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คำนำ
โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัดทำระบบสำรสนเทศที่มีข้อมูลสอดคล้องกับกำรดำเนิ นงำนตำมระบบ
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยมีกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พัฒ นำระบบข้อ มูล สำรสนเทศ เพื่ อ วำงแผนพัฒนำระบบข้อมู ลสำรสนเทศ ให้เ ป็นไปตำมแผนที่ วำงไว้มี ก ำร
ตรวจสอบ ทบทวนประเมินผลกำรดำเนินกำรและจัดทำรำยงำนกำรพัฒนำระบบข้อมู ลสำรสนเทศประจำปี อย่ำง
เหมำะสม สำรสนเทศโรงเรียนพระหฤทัย ประจำปีกำรศึกษำ 2559 ได้รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญและเป็น
ปัจจุบันซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลนักเรียนและข้อมูลครูเพื่อใช้ในกำรบริกำรอ้ำงอิงและเผยแพร่
สำรสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณชน ระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน ท่ำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวก
ทำงเว็บไซต์ของโรงเรียนที่ http://www.sch.ac.th
ขอขอบคุ ณ ฝ่ ำ ยบริ ห ำร ขอบคุ ณ คณะครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำโรงเรี ย นพระหฤทั ย
ทุกท่ำนที่ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลในกำรจัดทำงำนสำรสนเทศได้เป็นอย่ำงดี

งำนสำรสนเทศ
โรงเรียนพระหฤทัย
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บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
1.1 สถานที่ตงั้ ของโรงเรียน
โรงเรียนพระหฤทัย ตั้งอยู่เลขที่ 225 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้ำงคลำน อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100 โทรศัพท์ 053-276087 โทรสำร 053-274146 website
http://www.sch.ac.th E-mail: trurakan_sch@hotmail.co.th สังกัดสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
1.2 วิสัยทัศน์ “โรงเรียนพระหฤทัย เป็นสถำนศึกษำที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน นักเรียนมีคุณธรรม
เลิศล้ำวิชำกำรบนพื้นฐำนจิตตำรมย์รกั และรับใช้ ก้ำวไกลสู่สำกล”
1.3 ปรัชญา “ ควำมรู้นำ คุณธรรมเลิศ เทิดศักดิ์ศรี ”
ความรู้นา หมำยถึง กำรมุ่งเน้นให้นักเรียนมีควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ
เพื่อนำควำมรู้ไปพัฒนำตนเองให้สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขและนำควำมรู้ไปช่วยเหลือชุมชน
และสังคมได้
คุณธรรมเลิศ หมำยถึง กำรมุ่งพัฒนำนักเรียนให้เป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณค่ำและมีคุณธรรม
ต่อชุมชนและสังคม โดยมีควำมสำมำรถและคุณค่ำของตนเองและสมบูรณ์ในจริยธรรมทีส่ ำคัญอันเป็นหลักในกำร
ดำรงชีวิตและ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่นตำมโอกำส
เทิดศักดิ์ศรี หมำยถึง กำรปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักยอมรับในบทบำท ควำมสำมำรถ และคุณค่ำ
ของตนเอง และผูอ้ ื่น โดยให้ถือว่ำทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ในควำมเป็นมนุษย์เท่ำเทียมกัน
1.4 คาขวัญ “ สุภำพ อ่อนน้อม เมตตำ ”
สุภาพ หมำยถึง กำรมีกิริยำ วำจำที่ดี รูจ้ ักกำลเทศะต่อสถำนที่และต่อบุคคล
อ่อนน้อม หมำยถึง กำรยอมรับและปฏิบัติตำมคำแนะนำสั่งสอน
เมตตา หมำยถึง กำรรู้จักแบ่งปัน เห็นใจ และช่วยเหลือผู้อื่น
1.5 เอกลักษณ์
รัก
รับใช้

คือ “ รัก และรับใช้ ”
หมำยถึง รักด้วยควำมจริงใจโดยปรำศจำกเงื่อนไข
หมำยถึง กำรรับใช้เพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือผู้อื่น กำรแบ่งปันและอุทิศตนรับใช้เพื่อน
มนุษย์ในสังคม โดยเฉพำะผู้ด้อยโอกำส

1.6 อัตลักษณ์คือ
สุภาพ
อ่อนน้อม
เมตตา

“ สุภำพ อ่อนน้อม เมตตำ ”
หมำยถึง กำรมีกิริยำ วำจำที่ดี รูจ้ ักกำลเทศะต่อสถำนที่ และต่อบุคคล
หมำยถึง กำรยอมรับ และปฏิบัติตำมคำแนะนำสั่งสอน
หมำยถึง กำรรู้จักแบ่งปัน เห็นใจ และช่วยเหลือผูอ้ ื่น
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1.7 พันธกิจ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้ และทักษะที่จำเป็นตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้แสดงออกถึงเอกลักษณ์พระหฤทัย
5. ส่งเสริมกำรสร้ำงอัตลักษณ์นักเรียนพระหฤทัย
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมประเพณีไทย
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตทีด่ ีมีสุนทรียภำพ
8. ส่งเสริมและพัฒนำให้สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัยก้ำวไกลสูส่ ำกล
9. จัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
10. พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
1.8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนพระหฤทัย
1. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่ำงพอเพียง
6. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
7. รักควำมเป็นไทย
8. มีจิตสำธำรณะ
9. สุภำพ อ่อนน้อม เมตตำ
1.9 สีประจาโรงเรียน “ ชมพู – ขำว ”

ชมพู

ขาว
ชมพู
ชมพู สีแห่งกุลสตรีที่จะดำรงศักดิ์แห่งตน ด้วยควำมสุภำพ อ่อนโยน อ่อนหวำน ทั้งกิริยำ วำจำ ใจ
ให้ชนทั่วไปได้ประจักษ์ในคุณค่ำที่แท้จริง
ขาว สีแห่งศรัทธำแรงกล้ำต่อพระผูเ้ ป็นเจ้ำ ควำมบริสุทธิ์ แห่งศรัทธำและเรียนรู้ จำกศรัทธำที่
จะดำรงพร้อมด้วยควำมเมตตำ เสียสละต่อตนเองและผูอ้ ื่นรอบข้ำง
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1.10 สัญลักษณ์โรงเรียน

ความหมายของสัญลักษณ์โรงเรียน
ตรำโรงเรียนมีรปู ร่ำงลักษณะเป็นรูปโล่ มีหัวใจอยู่ตรงกลำง มีไม้กำงเขนอยู่ในเปลวไฟ
ซึ่งอยู่เหนือหัวใจ และมีรัศมีรอบๆหัวใจ ทัง้ สองข้ำงของโล่ประดับด้วยกิ่งโอลีฟ
หัวใจ เป็นอวัยวะที่สำคัญทีส่ ุดของมนุษย์ เป็นสัญลักษณ์ของควำมรัก หมำยถึง ควำมรักของพระเจ้ำ
ที่มอบให้แก่มนุษย์ เรำทุกคนจะมีควำมรักให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และทุกคนในพระหฤทัยจะ
รักกันและกันโดยถือว่ำเรำเป็นพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน
เปลวไฟ หมำยถึง ที่อยู่เหนือหัวใจ หมำยถึง พลัง คนเรำทุกคนมีพลังอยู่ในตัวเอง ซึง่ เรำจะใช้พลัง
ที่เรำมีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด เป็นพลังของควำมขยัน ควำมเพียรพยำยำมในกำรเรียน
นักเรียนทุกคนต้องพยำยำมศึกษำหำควำมรู้ใส่ตัวเสมอ
ไม้กางเขน หมำยถึง ควำมเสียสละ ซึ่งเป็นควำมเสียสละของพระเยซูคริสตเจ้ำที่มีต่อมนุษย์เรำ เมื่อนำ
เปลวไฟและกำงเขนมำรวมกันก็หมำยถึง เรำจะต้องมีพลังควำมขยันหมั่นเพียรอยู่ในหัวใจของ
เรำเสมอกันนี้ในพลังนั้นจะต้องมีควำมเสียสละประกอบอยู่ด้วยจึงจะประสบควำมสำเร็จ
หนาม หมำยถึง อุปสรรคและควำมยำกลำบำก ในชีวิตของคนเรำนั้นจะต้องพบกับอุปสรรคและ
ควำมยำกลำบำกมำกมำย
เลือด หมำยถึง กำรต่อสู้เพือ่ ที่จะเอำชนะอุปสรรค ถ้ำร่ำงกำยปรำศจำกเลือดก็ไม่สำมำรถมีชีวิตอยู่ได้
เมื่อเอำหนำมและเลือดมำรวมกัน หมำยถึง เรำจะต้องต่อสู้ และเอำชนะอุปสรรค รวมทัง้
ควำมยำกลำบำก ทั้งหลำยด้วยควำมอดทน
รัศมี

หมำยถึง ประกำยแสงสว่ำงของสิ่งทีม่ ีค่ำและควำมปรีชำสำมำรถ เมื่อเรำมำอยู่ในครอบครัว
พระหฤทัย เรำจะต้องเป็นแสงสว่ำงของสังคม เพื่อให้โลกของเรำจรรโลงไว้ซึ่งควำมสว่ำงและ
ควำมสงบสุขของชีวิต

