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7. แผนภูมิโครงสร้ าง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน / การบริหารงานองค์ กร

แผนภูมโิ ครงสร้ าง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ผูล้ งนามแทนผูร้ ับใบอนุญาต
ประธานกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูแ้ ทน
ผูป้ กครอง
กรรมการ

ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูแ้ ทนครู
กรรมการ

ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผูอ้ านวยการ-ผูจ้ ดั การ
กรรมการและเลขานุการ

แผนภูมโิ ครงสร้ าง การบริหารงานองค์ กร

คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
โรงเรี ยน
คณะกรรมการบริ หารสมาคมศิษย์เก่า ฯ

คณะกรรมการที่ปรึ กษา

ผูอ้ านวยการ - ผูจ้ ดั การ

คณะกรรมการบริ หารสมาคมผูป้ กครองและครู
ฯ

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยวิชำกำร

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยบุคลำกร

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยจริยธรรม

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน

หัวหน้ำงำน

หัวหน้ำงำน

หัวหน้ำงำน

หัวหน้ำงำน

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยธุรกำร-กำรเงิน
หัวหน้ำงำน

ผูล้ งนามแทนผูร้ ับใบอนุญาต

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยบริกำร
สัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้ำงำน

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยอำคำรสถำนที่

หัวหน้ำงำน

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยนโยบำยกำกับติดตำม
และประเมินผล
หัวหน้ำงำน

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยอนุบำล

หัวหน้ำงำน
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8. รายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนพระหฤทัย จานวน ๘ คน
1. บาทหลวงสุ รสิ ทธิ์
ชุ่มศรี พนั ธุ์
ผูล้ งนามแทนผูร้ ับใบอนุญาต
2. นายประยูร
ลังการ์พินธุ์ ผูท้ รงคุณวุฒิ
3. นายธวัชชัย
ไชยกันย์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
4. นางกัญญา
ญาณสาร
ผูท้ รงคุณวุฒิ
5. นายณรงค์
สุ ขหทัยนิรันดร์ ผูท้ รงคุณวุฒิ
6. นายมงคล
หวังรักกลาง ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
7. นางจิราภรณ์
ขัติยะ
ผูแ้ ทนครู
8. ซิสเตอร์ ดร.สุ รียพ์ ร
ระดมกิจ
ผูอ้ านวยการและผูจ้ ดั การ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

9.รายชื่อคณะกรรมการบริหารภายใน
คณะกรรมการบริ หารภายใน จานวน 10 คน
1. ซิสเตอร์ ดร.สุ รียพ์ ร
ระดมกิจ
ผูอ้ านวยการและผูจ้ ดั การ
2. นายกัมพล
วงค์สถาน
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ
3. นายยุติธรรม
วัฒนาวงศ์
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบุคลากร
4. นางนันทวดี
ศรี ปินตา
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายจริ ยธรรม
5. นางวนิดา
วงศ์สัมพันธ์ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
6. นางทิวาพร
อินทะศักดิ์
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายธุ รการ-การเงิน
7. นางสุ มิตรา
สร้อยยานะ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ การสัมพันธ์ชุมชน
8. นายอานนท์
เอี่ยมไธสง
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายอาคารสถานที่
9. นางจิราภรณ์
ขัติยะ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายนโยบาย กากับติดตามและประเมินผล
10. นางเพชรา
พันธุ์พิทย์แพทย์ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายอนุบาล

สารสนเทศ โรงเรี ยนพระหฤทัย ปี การศึกษา 2558

11
10. ข้ อมูลเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน

10.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปี ทีผ่ ่ านมา
10.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญา
ด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิทธิพล
มาตรฐานที่ ๖ ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิ ทธิผล
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
ด้ านคุณภาพการสร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็ นสังคม
แห่งการเรี ยนรู ้
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญาวิสยั ทัศน์และ
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย
ด้ านมาตรการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

น้ าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้

ผลการรับรอง

ร้อยละ มาตรฐานคุณภาพ

๕
๕
๕
๕

๔.๗๐
๔.๘๘
๔.๗๓
๔.๗๔

๙๓.๙๔
๙๗.๘๗
๙๔.๘๒
๙๕.๒๗

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

๒๐

๑๙.๔๖ ๙๗.๒๗

ดีเยีย่ ม

๒๐

๒๐

๑๐๐.๐๐

ดีเยีย่ ม

๒๐

๒๐

๑๐๐.๐๐

ดีเยีย่ ม

๕

๕

๑๐๐.๐๐

ดีเยีย่ ม

๒๐

๒๐

๑๐๐.๐๐

ดีเยีย่ ม

๕

๕

๑๐๐.๐๐

ดีเยีย่ ม

๕

๕

๑๐๐.๐๐

ดีเยีย่ ม
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10.1.2 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

น้ าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้

ร้อยละ

ผลการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ

ด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ

๕

๔.๗๗

๙๔.๙๔

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

๕

๔.๘๖

๙๗.๒๓

ดีเยี่ยม

๕

๔.๗๘

๙๕.๘๙

ดีเยี่ยม

๕

๔.๗๔

๙๕.๘๘

ดีเยี่ยม

๕

๔.๕๐

๙๑.๙๐

ดีเยี่ยม

๕

๔.๖๒

๙๒.๖๖

ดีเยี่ยม

๑๐
๑๐

๙.๘๗
๑๐.๐๐

๙๘.๖๓
๑๐๐.๐๐

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

๑๐

๑๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ดีเยีย่ ม

๑๐

๑๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ดีเยีย่ ม

๑๐

๑๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ดีเยีย่ ม

๑๐

๑๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ดีเยีย่ ม

๑๐

๑๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ดีเยีย่ ม

๕

๕.๐๐

๑๐๐.๐๐

ดีเยีย่ ม

๕

๕.๐๐

๑๐๐.๐๐

ดีเยีย่ ม

มาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองรักการเรี ยนรู ้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบคิดสร้างสรรค์
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริ ต
ด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้ กครอง ชุมชน ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
ด้ านคุณภาพการสร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริ มสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็ นสังคม
แห่งการเรี ยนรู ้
ด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตาม วิสยั ทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ที่กาหนดขึ้น
ด้ านมาตรการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริ มสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
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10.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกทีผ่ ่ านมา
10.2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรี ยนพระหฤทัย ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม เมื่อวันที่ 20-21 เดือนมกราคม
พ.ศ. 2557 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ผูบ้ ริ หาร ด้านครู และด้าน
ผูเ้ รี ยนซึ่ งสรุ ปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็ นตารางดังต่อไปนี้
11.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ปฐมวัย)
กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพฒั นาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิ ทธิผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่ งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึน้ ไป  ใช่
 มีตวั บ่ งชี้ทไี่ ด้ ระดับดีขนึ้ ไปอย่ างน้ อย ๑๐ ตัวบ่ งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่ งชี้

น้ าหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๓๕.๐๐
๑๕.๐๐
๕.๐๐

๔.๕๐
๔.๕๐
๔.๕๐
๙.๐๐
๑๐.๐๐
๓๓.๐๐
๑๕.๐๐
๔.๙๕

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๒.๕๐

๒.๐๐

ดี

๒.๕๐

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

๒.๕๐

ดีมาก

๑๐๐.๐๐

๙๔.๙๕

ดีมาก

ไม่ ใช่
ใช่

ไม่ ใช่

 ไม่ มตี วั บ่ งชี้ใดทีม่ รี ะดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน  ใช่

ไม่ ใช่



ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ไม่ สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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11.1.2 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ รู ้และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิ ทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่ งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึน้ ไป  ใช่
ไม่ ใช่

น้ าหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

๙.๕๐
๙.๔๕
๙.๔๐
๙.๒๗
๑๕.๘๔
๙.๐๐
๕.๐๐
๔.๘๑

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐๐.๐๐

๙๒.๒๗

ดีมาก

 มีตวั บ่ งชี้ทไี่ ด้ ระดับดีขนึ้ ไปอย่ างน้ อย ๑๐ ตัวบ่ งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่ งชี้  ใช่
 ไม่ มตี วั บ่ งชี้ใดทีม่ รี ะดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