กิ่งโอลีฟ (มะกอกเทศ ) หมำยถึง สัญลักษณ์ของชัยชนะ หรือ ควำมสำเร็จ DULCISSIMUMเป็นภำษำลำติน
หมำยถึง ควำมอ่อนหวำน อ่อนโยน เอื้ออำรี ซึ่งควรจะเป็นลักษณะอย่ำงหนึง่ ของกุลสตรีและเป็น
บรรยำกำศภำยในโรงเรียนพระหฤทัย COR JESU เป็นภำษำลำติน หมำยถึง หัวใจของพระเยซู
โดยรวม หมำยถึง ดวงฤทัยที่อ่อนหวำนของพระเยซู
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2. เป้าหมายในการจัดการศึกษา
1. ผู้เรียนมีควำมรู้ และทักษะทีจ่ ำเป็นตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
2. ผู้เรียนมีทกั ษะในกำรแสวงหำควำมรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
3. ผู้เรียนเป็นผูม้ ีคุณธรรม จริยธรรม
4. ผู้เรียนปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยจิตตำรมณ์รกั และรับใช้
5. ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมสุภำพ อ่อนน้อม ตำมสถำนภำพและกำลเทศะ
6. ผู้เรียนแสดงออกถึงกำรอนุรักษ์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของไทย
7. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออกกำลังกำยสม่ำเสมอ รวมทั้ง เอำใจใส่สุขภำพ ของตนเอง
และผู้อื่นให้แข็งแรงมีสุนทรียภำพสมวัย
8. สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตรและ กระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
9. ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
10. สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำทีม่ ีคุณภำพ
11. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำตำมแนวทำงกำรปฏิรปู กำรศึกษำ
3. ยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้ และทักษะที่จำเป็นตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
2. พัฒนำครูในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
4. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทันสมัย
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมตำมคุณค่ำพระวรสำรในกำรดำเนินชีวิต
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยจิตตำรมย์รักและรับใช้
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงควำมสุภำพ อ่อนน้อม ตำมสถำนภำพและกำลเทศะ
8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีไทย
9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสดงออกถึงกำรอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิ ปัญญำท้องถิ่น
และประเพณีอันดีงำมของไทย
10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกต้องมีสุนทรียภำพสมวัย
11. ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกกำลังกำยสม่ำเสมอ รวมทั้งเอำใจใส่สุขภำพของตนเองและผู้อื่นให้แข็งแรง
12. พัฒนำครูในด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
13. พัฒนำกำรจัดหลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรสำระกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
14. พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใสถำนศึกษำให้มีคุณภำพได้มำตรฐำน
15. พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำตำมแนวทำงกำรปฏิรปู กำรศึกษำ
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4. ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนพระหฤทัยเป็นโรงเรียนคำทอลิกสังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2474
โดยคณะบำทหลวงของโรมันคำทอลิคที่มำเผยแพร่ศำสนำคำทอลิกที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้มีกำรสร้ำงวัดพระ
หฤทัยขึ้น ณ ตำบลช้ำงคลำน ถนนเจริญประเทศ ริมฝั่งแม่น้ำปิง ด้ำนทิศตะวันตก พระสังฆรำชเรอเนแปรโรส
หัวหน้ำคณะบำทหลวง ได้ขออนุญำตจัดตั้งโรงเรียนขึ้น ในบริเวณวัดพระหฤทัย เมื่อวันที่ 1 กรกฏำคม พ.ศ.2475
โดยใช้ชื่อว่ำ “โรงเรียนพระหฤทัย” โดยมีจุดหมำยเพื่อให้เด็กที่ยำกจนได้มีโอกำสเข้ำรับกำรศึกษำ โดยมีบำทหลวง
มิรำแบลเป็นผู้จัดกำร-ครูใหญ่ เปิดทำกำรสอนเรื่อยมำจนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมำกและได้มีกำรสร้ำงอำคำร
เรียนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับจำนวนนักเรียน โดยมีอำคำรเรียนและอำคำรประกอบกำร รวมจำนวน 13 หลัง
ปัจจุบันโรงเรียนพระหฤทัยมีบำทหลวงสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ เป็นผู้ลงนำมแทนผู้รับ ใบอนุญำต
ซิสเตอร์ ดร.กำญจนำ สิงห์สำ เป็นผู้จัดกำร- ผู้อำนวยกำร พร้อมทั้งคณะผู้บริหำรที่เป็นบำทหลวงและซิสเตอร์รวม
5 คน มี ครูจำนวน 206 คน เจ้ำหน้ำที่ 23 คน และมี นักเรียนจำนวน 2,141 คน โดยเปิดท ำกำรสอนในสำย
สำมั ญ ตั้ง แต่ ชั้นเตรียมอนุบ ำล ถึง ชั้นมั ธยมศึก ษำปีที่ 6 โดยปรับ กำรเรีย นกำรสอนให้เ ป็นหลัก สูตร3 ภำษำ
ประกอบด้วย ภำษำไทย ภำษำอั งกฤษ และภำษำจีน ตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบ ำล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ส่วน
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำตอนปลำยเลื อ กเรี ย นตำมแผนกำรเรี ย น โรงเรี ย นยั ง ได้ ท ำสั ญ ญำร่ ว มกั บ
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ (ABAC) โดยนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ ๓.๒ จะได้รับ
ทุนกำรศึกษำต่อที่มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ จำนวนปีละ 8 คน ด้ำนอำคำรสถำนที่ได้ปรับสภำพแวดล้อมฝ่ำยอนุบำล
ให้มีบรรยำกำศที่เอื้ออำนวยต่อกำรเรียนกำรสอน อำทิ เช่น ปรับปรุงห้องเรียน ห้องศูนย์สื่อ และสภำพแวดล้อม
โดยรอบ เพื่อพัฒนำทักษะด้ำนต่ำงๆของนักเรียนให้เหมำะสมตำมวัย และมีเครื่องปรับอำกำศทุกห้องเรียน
5. เกียรติคุณของโรงเรียน
ปีกำรศึกษำ 2534 ได้รับคัดเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นโรงเรียนรำงวัลพระรำชทำน ประเภทโรงเรียน
ระดับมัธยมขนำดกลำง จำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี
ปีกำรศึกษำ 2535 ได้รับคัดเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนจริยศึกษำดีเด่น
ปีกำรศึกษำ 2536 ได้รับคัดเลือกให้เป็นอุทยำนกำรศึกษำประจำปี 2536
ปีกำรศึกษำ 2539 ได้รับคัดเลือกจำกสำนักงำนศึกษำธิกำร กรมกำรศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นสถำนศึกษำ
ที่จัดกิจกรรมจริยธรรม ดีเด่น
ปีกำรศึกษำ 2541 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมจริยธรรมยอดเยี่ยมจำกกลุ่มโรงเรียนในจังหวัด
เชียงใหม่
ปีกำรศึกษำ 2542 ได้รับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนสำกลISO 9002 จำกบริษทั BUREAU VERITAS QUALITY
INTERNATION (BVQI)จำกประเทศอังกฤษ
ปีกำรศึกษำ 2542-2546 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษำ
ระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำ ประเภทสำมัญศึกษำ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำเอกชน
ปีกำรศึกษำ 2544 ได้รับรำงวัลที่ 1 ของสถำนศึกษำที่ได้รบั ผลสำเร็จในกำรพัฒนำจิตพิสัย จำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ
ปีกำรศึกษำ 2544 ได้รับรำงวันสถำนศึกษำต้นแบบ ( MODERN SCHOOL NETWORK) จำกกระทรวงศึกษำธิกำร
ปีกำรศึกษำ 2547 ได้รับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รอบแรก จำกสำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) สมศ.
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ปีกำรศึกษำ 2549 นำงสำวกชกร สุวรรณชื่นได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนรับรำงวัลพระรำชทำนระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้นขนำดใหญ่
ปีกำรศึกษำ 2551-2552 ได้รับกำรประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีเยี่ยม
ปีกำรศึกษำ 2552 ได้รับถ้วยพระรำชทำนจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี รำงวัลชนะเลิศ
กำรประกวดวงโยธวำทิตนักเรียน นักศึกษำ ประเภท ค
ปีกำรศึกษำ 2552 ได้รับโล่รำงวัลและใบรับรองมำตรฐำน ASO-T Thailand จำกผลกำรดำเนินกำรครบถ้วนตำม
หลักเกณฑ์มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเอดส์และวัณโรค ระดับแพลทตินั่ม โดยสำนักงำน
สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน จังหวัดเชียงใหม่
ปีกำรศึกษำ 2552 ได้รับรำงวัลที่มผี ลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O-NET ) ระดับประถมศึกษำ
ปีที่ 6 ระดับเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 ระดับเหรียญ
ทองแดง จำกสำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
ปีกำรศึกษำ 2553 ได้รับรำงวัลที่ 1 ในกำรประกวดกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ ( Science Show ) ในระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น ครั้งที่ 10 จำกสมำคมวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์
ปีกำรศึกษำ 2553 ได้รับโล่เกียรติคุณดีเด่น เป็นโรงเรียนทีพ่ ัฒนำคุณภำพจริยธรรมดีเยี่ยม จำกสภำสังคมสงเครำะห์
แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์
ปีกำรศึกษำ 2553 ได้รับถ้วยพระรำชทำนจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี รำงวัลชนะเลิศ
กำรประกวดวงโยธวำทิตนักเรียน นักศึกษำ ประเภท ค
ปีกำรศึกษำ 2553 ได้รับถ้วยประทำนพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำธินัดดำมำตุ รำงวัลชนะเลิศ
ประกวดสิง่ ประดิษฐ์จำกวัสดุเหลือใช้
ปีกำรศึกษำ 2554 ได้รับถ้วยพระรำชทำนรำงวัลคฑำกร ดีเด่น จำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี
ปีกำรศึกษำ 2554 ได้รับถ้วยประทำนพระเจ้ำหลำนเธอพระองค์เจ้ำทีปงั กรรัศมีโชติ จำกกำรประกวดร้องเพลง
“Doraemon Singing & Dancing Contest
ปีกำรศึกษำ 2554 ได้รับรำงวัลโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำอย่ำงต่อเนื่อง
จำกกรมศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่
ปีกำรศึกษำ 2554 ได้รับเกียรติบัตรรับรองมำตรฐำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ ระดับทองจำกกรมอนำมัย
กระทรวงสำธำรณสุข
ปีกำรศึกษำ 2555 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนโรงเรียนอำหำรกลำงวันปลอดสำรพิษ จำกสำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ปีกำรศึกษำ 2556 ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณที่แสดงว่ำโรงเรียนพระหฤทัย ได้ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงควำมดีสู่สงั คม
ดีเด่นจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
ปีกำรศึกษำ 2556 ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณดีเด่น “โรงเรียนที่พฒ
ั นำคุณธรรมจริยธรรม ดีเยี่ยม”จำกศูนย์เผยแผ่
ธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ปีกำรศึกษำ 2556 ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณที่โรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนส่งทีม เข้ำประกวดกำรแสดงทำง
วิทยำศำสตร์ ระดับประเทศและได้รบั รำงวัลชนะเลิศ จำกกระทรวงศึกษำธิกำร
ปีกำรศึกษำ 2556 ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณโรงเรียนเอกชนที่มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ อยู่ใน
ระดับดีมำก จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
ปีกำรศึกษำ 2556 ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณให้เป็นสถำนศึกษำ สีขำว จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
ปีกำรศึกษำ 2556 ได้รับรำงวัลสถำนศึกษำทีม่ ีผลกำรดำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแก้ไขปัญหำนักเรียน
(good practice)เรื่อง กำรประชุมผูป้ กครองเครือข่ำย ประจำปี 2556 จำกสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
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ปีกำรศึกษำ 2557 โล่ประกำศเกียรติคุณดีเด่น “โรงเรียนทีพ่ ัฒนำคุณธรรมจริยธรรม ดีเยี่ยม” จำกศูนย์เผยแผ่ธรรม
จังหวัดเชียงใหม่
ปีกำรศึกษำ 2557 เกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนที่มผี ลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET
ตำมเกณฑ์ที่กำหนด จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
ปีกำรศึกษำ 2557 เกียรติบัตรโรงเรียนพระหฤทัยเป็นสถำนศึกษำสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันภัยยำเสพติดดีเด่น
จำกสำนักงำน เขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
ปีกำรศึกษำ 2557 เกียรติบัตรโรงเรียนพระหฤทัยเป็นหน่วยลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่
จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
ปีกำรศึกษำ 2558 ได้รับโล่แสดงควำมขอบคุณเนื่องในโอกำส “วันมหิดล” ประจำปี 2558 โรงเรียนเป็นสถำบัน
กำรศึกษำที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ คลและนักเรียนมีจิตศรัทธำบริจำคโลหิตให้แก่
โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อผู้ป่วยต่อไป
ปีกำรศึกษำ 2558 รำงวัลโรงเรียนต้นแบบเครือข่ำยครูเพือ่ โรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ จำกสำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ำยครูนักรณรงค์กำรไม่สบู บุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธำน
ปีกำรศึกษำ 2558 รำงวัล MOE AWARDS ปีกำรศึกษำ 2557 ระดับดีเด่น ประเภท สถำนศึกษำ สำขำป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2559
ปีกำรศึกษำ 2559 ได้รับโล่และประกำศเกียรติคุณ “ โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญ ที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล
ที่ผ่ำนกำรประเมินในระดับ ดีมำก”สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
ปีกำรศึกษำ 2559 ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณดีเด่น “โรงเรียนทีพ่ ัฒนำคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม” ประจำปี
พุทธศักรำช 2559 จำกศูนย์เผยแพร่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ปีกำรศึกษำ 2559 ได้รับประกำศเกียรติคุณ “โรงเรียนพระหฤทัยเป็นสถำนศึกษำที่ให้ควำมร่วมมือจัดหำผูบ้ ริจำค
โลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่ำงสม่ำเสมอนำนกว่ำ ๕ ปี” จำกสภำกำชำดไทย
ปีกำรศึกษำ 2559 รำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำกกำรแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ณ สถำบัน
ปัญญำภิวัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำกสถำบันปัญญำภิวัฒน์
ปีกำรศึกษำ 2559 รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดวงโยธวำทิต ชิงแชมป์ภำคเหนือ ประเภท Parade (พำเหรด)
รำงวัลชนะเลิศเครือ่ งลม ดีเด่น รำงวัลชนะเลิศเครื่องกระทบ ดีเด่น จำกกรมพลศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2559 รำงวัลชนะเลิศ บำสเกตบอลหญิง รุ่น ๑๕ ปี จำกกำรแข่งขันบำสเกตบอลนักเรียน สพฐ.สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิรกิ ิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ครั้งที่ 14/2559
เพื่อคัดเลือกทีมบำสเกตบอลตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 34
ปีกำรศึกษำ 2559 รำงวัลรองชนะเลิศ บำสเกตบอลหญิง รุ่น 13 ปี จำกกำรแข่งขันบำสเกตบอลนักเรียน สพฐ.สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ครั้งที่ 14/2559
เพื่อคัดเลือกทีมบำสเกตบอลตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 34
ปีกำรศึกษำ 2559 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอำยุ 9-10 ปี จำกกำรแข่งขัน “ฟุตซอลไมโลแชมป์เปี้ยน 2016
ชิงแชมป์โซนภำคเหนือ” จำกบริษัท Nestle Milo และรำงวัลชนะเลิศ รุ่นอำยุ 10 ปี
จำกกำรแข่งขัน“ฟุตซอลไมโลแชมป์เปี้ยน 2016 ชิงแชมป์โซนภำคเหนือ”
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6. แผนที่ / แผนผังโรงเรียนพระหฤทัยโดยสังเขป
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7. แผนภูมโิ ครงสร้ าง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน / การบริหารงานองค์กร

แผนภูมิโครงสร้ 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

แผนภูมิโครงสร้ าง การบริหารงานองค์กร
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
โรงเรี ยน

ผูล้ งนามแทนผูร้ ับใบอนุญาต

คณะกรรมการที่ปรึ กษา

ผูอ้ านวยการ - ผูจ้ ดั การ

คณะกรรมการบริ หารสมาคมผูป้ กครองและครู
ฯ

คณะกรรมการบริ หารสมาคมศิษย์เก่า ฯ

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ

หัวหน้างาน

ครู ในระดับชั้น

ครู ในระดับชั้น
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8. รายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนพระหฤทัย จานวน ๘ คน
1. บาทหลวงสุรสิทธิ์ ชุ่มศรี พนั ธุ์
ผูล้ งนามแทนผูร้ ับใบอนุญาต
2. นายประยูร
ลังการ์พินธุ์ ผูท้ รงคุณวุฒิ
3. นายธวัชชัย
ไชยกันย์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
4. นางกัญญา
ญาณสาร
ผูท้ รงคุณวุฒิ
5. นายณรงค์
สุขหทัยนิรันดร์ ผูท้ รงคุณวุฒิ
6. นายมงคล
หวังรักกลาง ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
7. นางจิราภรณ์
ขัติยะ
ผูแ้ ทนครู
8. ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา
ผูอ้ านวยการและผูจ้ ดั การ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

9. รายชื่อคณะกรรมการบริหารภายใน
คณะกรรมการบริ หารภายใน จานวน 11 คน
1. ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา
ผูอ้ านวยการและผูจ้ ดั การ
2. นายกัมพล
วงค์สถาน
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ
3. นายยุติธรรม
วัฒนาวงศ์
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบุคลากร
4. นางสุรางค์
ธูปเทียน
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายจริ ยธรรม
5. นางวนิดา
วงศ์สมั พันธ์ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
6. นางทิวาพร
อินทะศักดิ์
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายธุรการ-การเงิน
7. นางสุมิตรา
สร้อยยานะ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ การสัมพันธ์ชุมชน
8. นายอานนท์
เอี่ยมไธสง
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายอาคารสถานที่
9. นางจิราภรณ์
ขัติยะ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายนโยบาย กากับติดตามและประเมินผล
10. นางเพชรา
พันธุพ์ ิทย์แพทย์ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายอนุบาล

สารสนเทศ โรงเรี ยนพระหฤทัย ปี การศึกษา 2559

14

10. ข้ อมูลเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

10.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปี ที่ผ่านมา
10.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ด้านคุณภาพผูเ้ รียน
มำตรฐำนที่ ๑ เด็กมีพฒ
ั นำกำรด้ำนร่ำงกำย
มำตรฐำนที่ ๒ เด็กมีพฒ
ั นำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ
มำตรฐำนที่ ๓ เด็กมีพฒ
ั นำกำรด้ำนสังคม
มำตรฐำนที่ ๔ เด็กมีพฒ
ั นำกำรด้ำนสติปญ
ั ญำ
ด้านการจัดการศึกษา
มำตรฐำนที่ ๕ ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิพล
มำตรฐำนที่ ๖ ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล
มำตรฐำนที่ ๗ แนวกำรจัดกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๘ สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่
กำหนดในกฎกระทรวง
ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มำตรฐำนที่ ๙ สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็น
สังคมแห่งกำรเรียนรู้
ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๑๐ กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์
และจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ด้านมาตรการส่งเสริม
มำตรฐำนที่ ๑๑ กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ
เพื่อยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้น
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น้ำหนัก
ผลกำรรับรอง
คะแนน
(คะแนน)
ร้อยละ มำตรฐำน
ที่ได้
คุณภำพ
๕
๕
๕
๕

๔.๖๗ ๙๒.๘๙
๔.๖๓ ๙๒.๙๗
๔.๖๑ ๙๒.๔๖
๔.๕๗ ๙๑.๓๖

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๒๐

๑๘.๔๒ ๙๒. ๒๓

ดีเยี่ยม

๒๐

๒๐

๑๐๐.๐๐

ดีเยี่ยม

๒๐

๒๐

๑๐๐.๐๐

ดีเยี่ยม

๕

๕

๑๐๐.๐๐

ดีเยี่ยม

๒๐

๒๐

๑๐๐.๐๐

ดีเยี่ยม

๕

๕

๑๐๐.๐๐

ดีเยี่ยม

๕

๕

๑๐๐.๐๐

ดีเยี่ยม
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10.1.2 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ ๑ ผลสัมฤทธิท์ ำงวิชำกำรของผู้เรียน
๑.๑ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียนได้เหมำะสมตำมระดับชั้น
๑.๒ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในด้ำนกำรสื่อสำรทั้งภำษำไทย ภำษำอังกฤษ
๑.๓ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในด้ำนกำรคิดคำนวณเหมำะสมตำมระดับชั้น
๑.๔ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณอภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำและนำไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม
๑.๕ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ได้อย่ำงเหมำะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภำพ
๑.๖ ผู้เรียนมีควำมก้ำวหน้ำจำกพื้นฐำนเดิมในแต่ละปีในด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะต่ำงๆ
ตำมหลักสูตร อย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
๑.๗ ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียน มีพัฒนำกำรสูงขึ้น หรือคุณภำพเป็นไปตำมเป้ำหมำย
๑.๘ ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือ
มีวุฒิภำวะทำงอำชีพเหมำะสมกับช่วงวัย
ตัวชี้วัดที่ ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๒.๑ ผู้เรียนมีควำมประพฤติด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม จิตสังคม และจิตสำนึกตำมที่สถำนศึกษำ
กำหนดปรำกฏชัดเจนโดยไม่ขดั กับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒.๒ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรม
๒.๓ ผู้เรียนมีควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นในควำมเป็นไทย และเห็นคุณค่ำเกี่ยวกับภูมิปัญญำไทย
และแสดงออกได้อย่ำงเหมำะสมในชีวิตประจำวัน
๒.๔ ผู้เรียนยอมรับเหตุผลควำมคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
๒.๕ ผู้เรียนมีวิธีกำรรักษำสุขภำพของตนเองให้แข็งแรง
๒.๖ ผู้เรียนรักษำอำรมณ์และสุขภำพจิตให้ดีอยู่เสมอ
๒.๗ ผู้เรียนรู้และมีวิธีกำรป้องกันตนเองจำกกำรล่อลวง ข่มเหง รังแก
๒.๘ ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อกำรกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๑ กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ ๒ กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๒.๑ กำรวำงแผนและดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำน ทุกกลุ่มเป้ำหมำย
และ ดำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม
๒.๒ กำรวำงแผนและดำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
๒.๓ กำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ
๒.๔ กำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
ตัวชี้วัดที่ ๓ กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดรับชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ
ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
ตัวชี้วัดที่ ๔ กำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
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ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ตามเกณฑ์การพิจารณา ๔