 ใช่

ไม่ ใช่
ไม่ ใช่

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย


สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ไม่ สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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ข้ อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ข้ อ เสนอแนะเพื่อ การพัฒ นาตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
1. ด้ านผลการจัดการศึกษา
1. เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกายสมวัยดีอยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1.1) เด็กควรได้รับการบริ การอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วน ดื่มน้ าให้เพียงพอกับความต้องการของร่ างกาย
โดยการดื่มน้ าสะอาดเพื่อบารุ งสมอง อย่างน้อยวันละ 400-600 มิลลิลิตร รวมทั้งจัดให้ผทู ้ ี่ปรุ งอาหารและผูท้ ี่ทาการ
เสริ ฟอาหารให้เด็ก สวมผ้าเอี้ยมกันเปื้ อนสี ขาวขณะปฏิบตั ิงานสร้างเสริ มสุ ขลักษณะที่ดี
1.2) เด็กควรได้รับการปลูกฝังลักษณะนิสัยในการรักษาสุ ขนิสัยที่ดีและการป้ องกันโรคติดต่อโดยการ
ล้างมื อให้สะอาดอย่างถู กวิธี ก่ อนดื่ มนมและรั บประทานอาหาร รวมทั้งล้างมื อให้สะอาดทุ กครั้ งหลังออกจาก
ห้องน้ าและหลังจากเล่นกลางแจ้ง
1.3) เด็กควรได้การปลูกฝังให้ตระหนักถึงการดูแลสุ ขภาพ เพื่อป้ องกันโรคติดต่อและการเจ็บป่ วย โดย
จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ อต่อการส่ งเสริ มพัฒนาการ เช่ น ติ ดป้ ายเตื อนใจ คาขวัญ ภายในห้องน้ า จดดื่ มน้ า และ
บริ เวณสถานที่ที่เด็กรับประทานอาหาร รวมทั้งในฤดูหนาว ควรจัดหาผ้าห่ มในช่วงนอนพักตอนบ่าย และจัดโฟม
ยางสาหรับเด็กรองนัง่
2. เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีอยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยการจัดประสบการณ์
ส่ งเสริ มสุ นทรี ยภาพ ให้เด็กใกล้ชิดธรรมชาติรอบตัวและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ จัดกิจกรรมประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ ผา่ นประสาทสัมผัสทั้ง ๕ จัดกิจกรรมสัมผัสธรรมชาติ เช่น แปลงเกษตรกรน้อย ปลูกผักดูแล รดน้ าต้นผัก
สังเกตและบันทึกการเจริ ญเติบโตของผัก
3. เด็กมีพฒั นาการด้านสังคมสมวัย ดี อยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยการจัดกิ จกรรมปลูกฝั งการ
อดทน รอคอย ตามกระบวนการตามแนวคิ ด High scope หนึ่ ง ในแนวการจัด การศึ ก ษาระดับปฐมวัย ของ
สถานศึกษา ได้แก่ ฝึ กการวางแผน (Plan) การปฏิบตั ิตามแผน (Do) และทบทวน (Recall Time) ผ่านกิ จกรรม
ประสบการณ์เรี ยนรู ้ เช่น กิจกรรมงานปั้ นขี้ผ้ งึ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นรู ปทรงต่างๆ
4. เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญาสมวัย ดีอยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
4.1) เด็กควรได้รับการบริ การสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ห้องสมุดที่อบอุ่นสบายมีความ
เป็ นส่ วนตัว เช่น ปูเสื้ อ พรม หมอนอิง ให้เด็กสามารถนอนอ่านได้สบาย หนังสื อ 3 มิติ ภาพพลิก หนังสื อผ้าหรื อ
หนังสื อที่ทาจากวัสดุ ที่ไม่เป็ นอันตราย และมีอุปกรณ์สาหรับการเขียน เพิ่มโรงหุ่ น หุ่ นฝึ กการพูด การเล่นการเล่า
เรื่ องตามจินตนาการในการสร้างเรื่ องราวต่างๆ รวมทั้งจัดมุมนิ ทรรศการแสดงผลงานศิลปะของเด็กหน้าห้องเสริ ม
ประสบการณ์ศิลปะกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์
4.2) เด็กควรได้รับการส่ งเสริ มทักษะในการสื่ อสารทุกด้าน โดยเปิ ดโอกาสให้เด็กจัดทาหนังสื อด้วย
ตนเอง เช่น หนังสื อเล่มใหญ่ (Big book) หนังสื อเล่มเล็ก (small book) แล้วนาเสนอผลงาน จัดกิจกรรมการเล่นนิ้ว
มือ (Finger play) เรี ยนรู ้ภาษาท่าทางควบคู่ไปกับการส่ งเสริ มพัฒนาการโดยองค์รวมและกิจกรรมปริ ศนาคาทาย
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5. เด็ ก มี ค วามพร้ อมศึ ก ษาต่ อ ในขั้น ต่ อ ไป ดี อยู่แล้ว ควรพัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อง โดยการจัดกิ จกรรม
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยให้แก่เด็ก ภายในหนึ่งปี การศึกษาให้สมดุลกันทั้ง ๔ สาระที่
ควรเรี ยนรู ้ ได้แก่ เรื่ องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่ องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และ
สิ่ งต่างๆ รอบตัวเด็ก
6. สถานศึ กษาควรดาเนิ นการพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของสถานศึกษา คือ ความรู้ นา
คุณธรรมเลิศ เทิดศักดิ์ศรี โดยส่ งเสริ มให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิกิจกรรมด้านนี้ กบั ชุ มชนให้มากขึ้น มี
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจา เพื่อให้เกิดการยอมรับคุณลักษณะของเด็ก
จากชุมชนตามปรัชญาของสถานศึกษาให้ชดั เจนยิ่งขึ้น และควรให้ผปู ้ กครองแสดงความคิดเห็นลงในใบสมัครเข้า
เรี ยนของบุตรหลาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลในการรับบุตรหลานเข้าเรี ยน เพื่อเป็ นเหตุผลในการยืนยันการ
ยอมรับของชุมชน
7. สถานศึ ก ษาได้พฒั นาตามจุ ดเน้นและจุ ดเด่ นที่ ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ ดี อยู่แล้วโดยได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรภายนอก และเกิ ดผลกระทบที่ดีต่อชุ มชน ซึ่ งสถานศึกษาจัดทาโครงการจิตตารมย์ “รักและรับ
ใช้” จัดกิ จกรรมธารน้ าใจ กิ จกรรมสัมผัสชี วิตวิถีลา้ นนา กิ จกรรมพระหฤทัยจิ ตอาสา และกิ จกรรมปั นใจให้รัก
ประสบผลสาเร็ จ สถานศึกษาควรพัฒนาให้ต่อเนื่ อง โดยขยายการจัดกิ จกรรมในการรั บใช้ ให้ชุมชนที่ห่างไกล
และให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมให้มากยิง่ ขึ้น
8. สถานศึกษาได้พฒั นาโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา ได้แก่ โครงการหนึ่ งชั้นเรี ยน
หนึ่งคุณธรรม ดีอยูแ่ ล้ว ในด้านการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและการปฏิบตั ิที่ถูกต้องในด้านมารยาท
และความมีวนิ ยั ควรพัฒนาให้ต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเชิ งพฤติกรรม
ให้มากยิง่ ขึ้น เพื่อเป็ นพื้นฐานในด้านคุณธรรมตามปรัชญาของสถานศึกษาต่อไป
2. ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
1) สถานศึกษามีประสิ ทธิ ภาพในการบริ การจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดี อยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ องต่อไป โดยการจัดระบบโครงสร้างการบริ หารให้เอื้อต่อการบริ หารสถานศึกษานิ ติบุคคลให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงว่าด้วยการบริ หารจัดการโรงเรี ยนนิติบุคคล พ.ศ.2550 กาหนดภาระงานให้ครอบคลุมการบริ หารงาน
ทั้ง 4ด้าน ได้แก่ การบริ หารวิชาการ การบริ หารงบประมาณ การบริ หารบุคคลและการบริ หารทัว่ ไป
2) สถานศึกษาได้ส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศดีอยูแ่ ล้ว ในด้านการดาเนิ นงานตาม
ระบบการบริ หารคุณภาพ (PDCA) บริ หารงานโดยใช้แผนปฏิบตั ิราชการปี การศึกษา 2555 ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่
ทาไว้กบั สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมกับในการ
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง สถานศึกษาควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยเข้าร่ วมโครงการ 1 ช่วย 9 ของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ สถานศึ กษา ผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการ
บริ หารโรงเรี ยน และคณะครู ควรส่ งเสริ มสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการให้ยงั่ ยืนต่อไป
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3. ด้ านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ครู มีประสิ ทธิ ผลของการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญดีอยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนี้
1) ครู ควรส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กอย่างสม่ าเสมอ โดยการ
ติดตาม บันทึกประเมิ นพฤติกรรมของเด็กอย่างสม่ าเสมอ ได้แก่ จัดทาการบันทึกชัง่ น้ าหนักและวัดส่ วนสู งเพื่อ
ติดตามสภาวะการเจริ ญเติบโตและส่ งเสริ มพัฒนาการอย่างต่อเนื่ อง เป็ นปั จจุบนั รวมทั้งรายงานจานวนเด็กที่อยูใ่ น
ความดูแลทั้งหมดต่อฝ่ ายธุ รการของสถานศึกษา เพื่อการจัดทาข้อมูลและรายงานผลได้ตรงตามสภาพจริ ง รวมถึ ง
การให้การบริ การเด็กได้อย่างทัว่ ถึง
2) ครู ที่รับผิดชอบจัดกิ จกรรมเสริ มประสบการณ์ ควรได้รับการสนับสนุ นให้จดั ทางานวิจยั ในชั้นเรี ยน
ปี การศึกษาละ อย่างน้อย 1 เรื่ อง เพื่อการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กอย่างเต็มศักยภาพ
4. ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของระบบการประกันคุ ณภาพภายใน ดี อยู่แล้ว ควรดาเนิ นการต่อไปอย่า ง
ต่อเนื่ อง โดยการนาเอามาตรฐานและตัวบ่งชี้ มากาหนดเป้ าหมายในการพัฒนาอย่างครบถ้วน และจัดทาเครื่ องมือ
การประเมินโครงการให้สามารถนาไปใช้ในการประเมินผลดาเนินงานที่เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการได้
สรุ ปสารสนเทศเป็ นหมวดหมู่บ นั ทึ กไว้เป็ นหลักฐานอย่างชัดเจน เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนในส่ วนที่ ยงั ไม่
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นาตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
1. ด้ านผลการจัดการศึกษา
1) ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี ดีอยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาให้ต่อเนื่อง โดย
1.1) ผูเ้ รี ยนที่มีน้ าหนักและส่ วนสู งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ควรได้รับการพัฒนาโดยการดูแล
ด้านสุ ขภาพอนามัย การรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบ ๕ หมู่ให้พอดี กบั ความต้องการของร่ างกายและ
ออกกาลังกายที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
1.2) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการเฝ้ าระวังพฤติกรรมเสี่ ยงทุกด้าน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่เป็ นเด็กผูห้ ญิงโดย
การให้คาปรึ กษาแนะแนว การฝึ กผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะการปฏิเสธ และช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีปัญหา ตลอดจนบูรณาการ
หลักสู ตรการเรี ยนรู ้ที่สอดแทรกการส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตไปด้วย
1.3) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการส่ งเสริ มให้มีสุนทรี ยภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬาอย่างเป็ นระบบ
เน้นการพัฒนาผลการจัดกิ จกรรมอย่างต่อเนื่ อง ที่ ทาให้ผเู ้ รี ยนมี ความสุ ขเกิ ดความสนใจและสร้ างสรรค์ผลงาน
ดังกล่าวตามศักยภาพของตนเองครบทุกคน
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2) ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ดีอยูแ่ ล้วควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
2.1) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาให้เห็นความสาคัญของการปฏิบตั ิตนตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สามารถแสดงออกในเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ใ ห้เป็ นนิ สัย ได้จริ งหรื อเป็ นรู ป ธรรมมากยิ่งขึ้ นโดยการจัดโครงการ
กิจกรรมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้ าหมายของแต่ละด้านที่ตอ้ งการให้เกิดกับผูเ้ รี ยนอย่างชัดเจน
2.2) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการพัฒนาให้รู้จกั บาเพ็ญประโยชน์ต่อชุ มชนให้มากกว่านี้ โดยจัดกิ จกรรมให้
ผูเ้ รี ย นได้เข้า ร่ วมโดยการนาของผูบ้ ริ หาร คณะครู ท ากิ จกรรมที่ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของชุ ม ชน เช่ น
กิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี ของชุ มชนในวันสาคัญ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันภัยทุกด้าน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความ
ภาคภูมิใจในการร่ วมกันพัฒนาชุมชน
3) ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ รู ้และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง ดีอยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย
3.1) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้รักการอ่านทั้งองค์กร โดยจัดให้มีโครงการพระ
หฤทัยร่ วมใจรักการอ่าน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้กบั ครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนพระหฤทัย
3.2) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการสนับสนุ นให้ร่วมกิ จกรรมกับห้องสมุดของโรงเรี ยนให้มากขึ้น โดยการขอ
ความร่ วมมือกับทุกฝ่ ายดาเนินการอย่างเป็ นระบบบริ หารคุณภาพ
3.3) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการพัฒนาให้นาเสนอผลงานของตนเองจากการเรี ยนรู ้ กบั โครงการภูมิปัญญา
ไทยก้าวไกลสู่ อาเซี ยนตามศักยภาพของผูเ้ รี ยนโดยการจัดกิจกรรมวันวิชาการอย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอทุกภาคเรี ยน
4) ผูเ้ รี ยนคิดเป็ นทาเป็ น ดีอยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย
4.1) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการพัฒนาให้นาเสนอผลงานของตนเองจากการเรี ยนรู ้ กบั โครงการภูมิปัญญา
ไทยก้าวไกลสู่ อาเซี ยนตามศักยภาพของผูเ้ รี ยนโดยการจัดกิจกรรมวันวิชาการอย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอทุกภาคเรี ยน
4.2) ผูเ้ รี ย นควรได้รั บ การพัฒนาให้ มี ท กั ษะในการปรั บ ตัวเข้า กับ สั ง คมโดยขอความร่ ว มมื อ จาก
วิ ท ยากรท้อ งถิ่ น ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น และปราชญ์ ช าวบ้า น มาให้ ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ งเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนว
พระราชดาริ สอดแทรกการทางานอย่างเป็ นระบบทุกกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ให้มากยิ่งขึ้ นเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ดารงชีวติ ตามบริ บทของสถานศึกษา
5) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการส่ งเสริ มให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น ดังนี้
5.1) กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ โดยสร้ า งเสริ ม ให้ ผู ้เ รี ย นมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นรู ้ ด้า น
คณิ ตศาสตร์ จากการเรี ยนรู ้ที่สนุกสนานด้วยการสร้างบรรยากาศ การเล่นเกม การจาลองเหตุการณ์หรื อสถานการณ์
คณิ ตคิดสนุกวันละ 1 หรื อ 2 ข้อ หมัน่ ฝึ กฝนการทาโจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ จากง่ายไปหายาก
5.2) กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ วิท ยาศาสตร์ โดยหาวิธี ก ารสร้ า งความเข้า ใจและจดจาได้ง่ ายในเนื้ อหา
บางอย่าง เช่ น สู ตรในการคานวณ วิธีการคานวณ และคาศัพท์ดา้ นวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น ได้แก่ ให้เด็กได้พบเห็ น
บ่อยๆ ย้าคิดย้าทา ทบทวนความจา ฝึ กทาโจทย์ในแบบฝึ กต่างๆ ทั้งในตาราเรี ยน และนอกตาราเรี ยน
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5.3) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ โดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองในด้านทฤษฎีเนื้ อหา ด้วยการ
มอบหมายงานให้ปฏิ บตั ิที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องดนตรี ทัศนศิ ลป์ และนาฏศิลป์ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจให้แก่
ผูเ้ รี ยนมากขึ้น โดยให้ผเู ้ รี ยนทาความเข้าใจกับรายละเอียด สรุ ปเนื้อหา และสร้างคาถามและคาตอบประกอบในการ
ทารายงานดังกล่าว รวมทั้งจัดทาแบบฝึ ก หรื อสร้างคาถามที่มีลกั ษณะเดียวกับการทดสอบระดับชาติมาสอดแทรก
ในชั้วโมงเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรี ยนรู ้อยูเ่ ป็ นประจา
5.4) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ โดยส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมี การใช้คาศัพท์บ่อยมากขึ้ น ใช้
เทคนิ คการเล่นเกมต่อคาศัพท์ภาษาอังกฤษ หรื อเกมอื่นๆ ที่ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจในการใช้คาศัพท์ ไวยากรณ์
สามารถจับใจความสาคัญของประโยคหรื อเนื้ อเรื่ องได้ รวมทั้งสอดแทรกแบบฝึ กหัดให้ผูเ้ รี ยนใช้คาศัพท์เป็ น
ประจา หมัน่ แปลความหมายของประโยคหรื อเนื้ อเรื่ อง ด้วยการอ่านสาระน่ ารู ้ บทความ เรื่ องสั้น หรื อนิ ตยสาร