๘๘.๙๕
๘๕.๐๐
๙๕.๕๕
๗๘.๒๐

/
/

๙๕.๗๓

/

๙๖.๗๘

/

ระดับคุณภาพ
ดี พอใช้ ปรับปรุง
๓
๒
๑

/

๗๕.๒๕

/
/

๑๐๐.๐๐

/

๘๖.๗๑

/

๙๐.๐๐

/

๙๐.๐๐

/

๘๕.๐๐
๙๕.๐๐
๘๘.๐๐
๘๘.๐๐
๘๕.๐๐

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวชี้วัดที่ ๑ กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๑.๑ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหำสำระกิจกรรมที่สอดคล้องกับควำมสนใจ
และควำมถนัดเป็นรำยบุคคลอย่ำงเป็นรูปธรรมทั้งระบบ
๑.๒ เปิดโอกำสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำรและแหล่งเรียนรู้
ที่หลำกหลำยสรุปองค์ควำมรู้ และสำมำรถนำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆได้เป็นอย่ำงดี
๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงำน แสดงควำมคิดเห็นคิดเป็น ทำเป็น
รักกำรอ่ำน และแสวงหำควำมรู้จำกสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
๑.๔ ผูเ้ รียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้และทักษะด้ำนต่ำงๆ
๑.๕ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อม สื่อกำรเรียน และอำนวยควำมสะดวก
ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
๑.๖ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรวิจัยอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ ๒ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยดึ โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๒.๑ จัดกิจกรรมให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากแหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัด
การเรี ยนการสอน
๒.๒ ชุมชนมีส่วนร่ วมแสดงความคิ ดเห็นหรื อร่ วมจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างเป็ น
รู ปธรรมและต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ ๓ กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
๓.๑ ประเมินผู้เรียนจำกสภำพจริง
๓.๒ มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่ำงเป็นระบบ
๓.๓ ใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ำหมำยและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๓.๔ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรวัดและประเมินผล
๓.๕ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้พัฒนำตนเอง
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มปี ระสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ ๑ กำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น
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ร้อยละของผู้ครู
ที่มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ตามเกณฑ์การพิจารณา ๔

๙๔.๘๐
๙๓.๓๙
/

๙๑.๘๓

/

๙๙.๒๕

/

๙๙.๒๕

/

๑๐๐.๐๐

/

๙๐.๐๐

/

๘๐.๐๐
๙๕.๐๐

/

๑๐๐.๐๐

/

๙๐.๐๐

/

๙๖.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๙๐.๐๐
๙๐.๐๐

/
/
/
/
/
/

/

ระดับคุณภาพ
ดี พอใช้ ปรับปรุง
๓
๒
๑

/
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10.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา
10.2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรี ยนพระหฤทัย ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ 20-21 เดือนมกราคม
พ.ศ. 2557 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ผูบ้ ริ หาร ด้านครู และด้าน
ผูเ้ รี ยนซึ่งสรุ ปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็ นตารางดังต่อไปนี้
11.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปฐมวัย)

น้ าหนัก
คะแนน

กลุ่มตัวบ่ งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกายสมวัย
๕.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
๕.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพฒั นาการด้านสังคมสมวัย
๕.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญาสมวัย
๑๐.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
๑๐.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิ ทธิผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
๓๕.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๑๕.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิ ทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
๕.๐๐
กลุ่มตัวบ่ งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
๒.๕๐
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์
๒.๕๐
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
๒.๕๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน
๒.๕๐
และพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
๑๐๐.๐๐
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่ งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป  ใช่
ไม่ ใช่
 มีตัวบ่ งชี้ที่ได้ ระดับดีขึ้นไปอย่ างน้ อย ๑๐ ตัวบ่ งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่ งชี้
 ไม่ มีตัวบ่ งชี้ ใดที่มีระดับคุณภาพต้ องปรับปรุงหรือต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย

สมควรรับรองมาตรฐานการศึ กษา
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 ใช่
 ใช่

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๔.๕๐
๔.๕๐
๔.๕๐
๙.๐๐
๑๐.๐๐
๓๓.๐๐
๑๕.๐๐
๔.๙๕

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๒.๐๐

ดี

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

ดีมาก

๙๔.๙๕

ดีมาก

ไม่ ใช่
ไม่ ใช่

ไม่ สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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11.1.2 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประถมศึ กษาและมัธยมศึกษา)
กลุ่มตัวบ่ งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี
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 ประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่ งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป  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

 มีตัวบ่ งชี้ที่ได้ ระดับดีขึ้นไปอย่ างน้ อย ๑๐ ตัวบ่ งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่ งชี้  ใช่
 ไม่ มีตัวบ่ งชี้ ใดที่มีระดับคุณภาพต้ องปรับปรุงหรือต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