ภาษาอังกฤษ โดยเป็ นเรื่ องที่ผเู้ รี ยนสนใจ
6) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึ กษา คือ ความรู ้ นา คุ ณธรรมเลิ ศ เทิ ดศักด์ศรี ดี อยู่แล้ว ควรพัฒนาให้ต่อเนื่ อง โดย
ส่ ง เสริ ม ให้ ผูเ้ รี ย นมี ส่ ว นร่ วมในการปฏิ บ ตั ิ กิ จ กรรมด้า นนี้ ก ับ ชุ ม ชนให้ ม ากยิ่ง ขึ้ น มี ก ารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจา เพื่อให้เกิ ดการยอมรับคุ ณลักษณะของ
ผูเ้ รี ย นจากชุ ม ชนตามปรั ช ญาของสถานศึ ก ษาให้ชัดเจนยิ่ง ขึ้ น และควรให้ผูป้ กครองแสดงความ
คิดเห็นลงในใบสมัครเข้าเรี ยนของบุตรหลานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลในการนาบุตรหลานเข้า
เรี ยน เพื่อเป็ นเหตุผลในการยืนยันการยอมรับของชุมชน
7) สถานศึ กษาได้พ ฒ
ั นาตามจุ ดเน้นและจุ ดเด่ นที่ ส่ง ผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ ดีอยู่แล้วโดยได้รับ การ
ยอมรับจากองค์กรภายนอกและเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชนซึ่ งสถานศึกษาจัดทาโครงการจิตตารมย์ “รักและรับใช้”
จัดกิจกรรมธารน้ าใจ กิจกรรมสัมผัสชี วิตวิถีลา้ นนา กิจกรรมพระหฤทัยจิตอาสา และกิจกรรมปั นใจให้รักประสบ
ผลสาเร็ จ สถานศึกษาควรพัฒนาให้ต่อเนื่ อง โดยขยายการจัดกิ จกรรมในการรับใช้ให้กบั ชุ มชนที่ห่างไกลและให้
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมให้มากยิง่ ขึ้น
8) สถานศึกษาได้พฒั นาโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา ดี อยู่แล้วในด้านส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและการปฏิบตั ิที่ถูกต้องในด้านมารยาทและความมีวินยั ควรพัฒนาให้ต่อเนื่ อง โดยจัด
กิ จกรรมส่ งเสริ มให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เชิ งพฤติกรรมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็ นพื้นฐานในด้านคุ ณธรรม
ตามปรัชญาของสถานศึกษาต่อไป
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2. ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
1) สถานศึกษามีประสิ ทธิ ภาพในการบริ การจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดี อยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ องต่อไป โดยการจัดระบบโครงสร้างการบริ หารให้เอื้อต่อการบริ หารสถานศึกษานิ ติบุคคลให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงว่าด้วยการบริ หารจัดการโรงเรี ยนนิ ติบุคคล พ.ศ.2550 กาหนดภาระงานให้ครอบคลุมการบริ หารงาน
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริ หารวิชาการ การบริ หารงบประมาณ การบริ หารบุคคลและการบริ หารทัว่ ไป ประสาน
ความร่ วมมื อกับคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน คณะกรรมการศิ ษย์เก่า และคณะกรรมการเครื อข่ายผูป้ กครอง
ตลอดถึงชุมชน ให้การสนับสนุนกิจกรรมบริ หารและพัฒนาสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
2) สถานศึกษาได้ส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ ดีอยูแ่ ล้วในด้านการดาเนินงานตาม
ระบบการบริ หารคุณภาพ (PDCA) บริ หารงานโดยใช้แผนปฏิบตั ิราชการปี การศึกษา 2555และปฏิบตั ิตามข้อตกลง
ที่ทาไว้กบั สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 1 และให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง สถานศึกษาควรพัฒนาอย่างต่อเนื่ องโดยเข้าร่ วมโครงการ 1 ช่ วย 9 ของสานักงานการ
ประเมิ นและรั บ รองมาตรฐานการศึ กษา เพื่อให้ส อดคล้องกับ เอกลักษณ์ ส ถานศึ กษา ผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการ
บริ หารสถานศึกษาและคณะครู ควรส่ งเสริ มสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการให้ยงั่ ยืนต่อไป
3. ด้ านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
สถานศึกษามีประสิ ทธิ ผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ดี อยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้
1) ครู ควรจัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ให้เป็ นที่ น่าสนใจของผูเ้ รี ยนโดยใช้ท่าทาง การพูดที่เข้าใจให้ผูเ้ รี ยน
สนุกสนานกับการเรี ยนรู ้ นาเรื่ องราวที่อยูใ่ นความสนใจของผูเ้ รี ยนมาร่ วมสนทนาเชื่ อมโยงสู่ เนื้ อหาการเรี ยน เช่น
นิทาน ละคร เหตุการณ์ และข่าวสาร เป็ นต้น หรื อใช้เกมและเสี ยงเพลงเพื่อช่วยกระตุน้ ความสนใจ
2) ครู ควรจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยนตามที่ สถานศึ กษากาหนดคื อ อย่างน้อยปี การศึ กษาละ ๑ เรื่ อง โดยนา
ปั ญหาที่คน้ พบในการจัดการเรี ยนรู ้มาแก้ไขด้วยการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน และจัดทาสื่ อหรื อนวัตกรรมเป็ นเครื่ องมือ
ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ด้วยการศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่มีผปู ้ ระสบปั ญหาในการแก้ปัญหา ทั้งนี้ ควรได้รับ
การปรึ กษาอย่างใกล้ชิดจากงานวิจยั ผูซ้ ่ ึ งมีความชานาญและสามารถให้คาปรึ กษางานวิจยั ของครู ได้เป็ นอย่างดี
4. ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษามี พ ฒ
ั นาการของการประกันคุ ณภาพภายในโดยสถานศึ ก ษาและต้นสั ง กัด ดี อยู่แล้ว ควร
ดาเนิ นการต่อไปอย่างต่อเนื่ อง โดยการนามาตรฐานและตัวบ่งชี้ มากาหนดเป้ าหมายในการพัฒนาอย่างครบถ้วน
และจัดทาเครื่ องมือการประเมินโครงการแต่ละโครงการ ให้สามารถนาไปใช้ในการประเมินผลดาเนิ นงานที่เป็ น
เป้ าหมาย วัตถุ ประสงค์ของโครงการได้ สรุ ปสารสนเทศเป็ นหมวดหมู่บนั ทึกไว้เป็ นหลักฐานอย่างชัดเจน เพื่อ
นาไปใช้ในการวางแผนในส่ วนที่ยงั ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป
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นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติทดี่ ี (Good Practice) ของสถานศึกษาทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม
โรงเรี ย นพระหฤทัย ได้ดาเนิ นการตามระบบการดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ย น โดยการนาใบรายงานความ
ประพฤติ มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ควบคุมพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน มีการสรุ ปประเมิน และ
รายงานผล เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน ให้มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ได้
สร้างความรู ้ความเข้าใจการใช้ใบรายงานความประพฤติแก่ผเู ้ รี ยน หากผูเ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จะ
ได้รับใบรายงานความประพฤติ และถูกหักคะแนนความประพฤติตามกรณี จากผลการสรุ ปในใบรายงานได้จดั
พฤติกรรมผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่มเสี่ ยง กลุ่มมีปัญหา ตามเกณฑ์การหักคะแนนความประพฤติ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดสานึ ก
ที่ดี มีความภาคภูมิใจในตนเอง และกลับมาเป็ นผูเ้ รี ยนกลุ่มปกติมีคุณภาพตามที่โรงเรี ยนและผูป้ กครองคาดหวัง
ต่อไป ผลการดาเนิ นงานทาให้ผเู ้ รี ยนมีความตระหนักในการใช้ใบรายงานความประพฤติ เกิ ดพฤติ กรรมที่ดีข้ ึ น
และใช้ชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข พัฒนาขึ้นจากกลุ่มเสี่ ยงและกลุ่มมีปัญหา
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บทที่ 2 ข้ อมูลด้ านบุคลากร
1. ผู้บริหาร
1.1 ผูแ้ ทนผูร้ ับใบอนุ ญาต นายสุ รสิ ทธิ์ ชุ่มศรี พนั ธุ์ โทรศัพท์ 053 – 276087
e-mail Sc_Cathedral@hotmail.comวุฒิการศึกษาสู งสุ ด ปริ ญญาตรี สาขา ศิลปศาสตรบัณฑิต ( ปรัชญา )
ดารงตาแหน่งตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2555 จนถึงปัจจุบนั เป็ นเวลา 4 ปี - เดือน
1.2 ผูอ้ านวยการ - ผูจ้ ดั การโรงเรี ยน นางสาวสุ รียพ์ ร ระดมกิจ โทรศัพท์ 053 – 276087
e-mail anna_suriphon@yahoo.comวุฒิการศึกษาสู งสุ ด ปริ ญญาเอก สาขา บริ หารการศึกษา
ดารงตาแหน่งตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2555 จนถึงปัจจุบนั เป็ นเวลา 4 ปี - เดือน
2. ข้ อมูลบุคลากร
2.1 จาแนกตามหน้าที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์
เพศ (คน)
ประเภทบุคลากร
ผูล้ งนามแทนผูร้ ับใบอนุญาต
ผูอ้ านวยการ - ผูจ้ ดั การ
ครู (บรรจุ)
ครู พิเศษ/ครู ผชู ้ ่วย (ไม่บรรจุ)
ครู ต่างประเทศ
พี่เลี้ยง
บุคลากรทางการศึกษา
นักการภารโรง
คนขับรถ
ยามรักษาความปลอดภัย