 ใช่

ไม่ ใช่
ไม่ ใช่

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึ กษา
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ไม่ สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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ข้ อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ข้ อเสนอแนะเพื่อ การพัฒ นาตามกฎกระทรวงว่ าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีก ารประกัน คุณภาพ
การศึกษา
พ.ศ. 2553
1. ด้ านผลการจัดการศึกษา
1. เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกายสมวัย ดีอยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1.1) เด็ก ควรได้รับการบริ ก ารอาหารที่ มีคุณค่ าครบถ้วน ดื่ มน้ าให้เพีย งพอกับความต้องการของ
ร่ างกายโดยการดื่มน้ าสะอาดเพื่อบารุ งสมอง อย่างน้อยวันละ 400-600 มิลลิลิตร รวมทั้งจัดให้ผทู้ ี่ปรุ งอาหาร
และผูท้ ี่ทาการเสริ ฟอาหารให้เด็ก สวมผ้าเอี้ยมกันเปื้ อนสีขาวขณะปฏิบตั ิงานสร้างเสริ มสุขลักษณะที่ดี
1.2) เด็กควรได้รับการปลูกฝังลักษณะนิสยั ในการรักษาสุ ขนิ สัยที่ดีและการป้ องกันโรคติดต่อโดย
การล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี ก่อนดื่มนมและรับ ประทานอาหาร รวมทั้งล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังออก
จากห้องน้ าและหลังจากเล่นกลางแจ้ง
1.3) เด็กควรได้การปลูกฝังให้ตระหนักถึงการดูแลสุ ขภาพ เพื่อป้ องกันโรคติดต่อและการเจ็บป่ วย
โดยจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่ งเสริ มพัฒนาการ เช่น ติดป้ ายเตือนใจ คาขวัญ ภายในห้องน้ า จดดื่มน้ า
และบริ เวณสถานที่ที่เด็กรับประทานอาหาร รวมทั้งในฤดูหนาว ควรจัดหาผ้าห่ มในช่วงนอนพักตอนบ่าย และ
จัดโฟมยางสาหรับเด็กรองนัง่
2. เด็ ก มี พ ัฒ นาการด้า นอารมณ์ แ ละจิ ต ใจสมวัย ดี อ ยู่แ ล้ว ควรพัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการจัด
ประสบการณ์ส่งเสริ มสุนทรี ยภาพ ให้เด็กใกล้ชิดธรรมชาติรอบตัวและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ จัดกิจกรรม
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ผา่ นประสาทสัมผัสทั้ง ๕ จัดกิจกรรมสัมผัสธรรมชาติ เช่น แปลงเกษตรกรน้อย ปลูก
ผักดูแล รดน้ าต้นผัก สังเกตและบันทึกการเจริ ญเติบโตของผัก
3. เด็กมีพฒั นาการด้านสังคมสมวัย ดีอยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยการจัดกิจกรรมปลูกฝังการ
อดทน รอคอย ตามกระบวนการตามแนวคิ ด High scope หนึ่ งในแนวการจัดการศึก ษาระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษา ได้แก่ ฝึ กการวางแผน (Plan) การปฏิบตั ิตามแผน (Do) และทบทวน (Recall Time) ผ่านกิจกรรม
ประสบการณ์เรี ยนรู้ เช่น กิจกรรมงานปั้นขี้ผ้งึ ตามภูมิปัญญาท้องถิน่ เป็ นรู ปทรงต่างๆ
4. เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญาสมวัย ดีอยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
4.1) เด็กควรได้รับการบริ การสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ ได้แก่ ห้องสมุดที่อบอุ่นสบายมี
ความเป็ นส่วนตัว เช่น ปูเสื้อ พรม หมอนอิง ให้เด็กสามารถนอนอ่านได้สบาย หนังสื อ 3 มิติ ภาพพลิก หนังสื อ
ผ้าหรื อหนังสือที่ทาจากวัสดุที่ไม่เป็ นอันตราย และมีอุปกรณ์สาหรับการเขียน เพิ่มโรงหุ่ น หุ่ นฝึ กการพูด การ
เล่นการเล่าเรื่ องตามจินตนาการในการสร้างเรื่ องราวต่างๆ รวมทั้งจัดมุมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของเด็ก
หน้าห้องเสริ มประสบการณ์ศิลปะกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์
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4.2) เด็กควรได้รับการส่งเสริ มทักษะในการสื่อสารทุกด้าน โดยเปิ ดโอกาสให้เด็กจัดทาหนังสือด้วย
ตนเอง เช่น หนังสือเล่มใหญ่ (Big book) หนังสือเล่มเล็ก (small book) แล้วนาเสนอผลงาน จัดกิจกรรมการเล่น
นิ้วมือ (Finger play) เรี ยนรู้ภาษาท่าทางควบคู่ไปกับการส่งเสริ มพัฒนาการโดยองค์รวมและกิจกรรมปริ ศนา
คาทาย
5. เด็ก มีค วามพร้ อมศึก ษาต่ อในขั้นต่ อไป ดี อยู่แล้ว ควรพัฒ นาอย่างต่ อเนื่ อง โดยการจัด กิ จกรรม
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ ตามหลัก สูตรการศึกษาปฐมวัยให้แก่เด็ก ภายในหนึ่ งปี การศึกษาให้ สมดุลกันทั้ง ๔
สาระที่ควรเรี ยนรู้ ได้แก่ เรื่ องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่ องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติ
รอบตัว และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
6. สถานศึกษาควรดาเนิ นการพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของสถานศึกษา คือ ความรู้น า
คุณธรรมเลิศ เทิดศักดิ์ศรี โดยส่งเสริ มให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมด้านนี้ กบั ชุมชนให้มากขึ้น
มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็ นประจา เพื่อให้เกิดการยอมรับคุณลักษณะของ
เด็กจากชุมชนตามปรัชญาของสถานศึกษาให้ชดั เจนยิ่งขึ้น และควรให้ผปู้ กครองแสดงความคิดเห็นลงในใบ
สมัครเข้าเรี ยนของบุตรหลาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลในการรับบุตรหลานเข้าเรี ยน เพื่อเป็ นเหตุผลใน
การยืนยันการยอมรับของชุมชน
7. สถานศึกษาได้พฒั นาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ ดีอยู่แล้ว โดยได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรภายนอก และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ซึ่งสถานศึกษาจัดทาโครงการจิตตารมย์ “รักและรับ
ใช้” จัดกิจกรรมธารน้ าใจ กิจกรรมสัมผัสชีวิตวิถีลา้ นนา กิจกรรมพระหฤทัยจิตอาสา และกิจกรรมปั นใจให้รัก
ประสบผลสาเร็ จ สถานศึกษาควรพัฒนาให้ต่อเนื่อง โดยขยายการจัดกิจกรรมในการรับใช้ ให้ชุ มชนที่ห่างไกล
และให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมให้มากยิง่ ขึ้น
8. สถานศึกษาได้พฒั นาโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา ได้แก่ โครงการหนึ่ งชั้น
เรี ยนหนึ่งคุณธรรม ดีอยูแ่ ล้ว ในด้านการส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและการปฏิบตั ิที่ถูกต้องในด้าน
มารยาท และความมีวินยั ควรพัฒนาให้ต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
เชิงพฤติกรรมให้มากยิง่ ขึ้น เพื่อเป็ นพื้นฐานในด้านคุณธรรมตามปรัชญาของสถานศึกษาต่อไป
2. ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
1) สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริ การจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีอยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป โดยการจัดระบบโครงสร้างการบริ หารให้เอื้อต่อการบริ หารสถานศึกษานิ ติบุคคลให้สอดคล้อง
กับกฎกระทรวงว่าด้วยการบริ หารจัดการโรงเรี ยนนิ ติ บุคคล พ.ศ.2550 กาหนดภาระงานให้ครอบคลุมการ
บริ หารงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริ หารวิชาการ การบริ หารงบประมาณ การบริ หารบุคคลและการบริ หารทัว่ ไป
2) สถานศึกษาได้ส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศดีอยู่แล้ว ในด้านการดาเนิ นงาน
ตามระบบการบริ หารคุ ณภาพ (PDCA) บริ หารงานโดยใช้แผนปฏิบตั ิ ราชการปี การศึก ษา 2555 ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่ทาไว้กบั สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่ วมกับในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยเข้าร่ วมโครงการ 1 ช่วย 9 ของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน และคณะครู ควรส่งเสริ มสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการให้ยงั่ ยืนต่อไป
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3. ด้ านการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ครู มีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนี้
1) ครู ควรส่งเสริ มการเรี ยนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กอย่างสม่าเสมอ โดยการ
ติดตาม บันทึกประเมินพฤติกรรมของเด็กอย่างสม่าเสมอ ได้แก่ จัดทาการบันทึกชัง่ น้ าหนักและวัดส่ วนสูงเพื่อ
ติดตามสภาวะการเจริ ญเติบโตและส่งเสริ มพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็ นปัจจุบนั รวมทั้งรายงานจานวนเด็กที่อยู่
ในความดูแลทั้งหมดต่อฝ่ ายธุรการของสถานศึกษา เพื่อการจัดทาข้อมูลและรายงานผลได้ตรงตามสภาพจริ ง
รวมถึงการให้การบริ การเด็กได้อย่างทัว่ ถึง
2) ครู ที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ ควรได้รับการสนับสนุนให้จดั ทางานวิจยั ในชั้นเรี ยน
ปี การศึกษาละ อย่างน้อย 1 เรื่ อง เพื่อการส่งเสริ มพัฒนาการเด็กอย่างเต็มศักยภาพ
4. ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีประสิ ทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีอยู่แล้ว ควรดาเนิ นการต่อไปอย่าง
ต่ อเนื่ อง โดยการน าเอามาตรฐานและตัว บ่ งชี้ มาก าหนดเป้ าหมายในการพัฒ นาอย่างครบถ้ว น และจัด ท า
เครื่ องมือการประเมินโครงการให้สามารถนาไปใช้ในการประเมินผลดาเนิ นงานที่เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของ
โครงการได้ สรุ ปสารสนเทศเป็ นหมวดหมู่บนั ทึกไว้เป็ นหลักฐานอย่างชัดเจน เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนใน
ส่วนที่ยงั ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553
1. ด้ านผลการจัดการศึกษา
1) ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีอยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาให้ต่อเนื่อง โดย
1.1) ผูเ้ รี ยนที่มีน้ าหนักและส่วนสูงไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ควรได้รับการพัฒนาโดยการดูแล
ด้านสุขภาพอนามัย การรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบ ๕ หมู่ให้พอดีกบั ความต้องการของร่ างกายและ
ออกกาลังกายที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
1.2) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการเฝ้ าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทุกด้าน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่เป็ นเด็กผูห้ ญิง
โดยการให้คาปรึ กษาแนะแนว การฝึ กผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะการปฏิเสธ และช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีปัญหา ตลอดจน
บูรณาการหลักสูตรการเรี ยนรู้ที่สอดแทรกการส่งเสริ มสุขภาพจิตไปด้วย
1.3) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการส่ งเสริ มให้มีสุนทรี ยภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬาอย่างเป็ น
ระบบ เน้นการพัฒนาผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ที่ทาให้ผเู้ รี ยนมีความสุ ขเกิดความสนใจและสร้างสรรค์
ผลงานดังกล่าวตามศักยภาพของตนเองครบทุกคน
2) ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ดีอยูแ่ ล้วควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
2.1) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการส่งเสริ มและพัฒนาให้เห็นความสาคัญของการปฏิบตั ิตนตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ สามารถแสดงออกในเชิงปฏิบตั ิให้เป็ นนิสยั ได้จริ งหรื อเป็ นรู ปธรรมมากยิง่ ขึ้นโดยการจัดโครงการ
กิจกรรมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้ าหมายของแต่ละด้านที่ตอ้ งการให้เกิดกับผูเ้ รี ยนอย่างชัดเจน
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2.2) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการพัฒนาให้รู้จกั บาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนให้มากกว่านี้ โดยจัดกิจกรรมให้
ผูเ้ รี ยนได้เข้าร่ วมโดยการนาของผูบ้ ริ หาร คณะครู ทากิจกรรมที่ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เช่ น
กิจกรรมตามวัฒ นธรรมประเพณี ของชุ มชนในวันสาคัญ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันภัยทุ กด้าน เพื่อให้ผเู้ รี ยนมี