ชาย

หญิง

1
48
1
2
3
23
1
4

1
117
2
4
7
50

ระดับการศึกษา (คน)
สู ง
ตา่ กว่ า
ป.ตรี
กว่ า
ป.ตรี
ป.ตรี
1
1
4
134
27
3
6
5
2
1
2
72
1
1
4

อายุเฉลีย่
(ปี )

ประสบการณ์
ในตาแหน่ ง(เฉลีย่ )
(ปี )

61
48
46
31
41
31
56
32
33
32

4
4
17
4
5
5
5
13
13
18
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2.2 ตารางแสดงข้อมูลคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรครู โรงเรี ยนพระหฤทัย
ฝ่ าย / กลุ่มสาระ
ฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายสนับสนุนการสอน
ฝ่ ายปฐมวัย
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระสุ ขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
รวม
รวมไม่ แยกเพศ
คิดเป็ นร้ อยละ

ปริ ญญาเอก
ชาย หญิง
1
-

ปริ ญญาโท
ชาย หญิง
3
3
1
3
2
1
4

ปริ ญญาตรี ต่ากว่าปริ ญญาตรี
รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง
6
10
5
13
1
23
1
15
16
17
20
4
18
24
3
17
25

-

-

-

1

2

15

-

-

18

-

1

1
8

1
5
17

1
8
3
1
28

7
2
7
25
142

-

2
3

10
10
10
33
199
199
100

1
0.50

25
12.56

170
85.43

3
1.51

2.3 แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาของบุคลากรครู ปี การศึกษา 2558

ปริ ญญาเอก
12.56

85.43

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

0.5
1.51

ต่ากว่าปริ ญญาตรี
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2.4 ผลงานดีเด่นของครู ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเภท/ชื่อ
นางวรรณรัชต์
ทองสวัสดิ์
นายสิ ทธิพร
นันทขว้าง
นางสาวกมลพร
ทองธิยะ
นางสาวกัลญา
ชนะสกุลนิยม
นางสาวนลินี
ศรี จนั ทร์ดร
นางสาวปราณี
คาปา
นางสาววัลสิ กา
คาภิระ
นางสาววาสนา
ก๋ าใจ
นางศศิชา
พจนาธารงพงศ์
นางสาวอัญชลิการ์ ขันติ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ
รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจาปี 2558
รางวัลครู แสนดี
รางวัลหนึ่งแสนครู ดี
รางวัลหนึ่งแสนครู ดี
รางวัลหนึ่งแสนครู ดี
รางวัลหนึ่งแสนครู ดี
รางวัลหนึ่งแสนครู ดี
รางวัลหนึ่งแสนครู ดี
รางวัลหนึ่งแสนครู ดี
รางวัลหนึ่งแสนครู ดี

หน่ วยงานทีม่ อบรางวัล
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
มหาวิทยาลัยศรี ประทุมกทม.
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา

3. ข้ อมูลนักเรียน ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 )
3.1 จานวนผูเ้ รี ยนจาแนกตามหลักสู ตร/โครงการและเพศ
หลักสู ตรโครงการ/
ระดับชั้น

ไทย
ชาย
64
237
301

อนุบาล
ประถมศึกษา (ป.1-6)
มัธยมต้น (ม.1-3)
มัธยมปลาย(ม. 4-6)
รวม

หญิง
139
689
624
729
2,181

จานวนผู้เรียน
EP
อิสลาม
ชาย หญิง ชาย
หญิง
-

ชาย
64
237
301

รวม
หญิง
139
689
624
729
2,181

รวม
203
926
624
729
2,482

คิดเป็ น
ร้ อยละ
8.18
37.31
25.14
29.37
100

3.2 แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรี ยนตามระดับชั้น ปี การศึกษา 2558
8.18
29.37

ระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-6
37.31

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

25.14
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3.3 ผลงานดีเด่นของนักเรี ยนในรอบปี ที่ผา่ นมา
นักเรี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ประเภท/ชื่อ
1 เด็กหญิงเกวลิน กันยาสาย

-

-

2

เด็กชายสมัชญ์พล

สิ รรวีพชั ร์

-

-

3

เด็กชายสมัชญ์พล

สิ รรวีพชั ร์

4

เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ชัยชิต

5

เด็กหญิงศุภรดา

6

เด็กหญิงพิจิตตรา

จันต๊ะมณี

อาชีวะ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ
รางวัลเหรี ยญทองและได้เป็ นตัวแทนของภาคเหนือเข้า
ชิงแชมป์ ระดับประเทศจากการแข่งขัน Electone
Ensemble รุ่ นเล็กอายุไม่เกิน 12 ปี ของ Yamaha
Thailand Music Festival 2015 และ
รางวัลแชมป์ ระดับประเทศและได้เข้ารับถ้วยประทาน
จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ณ วังสุโขทัย
รางวัลเหรี ยญทอง พร้อมถ้วยรางวัล ประเภทต่อสู ้ รุ่ น
อายุ 7-8 ปี ชาย 24-27 ก.ก. รุ่ น D ระดับ OPEN
สังกัดทีม King Phoenix Taewondo
รางวัลเหรี ยญทอง ประเภทยุวชน รุ่ นอายุ 7-8 ปี
น้ าหนัก 27-30 ก.ก. รุ่ น E สังกัดทีม King Phoenix
รางวัลชนะเลิศ เหรี ยญทองแข่งขัน “เทควันโด”
รุ่ นสายธารทิพย์ A (Kyoruki) ยุวชนชายอายุ 7-8 ปี
รุ่ น E (27 – 30) Class A ในงาน CMU
TAEKWONDO OPEN 4
รางวัลเหรี ยญเงิน ระดับที่ 3 รุ่ นอายุไม่ถึง 9 ปี
จากการแข่งขัน สมาร์ทเบรน จินตคณิ ตชิงแชมป์
ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน “เชียร์ ลดี ดิง้ ชิงแชมป์
ประเทศไทย” จากพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Little Miss Chiangmai
Thailand (ภาคเหนือ ) และได้เป็ นยุวฑูตการท่องเที่ยว
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Little Miss Chiangmai
Thailand (ภาคเหนือ) และทาหน้าที่เป็ นยุวฑูต
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเชียงใหม่และ
ภาคเหนือ ในส่วนของ ททท.