ความภาคภูมิใจในการร่ วมกันพัฒนาชุมชน
3) ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ รู้และเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีอยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย
3.1) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการส่งเสริ มและสนับสนุนให้รักการอ่านทั้งองค์กร โดยจัดให้มีโครงการพระ
หฤทัยร่ วมใจรักการอ่าน เพื่อสร้างนิสยั รักการอ่านให้กบั ครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนพระหฤทัย
3.2) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการสนับสนุนให้ร่วมกิจกรรมกับห้องสมุดของโรงเรี ยนให้มากขึ้น โดยการ
ขอความร่ วมมือกับทุกฝ่ ายดาเนินการอย่างเป็ นระบบบริ หารคุณภาพ
3.3) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการพัฒนาให้นาเสนอผลงานของตนเองจากการเรี ยนรู้กบั โครงการภูมิปัญญา
ไทยก้าวไกลสู่ อาเซี ยนตามศัก ยภาพของผูเ้ รี ยนโดยการจัด กิ จ กรรมวัน วิชาการอย่างต่ อเนื่ องสม่าเสมอทุ ก
ภาคเรี ยน
4) ผูเ้ รี ยนคิดเป็ นทาเป็ น ดีอยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย
4.1) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการพัฒนาให้นาเสนอผลงานของตนเองจากการเรี ยนรู้กบั โครงการภูมิปัญญา
ไทยก้าวไกลสู่อาเซียนตามศักยภาพของผูเ้ รี ยนโดยการจัดกิจกรรมวันวิชาการอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอทุกภาคเรี ยน
4.2) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการพัฒนาให้มีทกั ษะในการปรับตัว เข้ ากับสังคมโดยขอความร่ วมมือจาก
วิทยากรท้องถิ่น ภูมิปั ญ ญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน มาให้ค วามรู้ ในเรื่ องเศรษฐกิ จ พอเพีย งตามแนว
พระราชดาริ สอดแทรกการทางานอย่างเป็ นระบบทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ดารงชีวิตตามบริ บทของสถานศึกษา
5) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการส่งเสริ มให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น ดังนี้
5.1) กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ โดยสร้ า งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีเจตคติ ที่ดี ต่ อการเรี ยนรู้ ด ้า น
คณิ ต ศาสตร์ จากการเรี ยนรู้ ที่สนุ ก สนานด้ว ยการสร้ างบรรยากาศ การเล่น เกม การจ าลองเหตุ ก ารณ์ หรื อ
สถานการณ์ คณิ ตคิดสนุก วันละ 1 หรื อ 2 ข้อ หมัน่ ฝึ กฝนการทาโจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์จากง่ายไปหายาก
5.2) กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ โดยหาวิธีการสร้างความเข้าใจและจดจาได้ง่ายในเนื้ อหา
บางอย่าง เช่น สูตรในการคานวณ วิธีการคานวณ และคาศัพท์ดา้ นวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น ได้แก่ ให้เ ด็กได้พบเห็น
บ่อยๆ ย้าคิดย้าทา ทบทวนความจา ฝึ กทาโจทย์ในแบบฝึ กต่างๆ ทั้งในตาราเรี ยน และนอกตาราเรี ยน
5.3) กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ โดยส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองในด้านทฤษฎีเนื้ อหา ด้วย
การมอบหมายงานให้ปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดนตรี ทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ผเู้ รี ย นมากขึ้น โดยให้ผเู้ รี ย นทาความเข้าใจกับรายละเอียด สรุ ปเนื้ อหา และสร้ างค าถามและคาตอบ
ประกอบในการทารายงานดังกล่าว รวมทั้งจัด ทาแบบฝึ ก หรื อสร้างคาถามที่มีลกั ษณะเดี ยวกับการทดสอบ
ระดับชาติมาสอดแทรกในชั้วโมงเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรี ยนรู้อยูเ่ ป็ นประจา
5.4) กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีการใช้คาศัพท์บ่อยมากขึ้น ใช้
เทคนิคการเล่นเกมต่อคาศัพท์ภาษาอังกฤษ หรื อเกมอื่นๆ ที่ทาให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจในการใช้คาศัพท์ ไวยากรณ์
สามารถจับใจความสาคัญของประโยคหรื อเนื้ อเรื่ องได้ รวมทั้งสอดแทรกแบบฝึ กหัดให้ผเู้ รี ยนใช้คาศัพท์เป็ น
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ประจา หมัน่ แปลความหมายของประโยคหรื อเนื้อเรื่ อง ด้วยการอ่านสาระน่ ารู้ บทความ เรื่ องสั้น หรื อนิ ตยสาร
ภาษาอังกฤษ โดยเป็ นเรื่ องที่ผเู้ รี ยนสนใจ
6) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา คือ ความรู้นา คุณธรรมเลิศ เทิดศักด์ศรี ดีอยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาให้ต่อเนื่อง โดยส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมด้านนี้ กบั ชุมชนให้มากยิ่งขึ้น มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจ า เพื่อให้เกิด การยอมรั บคุ ณลักษณะของผูเ้ รี ยนจากชุมชนตามปรัชญาของ
สถานศึกษาให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น และควรให้ผปู้ กครองแสดงความคิดเห็นลงในใบสมัครเข้าเรี ยนของบุตรหลานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลในการนาบุตรหลานเข้าเรี ยน เพื่อเป็ นเหตุผลในการยืนยันการยอมรับของชุมชน
7) สถานศึกษาได้พฒั นาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ดีอยู่แล้วโดยได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรภายนอกและเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชนซึ่งสถานศึกษาจัดทาโครงการจิตตารมย์ “รักและรับ
ใช้” จัดกิจกรรมธารน้ าใจ กิจกรรมสัมผัสชีวิตวิถีลา้ นนา กิจกรรมพระหฤทัยจิตอาสา และกิจกรรมปั นใจให้รัก
ประสบผลสาเร็ จ สถานศึก ษาควรพัฒนาให้ต่อเนื่ อง โดยขยายการจัด กิ จ กรรมในการรั บใช้ให้กบั ชุ มชนที่
ห่างไกลและให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมให้มากยิง่ ขึ้น
8) สถานศึกษาได้พฒั นาโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา ดีอยูแ่ ล้วในด้านส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและการปฏิบตั ิที่ถกู ต้องในด้านมารยาทและความมีวินยั ควรพัฒนาให้ต่อเนื่ อง โดย
จัด กิ จ กรรมส่ งเสริ มให้เด็กมีคุ ณ ลักษณะที่ พึงประสงค์ เชิ งพฤติก รรมให้มากยิ่งขึ้ น เพื่อเป็ นพื้น ฐานในด้าน
คุณธรรมตามปรัชญาของสถานศึกษาต่อไป
2. ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
1) สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริ การจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีอยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป โดยการจัดระบบโครงสร้างการบริ หารให้เอื้อต่อการบริ หารสถานศึกษานิ ติบุคคลให้สอดคล้อง
กับกฎกระทรวงว่าด้วยการบริ หารจัดการโรงเรี ยนนิ ติ บุคคล พ.ศ.2550 กาหนดภาระงานให้ครอบคลุมการ
บริ หารงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริ หารวิชาการ การบริ หารงบประมาณ การบริ หารบุคคลและการบริ หาร
ทัว่ ไป ประสานความร่ ว มมือกับคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน คณะกรรมการศิษย์เก่า และคณะกรรมการ
เครื อข่ายผูป้ กครอง ตลอดถึงชุมชน ให้การสนับสนุนกิจกรรมบริ หารและพัฒนาสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
2) สถานศึกษาได้ส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ ดีอยู่แล้วในด้านการดาเนิ นงาน
ตามระบบการบริ หารคุณภาพ (PDCA) บริ หารงานโดยใช้แผนปฏิบตั ิราชการปี การศึกษา 2555 และปฏิบตั ิ ตาม
ข้อตกลง
ที่ทาไว้กบั สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเข้าร่ วมโครงการ 1 ช่วย 9
ของสานักงานการประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาและคณะครู ควรส่งเสริ มสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการให้ยงั่ ยืนต่อไป
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3. ด้ านการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
สถานศึกษามีประสิ ทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ดีอยู่แล้ว ควรพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1) ครู ควรจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ให้เป็ นที่น่าสนใจของผูเ้ รี ยนโดยใช้ท่าทาง การพูดที่เข้าใจให้ผเู้ รี ยน
สนุกสนานกับการเรี ยนรู้ นาเรื่ องราวที่อยู่ในความสนใจของผูเ้ รี ยนมาร่ วมสนทนาเชื่อมโยงสู่เนื้ อหาการเรี ยน
เช่น นิทาน ละคร เหตุการณ์ และข่าวสาร เป็ นต้น หรื อใช้เกมและเสียงเพลงเพื่อช่วยกระตุน้ ความสนใจ
2) ครู ควรจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยนตามที่สถานศึกษากาหนดคือ อย่างน้อยปี การศึกษาละ ๑ เรื่ อง โดยนา
ปั ญ หาที่ ค ้น พบในการจัด การเรี ย นรู้ มาแก้ไขด้ว ยการทาวิจ ัย ในชั้น เรี ย น และจัด ทาสื่ อหรื อ นวัต กรรมเป็ น
เครื่ องมือในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ด้วยการศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่มีผปู้ ระสบปัญหาในการแก้ปัญหา ทั้งนี้
ควรได้รับการปรึ กษาอย่างใกล้ชิดจากงานวิจยั ผูซ้ ่ึงมีความชานาญและสามารถให้คาปรึ กษางานวิจยั ของครู ได้
เป็ นอย่างดี
4. ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีพฒั นาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีอยู่แล้ว ควร
ดาเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยการนามาตรฐานและตัวบ่งชี้มากาหนดเป้ าหมายในการพัฒนาอย่างครบถ้วน
และจัดทาเครื่ องมือการประเมินโครงการแต่ละโครงการ ให้สามารถนาไปใช้ในการประเมินผลดาเนินงานที่เป็ น
เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการได้ สรุ ปสารสนเทศเป็ นหมวดหมู่บนั ทึกไว้เป็ นหลักฐานอย่างชัดเจน เพื่อ
นาไปใช้ในการวางแผนในส่วนที่ยงั ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัตทิ ี่ดี (Good Practice)ของสถานศึกษาที่เป็ นประโยชน์ ต่อสังคม
โรงเรี ยนพระหฤทัยได้ดาเนิ นการตามระบบการดู แลช่วยเหลือนักเรี ยน โดยการนาใบรายงานความ
ประพฤติ มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ควบคุมพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน มีการสรุ ปประเมิน
และรายงานผล เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ให้ มีประสิ ทธิภาพ
ทั้งนี้ได้สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ใบรายงานความประพฤติแก่ผเู้ รี ยน หากผูเ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์จะได้รับใบรายงานความประพฤติ และถูกหักคะแนนความประพฤติตามกรณี จากผลการสรุ ปในใบ
รายงานได้จดั พฤติกรรมผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา ตามเกณฑ์การหักคะแนนความประพฤติ เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเกิดสานึกที่ดี มีความภาคภูมิใจในตนเอง และกลับมาเป็ นผูเ้ รี ยนกลุ่มปกติมีคุณภาพตามที่โรงเรี ยนและ
ผูป้ กครองคาดหวังต่อไป ผลการดาเนินงานทาให้ผเู้ รี ยนมีความตระหนักในการใช้ใบรายงานความประพฤติ เกิด
พฤติกรรมที่ดีข้ ึน และใช้ชีวิตร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข พัฒนาขึ้นจากกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา
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บทที่ 2 ข้อมูลด้านบุคลากร
1. ผู้บริหาร
1.1 ผูแ้ ทนผูร้ ับใบอนุญาต นายสุรสิทธิ์ ชุ่มศรี พนั ธุ์ โทรศัพท์ 053 – 276087
e-mail Sc_Cathedral@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริ ญญาตรี สาขา ศิลปศาสตรบัณฑิต ( ปรัชญา )
ดารงตาแหน่งตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2555 จนถึงปัจจุบนั เป็ นเวลา 4 ปี - เดือน
1.2 ผูอ้ านวยการ - ผูจ้ ดั การโรงเรี ยน นางสาวกาญจนา สิงห์สา โทรศัพท์ 053 – 276087
e-mail anna_suriphon@yahoo.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริ ญญาเอก สาขา บริ หารการศึกษา
ดารงตาแหน่งตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2559 จนถึงปัจจุบนั เป็ นเวลา 1 ปี - เดือน
2. ข้ อมูลบุคลากร
2.1 จานวนบุคลากร จาแนกตามหน้าที่ เพศ วุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณ์
เพศ (คน)
ประเภทบุคลากร