หน่ วยงานทีม่ อบรางวัล
Yamaha Thailand Music
Festival

สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ร่ วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
องค์การบริ หารจังหวัด
เชียงใหม่และการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย

สมาร์ทเบรน

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

การท่องเที่ยวเชียงใหม่

การท่องเที่ยวเชียงใหม่
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ที่
ประเภท/ชื่อ
7 เด็กหญิงภัคควลัญชน์ ชัยชิต

8

เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงกรพิชญา

9

เด็กหญิงศรัณยา โรจนมณี พาณิ ชย์
เด็กหญิงธัญธิ
บุญธีรารักษ์
เด็กหญิงโรส
อิเคดะ
นางสาวณัฐฐิณา ฉิ มแย้ม
นางสาวณัฐประภา ปิ มป้ อ
นางสาวพิมพิ์พิชญา รัตนคชินทร์
เด็กหญิงนันท์นภัส สุจา
เด็กหญิงกรพิชญา วงศ์ศิริ

10

11

สุจา
วงค์ศิริ

12

นางสาวพรไพลิน

จินดามณี

13

นางสาวนัทธมน

ดุสิตโสภณ

14

เด็กหญิงศุภชั ญา

ปั้ นทอง

15

เด็กหญิงจันทร์เจ้า หลิน

16

เด็กหญิงภัคจิรา

อูปแก้ว

17

นางสาวจิรัศยา

เลิศสังจ์แจ่มใส

18

นางสาวจิตรา

แซ่ฉา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจาปี 2558 ประเภท “Dance :
Junior Team Cheer Freestyle Pom”ระดับอาเซี่ยน
พร้อมถ้วยรางวัลและเหรี ยญทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ของ ระดับภาคเหนือ
จากการแข่งขัน “ To Be Number One Teen Dancercise
Thailand Championship 2016 รุ่ น Junior” จากกระทรวง
สาธารณะสุข พร้อมถ้วยและเงินรางวัล

หน่ วยงานทีม่ อบรางวัล
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลง (Singing Competition)
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ English Programmed
Academic Competition Day 2015
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสะกด
คาศัพ ท์ (Spelling)จากการแข่ ง ขัน ทัก ษะภาษาอัง กฤษ
English Programme Academic Competition Day 2015
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับโล่รางวัลพร้อม
เกียรติบตั ร จากการแข่งขันโยนไข่ดิ่งพสุธา ครั้งที่ 7
ณ คณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่ น Junior จากการแข่งขัน
เต้น To be number one Teen Dancercise Chiangmai
Championship 2016 ใช้ชื่อทีมว่า NK Junior to be
รางวัลชนะเลิศจากการประกวด ภาพวาดด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในหัวข้อ“Our People, Our Future Together”
ณ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดคัด
ลายมืออักษรจีน ระดับประถมศึกษา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดคัด
ลายมืออักษรจีน ระดับประถมศึกษา
ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดคัดลายมืออักษรจีน
ระดับประถมศึกษา
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1จากการประกวดเรี ยงความ
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา
ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดเรี ยงความภาษาจีน
ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรี ยนวารี เชียงใหม่

กระทรวงสาธารณะสุข

โรงเรี ยนวารี เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
โรงเรี ยนบ้านรักภาษา
จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรี ยนบ้านรักภาษา
จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรี ยนบ้านรักภาษา
จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรี ยนบ้านรักภาษา
จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรี ยนบ้านรักภาษา
จังหวัดเชียงใหม่
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ที่
19

20

21

22

23

24
25

ประเภท/ชื่อ
เด็กหญิงกนกวรรณ สุพรศิลป์
เด็กหญิงปิ ยฉัตร
อะตะถา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านธรรมชาติวทิ ยา ระดับภาคเหนือ
ภายใต้หวั ข้อ “มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ” (The Nature’s
Great Event) จากการแข่งขัน “Science Project”ระดับ 17
จังหวัดภาคเหนือ ณ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์
เด็กหญิงปั นชญา
ตระกูลทองสว่าง ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดงโครงงานวิทยาศาสตร์สาขา
เด็กหญิงจิรพร
เสนาบุตร
ชีวภาพ พร้อมเกียรติบตั รและเงินรางวัล จากงานสัปดาห์
เด็กหญิงสิ ริยากร
ถมยา
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2558 ระดับภาคเหนือ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นางสาวปพิชญา
พรหมแสนใจ ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์
นางสาวสุภาพร
แซ่โหว
รุ่ นเยาว์ เรื่ อง MiracurousAurora (มหัศจรรย์แสงออโรรา)
นางสาวอลิสา
เนตรวงศ์
พร้อมเกียรติบตั รและเงินรางวัลจากงานสัปดาห์
นางสาวแพรวพรรณ เกตุแก้ว
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2558 ระดับภาคเหนือ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เด็กหญิงภัทรภร
จรัสแสงสุริยา ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่น
เด็กหญิงพิสุทธิ์ทิวา พรหมเมตจิต
เยาว์ เรื่ อง The Layers of the Atmosphere of Venus
เด็กหญิงภรภัทร
โสวะภาสน์
พร้อมเกียรติบตั รและเงินรางวัลจากงานสัปดาห์
เด็กหญิงสุภสั สรา, กาศเกษม
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2558 ระดับภาคเหนือ
เด็กหญิงพิมพกานต์ ใจสะอาด
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เด็กหญิงวทันยา
นามเมือง
เด็กหญิงกุลิสรา
ศรี แก้ว
นางสาวพิชชาพร
การะเกษ
ได้รับรางวัลที่ 2จากการประกวด ชุมนุมนักธรณี วทิ ยารุ่ น
นางสาวศิริประภา พูดตรง
เยาว์ เรื่ องSlow Life in Chiangmai By ธรณี พร้อมเกียรติบตั ร
นางสาวฐิติวรดา
กัลยา
และเงินรางวัลจากงานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
นางสาวฐิติพร
ศศานนท์
ประจาปี 2558 ระดับภาคเหนือ ณ คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวกุลนันท์
คาบัวตอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นางสาวทิวาพร
ไทยทศวงษ์
นางสาวอรณิ ชา
ชัยสุริยะ
ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน “ตอบปั ญหากฎหมาย”
นางสาวนัททีวรรณ แสนกันทะ
เนื่องในวันรพี ซึ่งจัดโดยศาลจังหวัดเชียงใหม่
เด็กชายธัญชนิต
เครื อยศ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรี ยญทองแดง พร้อม
เกียรติบตั รรุ่ นอายุ 12 ปี ชายเดี่ยวจากการแข่งขัน
แบดมินตัน “กีฬานักเรี ยน นักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่”
ประจาปี 2558
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

หน่ วยงานทีม่ อบรางวัล
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศาลจังหวัดเชียงใหม่
สถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขตเชียงใหม่

สารสนเทศ โรงเรี ยนพระหฤทัย ปี การศึกษา 2558

28
ที่
26

27

28

29

30

31

32

ประเภท/ชื่อ
เด็กหญิงจารุ นนั ท์ ทาปา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรี ยญเงิน พร้อมเกียรติ
บัตรรุ่ นอายุ 14 ปี หญิงเดี่ยวจากการแข่งขันแบดมินตัน “กีฬา
นักเรี ยน นักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่” ประจาปี 2558
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เด็กหญิงจารุ นนั ท์ ทาปา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรี ยญทองแดง รุ่ นอายุ
เด็กหญิงชนากานต์ สันตินาวิน
14 ปี หญิงคูจ่ ากการแข่งขันแบดมินตัน “กีฬานักเรี ยน
นักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” ประจาปี 2558 ณ สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
นางสาวพรภัสริ นทร์ สิ ริวฒั น์ระวี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันวาดหน้ากาก
งิ้วในงาน“การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนครบรอบ
40 ปี การทูตจีน–ไทย” ณ โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลล์วทิ ยาลัย
นางสาวอภิสรา
จตุทิพย์สมพล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3จากการเข้าร่ วมแข่งขัน
ทดสอบวัดระดับภาษาจีนHSK ระดับ3ในงาน“การแข่งขัน
ทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ครบรอบ 40 ปี การทูตจีน–
ไทย” ณ โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลล์วทิ ยาลัย
นางสาวณิ ชาภัทร คงทวี
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ จากการแข่งขัน
นางสาวกฤตติกา
เอื้องเงิน
จรวดขวดน้ าระดับภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นางสาวพรหมพิทกั ษ์ คาหล้า
โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติร่วมกับ
นางสาวชริ นทร์ญา มูลอ้าย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวษิฌาภา
เอมะสุวรรณ
เด็กหญิงชนิตา
คุตตะเทพ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Speech contest
เด็กหญิงไลวิลฬ์
สิ งห์ใส
ได้รับรางวัลชนะเลิศSpeech contest
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กชายปั ณณธร

วรรณาภรณ์เลิศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Crossword contest
ปั ญญาธิกลุ

เด็กหญิงพิจิตตรา

อาชีวะ

เด็กหญิงเมธาวี
เด็กหญิงตรี รัตน์
เด็กหญิงฐิติกานต์

ตั้งทวี
สร้อยยานะ
เกษอินทร์

นางสาวณัฐฐิญา
นางสาวธนิสร
นางสาวปรี ญาพัชร์

ฉิ มแย้ม
ราชศักดิ์
แปงงาม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Singing contest
จากการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศในงานวัน
ภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Day 2015) ประจาปี
การศึกษา 2558 ณ โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลล์ วิทยาลัย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันประกวด
หนังสื อเล่มเล็กระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่

โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลล์
วิทยาลัย
โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลล์
วิทยาลัย

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลล์
วิทยาลัย

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1

ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันประกวดหนังสื อเล่มเล็ก
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากการแข่งขันกิจกรรมพัฒนา
ทักษะนักเรี ยนค่านิยมหลัก 12 ประการ จังหวัดเชียงใหม่
สารสนเทศ โรงเรี ยนพระหฤทัย ปี การศึกษา 2558

29
ที่
33

ประเภท/ชื่อ
เด็กชายเคนเนธ
อึ้ง เหวิน ชง
เด็กหญิงกัญญาพัชร เชื้อมูล
เด็กหญิงเขมพร
ศรี สวัสดิ์
นางสาวฐิติวรดา
กัลยา
นางสาวอารยา

ส่งศรี เกตุ

34

นางสาวนัทธมน,
นางสาวชุติมณฑน์
นางสาวเบญจมาศ

ศิรินิรันดร์
บุญสุวรรณ
สุริฉาย

35

นางสาวสุวพร
นางสาวนลินทิพย์

ชูเกียรติ
สี แสง

36

นางสาวกุญจนาท
นางสาวแกมกาญจน์
นางสาวพิชญาภัค
นางสาวเพทาย

พรมมา
ศิริพงษ์
นันตาสาย
สุวรรณชัย

37

นางสาวชนัญธิตา
นางสาวนนทิยา

หาญใจ
เทพพรม

38

เด็กหญิงจิตตานันท์ ศิริชุดา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันเล่าเรื่ อง
Story Telling
ได้รับรางวัลขวัญใจ Story Telling จากการแข่งขันกิจกรรม
พัฒนาทักษะนักเรี ยนค่านิยมหลัก 12 ประการ จังหวัด
เชียงใหม่
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันแนวคิดและ
ทักษะทางวิชาการทางด้านสถาปั ตยกรรมระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)หรื อเทียบเท่า พร้อมใบ
ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 5,000บาทในหัวข้อ
"แผลงลอย" จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรี ยญทองประเภท Transporter
Robot จากการแข่งขัน “หุ่นยนต์ยวุ ชนชิงแชมป์ ประเทศไทย
ครั้งที่ 4” ณ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2558
จัดโดย สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์ร่วมกับสถาบัน
ส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท Transporter
Robot จากการแข่งขัน “หุ่นยนต์ยวุ ชนชิงแชมป์ ประเทศไทย
ครั้งที่ 4” ณ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2558
จัดโดย สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์ร่วมกับสถาบัน
ส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท Battle Robot
จากการแข่งขัน “หุ่นยนต์ยวุ ชนชิงแชมป์ ประเทศไทย ครั้งที่ 4”
ณ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2558 จัดโดย
สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์ร่วมกับสถาบันส่งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทจูเนียร์ จากการเข้า
ร่ วมการประกวดเต้นฮิพฮอพเวทีใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
Thailand Hiphop Dance Championship 2015 เมื่อวันที่ 5
เมษายน 2558 ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุ งเทพฯได้รับสิ ทธิ์
เข้าประกวดฮิพฮอพชิงแชมป์ โลก World Hiphop Dance
Championship 2015 ณ เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย
สหรัฐอเมริ กา

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

สถาบันการจัดการปั ญญา
ภิวฒั น์ร่วมกับสถาบัน
ส่งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สถาบันการจัดการปั ญญา
ภิวฒั น์ร่วมกับสถาบัน
ส่งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สถาบันการจัดการปั ญญา
ภิวฒั น์ร่วมกับสถาบัน
ส่งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สมาคมฮิพฮอพแห่ง
ประเทศไทย

สารสนเทศ โรงเรี ยนพระหฤทัย ปี การศึกษา 2558

30
ที่
39

ประเภท/ชื่อ
เด็กชายสมัชญ์พล สิ รรวีพชั ร์

40

เด็กชายสมัชญ์พล สิ รรวีพชั ร์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันกีฬาเท
ควันโด ในรายการ Lampang Taekwondo Open
Championship 2015 รุ่ นอายุ 7 – 8 ปี ชาย น้ าหนัก 27 – 30
กิโลกรัม ประเภทต่อสู ้ รุ่ น E ระดับ OPEN ณ โรงเรี ยน
อัสสัมชัญลาปาง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558
ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทต่อสู ้ ทีม RDC SMART ประเภท
ยุวชนชายอายุ 7 - 8 ปี รุ่ น F น้ าหนักเกิน 30 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน
34 กิโลกรัม จากการแข่งขัน “กีฬาเทควันโดเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล
โรงเรี ยนอัสสัมชัญลาปาง

สมาคมเทควันโด
เชียงใหม่
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บทที่ 3 ข้ อมูลด้ านโครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา
1. หลักสู ตรระดับการศึกษาปฐมวัย
โรงเรี ยนพระหฤทัยจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ เป็ นระยะเวลา 3 ปี การศึกษาโดยรับเด็กอายุต้ งั แต่ 3-5 ปี
และได้จดั ประสบการณ์การเรี ยนรู้ อนุบาลปี ที่ 1 อายุ 3 ปี อนุบาลปี ที่ 2 อายุ 4 ปี อนุบาลปี ที่ 3 อายุ 5 ปี และ
จัดแบ่งการเรี ยนเป็ น 2 ภาคเรี ยน
1.1 โครงสร้างเวลาเรี ยนและหลักสู ตร ระดับอนุบาลปี ที่ 1 – อนุบาลปี ที่ 3
เวลาเรี ยน (สัปดาห์)
สาระการเรี ยนรู้
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
1. สาระการเรี ยนรู ้เรื่ องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
6
6
6
2. สาระการเรี ยนรู ้เรื่ องราวเกี่ยวกับบุคคล
9
9
9
สถานที่แวดล้อมเด็ก
3. สาระการเรี ยนรู้เรื่ องธรรมชาติรอบตัว
8
8
8
4. สาระการเรี ยนรู ้เรื่ องสิ่ งต่างๆ รอบตัวเด็ก
9
9
9
รวม

32

32

32

1.2 โครงสร้างหลักสู ตรระดับการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2547
ช่วงอายุ อายุ 3 - 5 ปี
-

ประสบการณ์สาคัญ
ด้านร่ างกาย
ด้านอารมณ์และจิตใจ
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา

-

สาระที่ควรเรี ยนรู้
เรื่ องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
เรื่ องราวเกี่ยวกับบุคคล สถานที่แวดล้อมเด็ก
ธรรมชาติรอบตัว
สิ่ งต่างๆ รอบตัวเด็ก
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2. หลักสู ตรระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

2.1 โครงสร้างเวลาเรี ยน หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนพระหฤทัยประถมศึกษา

ป.๑

เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕

ป.๖

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๔๐
๑๓๐

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๔๐
๑๓๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐
๑๓๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรี ยน (พื้นฐาน)
 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
 รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๔๐
๑๓๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐
๑๓๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐
๑๓๐

ปี ละไม่นอ้ ยกว่า ๔๐ชัว่ โมง
ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๐๐๐ ชัว่ โมงต่อปี

สารสนเทศ โรงเรี ยนพระหฤทัย ปี การศึกษา 2558

33

2.2 โครงสร้างเวลาเรี ยน/หน่วยกิต หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนพระหฤทัยระดับมัธยมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
ม. ๑
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรี ยน (พื้นฐาน)
 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

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

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

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

ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐๐ ชัว่ โมง
ไม่ น้อยกว่า ๑๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
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2.3 โครงสร้างเวลาเรี ยน/หน่วยกิต หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนพระหฤทัย ระดับชั้นมัธยมปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
ม. ๔

เวลาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
ม. ๕
ม. ๖

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
คณิ ตศาสตร์
๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
วิทยาศาสตร์
๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
ประวัติศาสตร์
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.)
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.)
ศิลปะ
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
ภาษาต่างประเทศ
๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
รวมเวลาเรี ยน (พื้นฐาน)
๕๒๐ (๑๓ นก.) ๕๒๐ (๑๓นก.) ๕๒๐ (๑๓ นก.)
 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๑๒๐
๑๒๐
๑๖๐
รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า ๕๖๐ ชัว่ โมง
จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรี ยนทั้งหมด

ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๒๐๐ ชัว่ โมง/ปี

รวม
ม. ๔-๖
๒๘๐ (๗ นก.)
๒๔๐ (๖ นก.)
๒๔๐ (๖ นก.)
๒๘๐ (๗ นก.)
๑๒๐ ( ๓ นก.)
๑๒๐ ( ๓ นก.)
๑๒๐ ( ๓ นก.)
๑๒๐ ( ๓ นก.)
๒๔๐ (๖ นก.)
๑,๖๔๐ ( ๔๑ นก.)
๔๐๐
๑,๖๔๐ ชัว่ โมง
รวม ๓ปี
๓,๖๔๐ ชัว่ โมง
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บทที่ 4 ข้ อมูลด้ านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
1. ข้ อมูลอาคารสถานที/่ สื่ อเทคโนโลยี
1.1 อาคารเรี ยนจานวน
8
หลัง
1.2 อาคารประกอบการจานวน 3
หลัง
1.3 ส้วม
9
หลัง
1.4 สระว่ายน้ า
2
สระ
1.5 สนามเด็กเล่น
2
สนาม
1.6 สนามบาสเก็ตบอล
2
สนาม
1.7 ลานเอนกประสงค์
1
สนาม
1.8 ห้องสมุดมีขนาด
600
ตารางเมตร จานวนหนังสื อในห้องสมุด 25,658 เล่ม
1.9 ห้องปฏิบตั ิการมีท้ งั หมด 37
ห้อง ได้แก่
ห้องโสตทัศนูปกรณ์
3
ห้อง
ห้องคอมพิวเตอร์
4
ห้อง
ห้องวิทยาศาสตร์
5
ห้อง
ห้องศิลปะ
3
ห้อง
ห้องนาฏศิลป์ / ดนตรี
4
ห้อง
ห้องพยาบาล
2
ห้อง
ห้องศาสนสัมพันธ์
1
ห้อง
ห้องแนะแนว
1
ห้อง
ห้องพละ
1
ห้อง
ห้องลูกเสื อ
1
ห้อง
ห้องศูนย์การเรี ยนรู้
4
ห้อง
ห้อง กอท.
1
ห้อง
ห้องสื่ อการเรี ยนการสอน
6
ห้อง
ห้องคหกรรม
1
ห้อง
1.10 เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมใช้งานมีท้ งั หมด 310 เครื่ อง
1.10.1 คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรี ยนการสอน
จานวน 210 เครื่ อง
1.10.2 คอมพิวเตอร์ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ จานวน 60 เครื่ อง
1.10.3 คอมพิวเตอร์ใช้ในการบริ หาร
จานวน 40 เครื่ อง
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2. แหล่ งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
2.1 แหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน
1. ห้องธนาคารโรงเรี ยน โรงเรี ยนพระหฤทัย
2. ศาลาไทย
3. สวนหย่อม
4. สวนสุ ขภาพ
5. สนามเด็กเล่น
6. ลานกิจกรรม
7. ป้ ายนิเทศ/บอร์ด
8. มุมหนังสื อ
9. โรงอาหาร
10. สระว่ายน้ า
2.2 แหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกโรงเรี ยน
1. โบสถ์/วัด/มัสยิด
2. โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/พิพิธภัณฑ์
3. สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ/สวนสาธารณะ/สวนสัตว์/อุทยาน
4. สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณี ย/์ สถานีตารวจ/เทศบาล
5. สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย/โรงเรี ยน/ราชภัฎ/เทคโนโลยีราชมงคล
6. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
7. ท้องฟ้ าจาลอง/เมืองจาลอง
8. ธนาคาร/โรงแรม/ห้างสรรพสิ นค้า/ตลาด/โรงงาน
9. พื้นที่เพาะปลูก/ไร่ /สวน
10. หัตถกรรมพื้นบ้าน/สิ นค้าพื้นเมือง
11. ค่ายลูกเสื อ

สารสนเทศ โรงเรี ยนพระหฤทัย ปี การศึกษา 2558

37

2.3 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู ้แก่ครู นักเรี ยน
ในปี การศึกษา 2558
1. ชื่อ-สกุล นางบัวไหล คณะปัญญา
สอนเรื่ อง การวาดภาพบนพัด จานวน ๑ ครั้ง/ปี
2. ชื่อ-สกุล นายศิกษก บุญทา
สอนเรื่ อง การวาดภาพบนพัด จานวน ๑ ครั้ง/ปี
3. ชื่อ-สกุล ครู พลเทพ บุญหมื่น
สอนเรื่ อง การมัดย้อม จานวน ๑ ครั้ง/ปี
4. ชื่อ-สกุล นายวิเชียร ปันคา
สอนเรื่ อง การมัดย้อม จานวน ๑ ครั้ง/ปี
5. ชื่อ-สกุล นางขวัญเรื อน เพิ่มพูน
สอนเรื่ อง การทาไม้ประดิษฐ์ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
6. ชื่อ-สกุล นางวันเพ็ญ ใจมา
สอนเรื่ อง การทาไม้ประดิษฐ์ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
7. ชื่อ-สกุล นายยศพัษสิ์ จันทร์ เสนา
สอนเรื่ อง การทาของเล่นเด็ก จานวน ๑ ครั้ง/ปี
8. ชื่อ-สกุล นางแก้วพา กาบศรี
สอนเรื่ อง การทาของเล่นเด็ก จานวน ๑ ครั้ง/ปี
9. ชื่อ-สกุล นายณัฐนิช บุญหมื่น
สอนเรื่ อง การทาลูกปัดจากธรรมชาติ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
10. ชื่อ-สกุล นายอรทัย ศรี กุลนา
สอนเรื่ อง การทาลูกปัดจากธรรมชาติ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
11. ชื่อ-สกุล นายกฤษณะ ไชยยาน
สอนเรื่ อง การฉลุกระดาษสา จานวน ๑ ครั้ง/ปี
12. ชื่อ-สกุล นายฐิติพร หาญพิพฒั น์
สอนเรื่ อง การฉลุกระดาษสา จานวน ๑ ครั้ง/ปี
13. ชื่อ-สกุล นางรัชนี ใจมา
สอนเรื่ อง การตัดตุง จานวน ๑ ครั้ง/ปี
14. ชื่อ-สกุล นายเอกราช สิ งห์สกุล
สอนเรื่ อง การตัดตุง จานวน ๑ ครั้ง/ปี
15. ชื่อ-สกุล นายเจษฎา สมเที่ยง
สอนเรื่ อง การทาโคมล้านนา จานวน๑ครั้ง/ปี
16. ชื่อ-สกุล นายใจคา สมเที่ยง
สอนเรื่ อง การดุลโลหะ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
17. ชื่อ-สกุล นางดวงใจ ปัญญาวงค์
สอนเรื่ อง การทาโคมล้านนา จานวน ๑ครั้ง/ปี
18. ชื่อ-สกุล นางหทัยรัตน์ ชัยรักษ์
สอนเรื่ อง การปั้ นดิน จานวน ๑ ครั้ง/ปี
19. ชื่อ-สกุล นางบัวผาย แสนกลางเมือง
สอนเรื่ อง การปั้ นดิน จานวน ๑ ครั้ง/ปี
20. ชื่อ-สกุล นายพิสิทธิ์ แสนกลางเมือง
สอนเรื่ อง การดุลโลหะ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
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บทที่ 5 ข้ อมูลด้ านงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่ าย)
1. ตารางแสดงรายรับเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ / เงินอื่นๆ ปี งบประมาณ 2558
รายรับ
เงินงบประมาณ
(เงินอุดหนุนรายหัว)
เงินนอกงบประมาณ
รวมรายรับ
เงินคงเหลือ

บาท

รายจ่ าย
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
51,390,373.13
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
83,121,191.01 งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ
134,511,564.14
รวมรายจ่ าย
14,050,122.15

บาท
95,076,513.90
10,685,232.89
14,699,695.20
120,461,441.99

2. แผนภูมิแสดงร้อยละของรายรับเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ ปี งบประมาณ 2558

38.21

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

61.79

3. แผนภูมิแสดงร้อยละของรายจ่าย–เงินคงเหลือ ปี งบประมาณ 2558
10.93

10.45

7.94

ค่าใช้จ่ายบริ หาร
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ

เงินคงเหลือ
70.68
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