ชาย

ผูแ้ ทนผูไ้ ด้รับใบอนุญาต
ผูอ้ านวยการและผูจ้ ดั การ
ครู (บรรจุ)
ครู พิเศษ/ครู ผชู้ ่วย (ไม่บรรจุ)
ครู ต่างประเทศ
พี่เลี้ยง
บุคลากรทางการศึกษา
นักการภารโรง
คนขับรถ
ยามรักษาความปลอดภัย

1
29
1
6
2
33
2
4

สารสนเทศ โรงเรี ยนพระหฤทัย ปี การศึกษา 2559

หญิง
1
152
2
3
12
47

ระดับการศึกษา (คน)
ตา่ กว่า
สู งกว่า อายุเฉลีย่
ป.ตรี
(ปี )
ป.ตรี
ป.ตรี
1
62
1
54
1 156 24
46
3
31
9
41
9
3
30
2
57
78
2
30
2
35
4
33

ประสบการณ์
ในตาแหน่ ง
(เฉลีย่ /ปี )
5๕
1
17
4
5
5
6
10
10
19
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2.2 ตารางแสดงข้อมูลคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรครู โรงเรี ยนพระหฤทัย
ปริ ญญาเอก
ชาย หญิง
ฝ่ ายบริ หาร
1
ฝ่ ายสนับสนุนการสอน
ฝ่ ายปฐมวัย
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
รวม
1
รวมไม่แยกเพศ
1
คิดเป็ นร้ อยละ
0.50
ฝ่ าย / กลุ่มสาระ

ปริ ญญาโท
ชาย หญิง
3
1
1
2
2
1
3
2
1
1
1
6
8
16
24
13.93

ปริ ญญาตรี ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ชาย หญิง ชาย หญิง
1
6
5
17
1
17
15
3
17
2
17
2
14
1
6
7
2
2
7
1
20
2
25 138
2
163
2
84.58
0.99

2.3 แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาของบุคลากรครู ปี การศึกษา 2559

ปริ ญญาเอก
12.63
0.53
1.05
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85.79

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
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รวม
11
24
18
17
22
23
19
9
9
9
29
190
190
100

2.4 ผลงานดีเด่นของครู ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ที่
1.

2.

ประเภท/ชื่อ
นำงไกรศร

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ
รำงวัลที่ ๑ ในกำรประกวดแต่งหนังสือสอน
พระพุทธศำสนำแก่เด็ก เรื่อง พระสงฆ์สำวก
ศำสดำประจำพุทธศักรำช ๒๕๕๙
รำงวัลบุคคลต้นแบบทำงศีลธรรม จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปี ๒๕๖๐

หวังรักกลำง

นำยอำนนท์

เอี่ยมไธสง

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล
สำนักรำชเลขำธิกำร
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่
และสำนักงำนพระพุทธ
ศำสนำจังหวัดเชียงใหม่
สมำคม YMCA

รำงวัลครูดีเด่นด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม ( Y GREEN TEACHER AWARD)
รำงวัลครูผู้สอนดีเด่นด้ำนกำรศึกษำนอกโรงเรียน

3.

นำยชวลิต

แก้ววงค์

4.
5.

นำงสำวจุฑำรัตน์
ว่ำที่ ร.ท.มงคล

จันทร์คำ
หวังรักกลำง

รำงวัลผู้มีผลงำนดีเด่นลูกเสือต้ำนภัยสำรเสพติด
รำงวัลครูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อทำงรำชกำรด้ำนกำร
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ
รำงวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้ำนพระพุทธศำสนำ
รำงวัลครูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อทำงรำชกำรด้ำนกำร
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ

สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
พุทธิกสมำคมจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

3. ข้ อมูลนักเรียน ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 )
3.1 จานวนผูเ้ รี ยนจาแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ
หลักสู ตรโครงการ/
ระดับชั้ น
อนุบาล
ประถมศึกษา (ป.1-6)
มัธยมต้น (ม.1-3)
มัธยมปลาย (ม. 4-6)
รวม

ไทย
ชาย
79
229
308

หญิง
146
588
513
598
1,845

จานวนผู้เรียน
EP
อิสลาม
ชาย หญิง ชาย
หญิง
-

ชาย
79
229
308

รวม
หญิง
146
588
513
598
1,845

รวม
225
817
513
598
2,153

คิดเป็ น
ร้ อยละ
10.45
37.95
23.83
27.77
100

3.2 แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรี ยนตามระดับชั้น ปี การศึกษา 2559
10.45

27.77

ระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-6
37.95

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

23.83
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3.3 ผลงานดีเด่นของนักเรี ยนในรอบปี ที่ผา่ นมา
นักเรี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
1

ประเภท/ชื่อ
เด็กชำยสมัชญ์พล สิรรวีพัชร์

2

เด็กหญิงกัญญำณัฏฐ์ สิรรวีพัชร์

3

เด็กหญิงเย่ว

4

เด็กหญิงจำด่วย

5
6

เด็กหญิงนันท์นภัส สุจำ
เด็กชำยหฤษฎ์
ชัยมงคล

7

เด็กหญิงภัสสร

8

เด็กหญิงจรรยำพร รอบรู้

9

เด็กหญิงญำนิศำ

จูฮอง

10

เด็กชำยศุภกร

รอบรู้

11

เด็กหญิงอิศรี

จูฮอง

12

เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ชัยชิต

13

เด็กหญิงธนำนำ

แซ่หลู่
แซ่กัว

ลิ้มบ่อแก้ว

คชสำรมณี

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ1รุ่นอำยุ 9-10 ปี ชำย
34-37 ก.ก. ประเภทต่อสู้ รุ่น F ระดับ OPEN สังกัดทีม
Smart Tkd Chiangmai จำกกำรแข่งขันเทควันโด
“CMU OPEN 5”
ได้รับรำงวัลชนะเลิศ รุ่นอำยุไม่เกิน 7 ปีหญิง ระดับสำยฟ้ำ
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว สังกัดทีม King Phoenix Taekwondo
จำกกำรแข่งขันเทควันโด “CMU OPEN 5”
ได้รับรำงวัลอันดับที่ 4 จำกกำรแข่งขันภำษำจีน
ตำมโครงกำร “ตอบปัญหำศีลธรรมเพื่อสันติภำพโลก”
ระดับเยำวชนนำนำชำติ ครั้งที่ 8
ได้รับรำงวัลอันดับที่ 11 จำกกำรแข่งขันภำษำจีน
จำกโครงกำร “ตอบปัญหำศีลธรรมเพื่อสันติภำพโลก”
ระดับเยำวชนนำนำชำติ ครั้งที่ 8
ได้รับรำงวัลชนะเลิศจำกกำรประกวด “หนูน้อยรีโว่”
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จัดกำรแข่งขันทักษะ
วิชำภำษำไทย ประเภททักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและ
กำรเขียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับภำคเหนือ
และนำงสำวขวัญจิรำ กำเกตุ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ
กำรประกวดเต้น Hip Hop รุ่นจูเนียร์และรุ่นวำซิตตี้
ในรำยกำร Thailand Hip Hop Dance Championship
2016 และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น 9 ปีหญิง ได้ 2 เหรียญ
ทอง 8 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง จำกกำรแข่งขัน
ว่ำยน้ำชิงแชมป์ภำคเหนือ
ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับ 7 รุ่น 10 ปีหญิง ได้ 4 เหรียญ
ทอง 4เหรียญเงิน 4 เหรียญ ทองแดง
ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับ 9 ได้ 2 เหรียญเงิน
4 เหรียญทองแดง
ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น 12 ปีหญิง ได้ 8 เหรียญ
ทอง 6 เหรียญเงิน
ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 จำกกำรแข่งขัน
ASIAN JUNIOR CHEERLEADING CHAMPIONSHIPS
ครั้งที่ 3 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประเภท
Cheer dance รุ่นอำยุ 12-15 ปี
ได้รับรำงวัลชนะเลิศ รุ่น 9-10 ปี หญิงจำกกำรแข่งขัน
"TGA-SINGHA Junior Ranking 2016" จำกสมำคมกอล์ฟ
แห่งประเทศไทย และรำงวัลที่ 2 รุ่น D Girl จำกกำร
แข่งขัน Golf ในรำยกำร TGA-Singha Junior
Golf Ranking 2016-2017
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หน่วยงานที่มอบรางวัล
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ชมรมส่งเสริมศีลธรรม
เพื่อสันติภำพโลก
ชมรมส่งเสริมศีลธรรม
เพื่อสันติภำพโลก
บริษัทโตโยต้ำ เชียงใหม่จำกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
Thailand Hip Hop Dance

สมำคมกีฬำจังหวัดลำปำง
สมำคมกีฬำจังหวัดลำปำง
สมำคมกีฬำจังหวัดลำปำง
สมำคมกีฬำจังหวัดลำปำง
กำรกีฬำแห่งประเทศไทย

สมำคม กอล์ฟ
แห่งประเทศไทย
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ที่
14

15

ประเภท/ชื่อ
เด็กหญิงสรัลพร
ประตังทะสำ
เด็กหญิงศุภกัญญำ ชัยวุฒิ
เด็กหญิงศุภนัดดำ ชัยวุฒิ
เด็กหญิงวิชดำ
ล้วนเนตรเงินจิต
เด็กหญิงมณิสรำ ติกำนนท์
เด็กหญิงนันทินี
ตั๋นฟู
เด็กหญิงกรวรรณ สุรินทรัพย์
เด็กหญิงฉัตรพร
รังควร
เด็กหญิงสิริกำนต์ แสงเมือง
เด็กหญิงริศรำ
บำรุงพงศ์
เด็กหญิงพิสชำ
สมศักดิ์
เด็กหญิงสุภัสสรำ กำศเกษม
เด็กหญิงชุติกำญจน์ สุขจิตร์
เด็กหญิงโคร่ำโฮป เบียลท์
เด็กหญิงภัสสร
ลิ้มบ่อแก้ว
เด็กหญิงณัชชำกัญญ์ ทูลทรัพย์
เด็กหญิงวริยำพร มินำนนท์
เด็กหญิงธันยธร
พัตรำกุล
เด็กหญิงชนิษฐำ
สำยน้ำเย็น
เด็กหญิงชญำดำ เพลินจิต
เด็กหญิงศุภกัญญำ ชัยวุฒิ

16

นำงสำวเขมพร

ศรีสวัสดิ์

17

นำงสำวอัจจิมำ

สุริยันต์

18

เด็กหญิงอิสรีย์

ศิลปะกิจ

19

นำงสำวศิริประภำ พูดตรง
นำงสำวอภิชญำ
อินตำ
นำงสำวทิวำพร
ไทยทศวงษ์
นำงสำวพิมพ์ประภัสสรสมจิตต์

20
21
22

นำงสำวอภิชญำ
นำงสำวบุญทริกกำ
นำงสำววรรณภัทร
เด็กหญิงกัญณัฏฐ์

สำยสุวรรณ์
บัวอ๊อด
สิหะจันทร์
สิรรวีพัชร์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมบำสเกตบอลรุ่นอำยุไม่เกิน
15 ปี จำกกำรแข่งขัน "บำสเกตบอลนักเรียน
สพฐ-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติพระนำงเจ้ำสิริกิต์
พระบรมรำชินีนำถ ครั้งที่ 13 พุทธศักรำช 2559
ในรอบชิงชนะเลิศภำคเหนือ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน

ได้รับรำงวัล นักกีฬำดีเด่นระดับภำคเหนือ ประเภททีมหญิง
รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี
ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำกจัดกำรแข่งขัน Speech
Contest สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยในงำน
"International Art&Culter Festival"
รำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จำกจัดกำรแข่งขัน Speech
Contest สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
ในงำน "International Art&Culter Festival"
รำงวัลชมเชยจำกกำรแข่งขันตอบปัญหำธรรมะ
ในงำนจริยธรรมสัปดำห์วันอำสำฬหบูชำ
ได้รับโล่รำงวัลชนะเลิศ จำกกำรแข่งขันตอบปัญหำกฎหมำย
ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยในงำน
“วันรพี”
ได้รับกำรคัดเลือกเป็นเยำวชนดีเด่น สภำสังคมสงเครำะห์แห่ง
ประเทศไทย
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จำกกำรแข่งขัน “สิ่งประดิษฐ์
จรวดขับเคลื่อนด้วยพลังงำนน้ำ”

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัด
เชียงใหม่
จำกศำลจังหวัดเชียงใหม่
สภำสังคมสงเครำะห์
แห่งประเทศไทย
คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ได้รับได้รับถ้วยพระรำชทำนรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
Smart Brain จินตคณิต
ระดับ 2 จำกกำรสอบแข่งขัน “Smart Brain จินตคณิต
ชิงแชมป์ประเทศไทยและนำนำชำติ ครั้งที่ 16” ชิงถ้วย
พระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี
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ที่
23

ประเภท/ชื่อ
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เด็กหญิงอลิสซ่ำ อำร์ลีนน์ ครำวฟอร์ด รำงวัลชนะเลิศที่ 1 รุ่น mini miss chiangmai
2016 จำกกำรประกวด Prince and Princess รุ่น mini
miss chiangmai 2016

หน่วยงานที่มอบรางวัล
Prince and Princess
Chiangmai Mai
Thailand

24

นำงสำวฐิติวรดำ

กัลยำ

25

นำงสำวกุลนันทน์

คำบัวตอง

26

เด็กหญิงภัสสร
เด็กหญิงกชกร

ลิ้มบ่อแก้ว
เชื้อสุวรรณชัย

มูลนิธิ ดร.สุข พุคยำภรณ์
ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน
มูลนิธิ ดร.สุข พุคยำภรณ์
ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุข

27

เด็กหญิงนันท์นภัส สุจำ

28

เด็กหญิงภัสสร

ลิ้มบ่อแก้ว

ได้รับเกียรติบัตร “เยำวชนคนดี ประจำปี 2559” ประเภท
เยำวชนผู้มีควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร
ได้รับได้รับเกียรติบัตร “เยำวชนคนดี ประจำปี 2559”
ประเภท เยำวชนผู้มีควำมเสียสละ
รำงวัลชนะเลิศ ในกำรแข่งขัน “To Be Number one Teen
Dancercise Thailand Championship 2017”
รุ่น Pre Teenage ในระดับภำคเหนือ
ได้รับรำงวัลกำรยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นเด็กดีมีคุณธรรมตำม
โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กดีมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็ก
แห่งชำติ ประจำปี 2560
ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560
ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติประจำปี 2560
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จำกเทศบำลนครเชียงใหม่
จำกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเชียงใหม่
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บทที่ 3 ข้อมูลด้านโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
1. หลักสู ตรระดับการศึกษาปฐมวัย
โรงเรี ยนพระหฤทัยจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ เป็ นระยะเวลา 3 ปี การศึกษาโดยรับเด็กอายุต้งั 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
จัดแบ่ง การเรี ยนเป็ น 2 ภาคเรี ยน
1.1 โครงสร้างเวลาเรี ยนและหลักสูตร ระดับอนุบาลปี ที่ 1 – อนุบาลปี ที่ 3
เวลาเรี ยน (สัปดาห์)
สาระการเรี ยนรู้
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
1. สาระการเรี ยนรู้เรื่ องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
6
6
6
2. สาระการเรี ยนรู้เรื่ องราวเกี่ยวกับบุคคล
9
9
9
สถานที่แวดล้อมเด็ก
3. สาระการเรี ยนรู้เรื่ องธรรมชาติรอบตัว
8
8
8
4. สาระการเรี ยนรู้เรื่ องสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
9
9
9
รวม
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1.2 โครงสร้างหลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2547
ช่วงอายุ อายุ 3 - 5 ปี
-

ประสบการณ์สาคัญ
ด้านร่ างกาย
ด้านอารมณ์และจิตใจ
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา
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-

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

2.1 โครงสร้ างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระหฤทัยประถมศึกษา

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 ยนรู้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรี ยน (พื้นฐาน)
 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
 รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
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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 ละไม่น้อยกว่า ๔๐ชัว่ โมง
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชัว่ โมงต่อปี
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2.2 โครงสร้ างเวลาเรียน/หน่วยกิต หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระหฤทัยระดับมัธยมศึกษา

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

สารสนเทศ โรงเรี ยนพระหฤทัย ปี การศึกษา 2559

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
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
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2.3 โครงสร้ างเวลาเรียน/หน่วยกิต หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระหฤทัย ระดับชันมั
้ ธยมปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม
ม. ๔

เวลาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
ม. ๕
ม. ๖

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
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.)
สุขศึกษาและพลศึกษา
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
จัดเพิม่ เติมตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรี ยนทั้งหมด
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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 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
1. ข้ อมูลอาคารสถานที่/ สื่อเทคโนโลยี
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 จานวนหนังสือในห้องสมุด 25,658
1.9 ห้องปฏิบตั ิการมีท้งั 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
ห้องลูกเสือ
1
ห้อง
ห้องศูนย์การเรี ยนรู้
4
ห้อง
ห้อง กอท.
1
ห้อง
ห้องสื่อการเรี ยนการสอน 6
ห้อง
ห้องคหกรรม
1
ห้อง
1.10 เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมใช้งานมีท้งั หมด 310 เครื่ อง
1.10.1 คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรี ยนการสอน
จานวน 210
1.10.2 คอมพิวเตอร์ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ จานวน 60
1.10.3 คอมพิวเตอร์ใช้ในการบริ หาร
จานวน 40
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เล่ม

เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
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2. แหล่งเรียนรู้ ภูมปิ ัญญาท้องถิน่
2.1 แหล่งเรี ยนรู้ภายในโรงเรี ยน
1. ห้องธนาคารโรงเรี ยน โรงเรี ยนพระหฤทัย
2. ศาลาไทย
3. สวนหย่อม
4. สวนสุขภาพ
5. สนามเด็กเล่น
6. ลานกิจกรรม
7. ป้ ายนิเทศ/บอร์ด
8. มุมหนังสือ
9. โรงอาหาร
10. สระว่ายน้ า
2.2 แหล่งเรี ยนรู้ภายนอกโรงเรี 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. หอสมุดแห่ งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
7. ท้องฟ้ าจาลอง/เมืองจาลอง
8. ธนาคาร/โรงแรม/ห้างสรรพสินค้า/ตลาด/โรงงาน
9. พื้นที่เพาะปลูก/ไร่ /สวน
10. หัตถกรรมพื้นบ้าน/สินค้าพื้นเมือง
11. ค่ายลูกเสือ
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2.3 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรี ยน
ในปี การศึกษา 2559
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 นายยศพัษสิ์จันทร์เสนา
สอนเรื่ อง การทาของเล่นเด็ก จานวน ๑ ครั้ง/ปี
8. ชื่อ-สกุล นางแก้วพา กาบศรี
สอนเรื่ อง การทาของเล่นเด็ก จานวน ๑ ครั้ง/ปี
9. ชื่อ-สกุล นายณัฐนิช บุญหมืน่
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 สิงห์สกุล
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 การปั้นดิน จานวน ๑ ครั้ง/ปี
19. ชื่อ-สกุล นางบัวผาย แสนกลางเมือง
สอนเรื่ อง การปั้นดิน จานวน ๑ ครั้ง/ปี
20. ชื่อ-สกุล นายพิสิทธิ์ แสนกลางเมือง
สอนเรื่ อง การดุลโลหะ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
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บทที่ 5 ข้อมูลด้านงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
1. ตารางแสดงรายรับเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ / เงินอื่นๆ ปี งบประมาณ 2559
รายรับ
เงินงบประมาณ
(เงินอุดหนุนรายหัว)
เงินนอกงบประมาณ
รวมรายรับ
เงินคงเหลือ

บาท

รายจ่ าย
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
21,984,300
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
100,990,750 งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ
122,975,050
รวมรายจ่าย
2,000,000

บาท
65,132,300
44,661,375
11,181,375
120,975,050

2. แผนภูมิแสดงร้อยละของรายรับเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ ปี งบประมาณ 2559
17.88

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ
82.12

3. แผนภูมิแสดงร้อยละของรายจ่าย–เงินคงเหลือ ปี งบประมาณ 2559
9.09

1.62

36.32

ค่าใช้จ่ายบริ หาร
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ

52.97
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เงินคงเหลือ
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