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คานา
โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัดทาระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลสอดคล้องกับการดาเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒ นาระบบข้ อมูล สารสนเทศ เพื่อ วางแผนพัฒ นาระบบข้อมู ล สารสนเทศ ให้ เป็น ไปตามแผนที่ ว างไว้มี การ
ตรวจสอบ ทบทวนประเมินผลการดาเนินการและจัดทารายงานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศประจาปี อย่าง
เหมาะสม สารสนเทศโรงเรียนพระหฤทัย ประจาปีการศึกษา 2560 ได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญและเป็น
ปัจจุบันซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลนักเรียนและข้อมูลครูเพื่อใช้ในการบริการอ้างอิงและเผยแพร่
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ระหว่างโรงเรียนและชุ มชน ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนที่ http://www.sch.ac.th
ขอขอบคุ ณ ฝ่ า ยบริ ห าร ขอบคุ ณ คณะครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโรงเรี ย นพระหฤทั ย
ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทางานสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

งานสารสนเทศ
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
1.1 สถานที่ตั้งของโรงเรียน
1.2 วิสัยทัศน์
1.3 ปรัชญา
1.4 อัตลักษณ์ของบุคลากรโรงเรียนพระหฤทัย
1.5 เอกลักษณ์โรงเรียนพระหฤทัย
1.6 พันธกิจ
1.7 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนพระหฤทัย
1.8 สีประจาโรงเรียน
1.9 สัญลักษณ์โรงเรียน
2. เป้าหมายในการจัดการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์
4. ประวัติโรงเรียน
5. เกียรติคุณของโรงเรียน
6. แผนที่ / แผนผังโรงเรียนพระหฤทัยโดยสังเขป
7. แผนภูมิโครงสร้าง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน / การบริหารองค์กร
8. รายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
9. รายชื่อคณะกรรมการบริหารภายใน
10. ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
10.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีที่ผ่านมา
10.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา
บทที่ 2 ข้อมูลด้านบุคลากร
1. ผู้บริหาร
2. ข้อมูลบุคลากร
2.1 จานวนบุคลากร จาแนกตามหน้าที่ เพศ วุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณ์
2.2 ตารางแสดงข้อมูลคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรครูโรงเรียนพระหฤทัย
2.3 แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาของบุคลากรครู ปีการศึกษา 2559
2.4 ผลงานดีเด่นของครูในรอบปีที่ผ่านมา
3. ข้อมูลนักเรียน
3.1 จานวนผู้เรียนจาแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ
3.2 แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2559
3.3 ผลงานดีเด่นของนักเรียนในรอบปีที่ผ่านมา
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หน้า
บทที่ 3 ข้อมูลด้านโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
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1. ข้อมูลอาคารสถานที่/ สื่อเทคโนโลยี
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2.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
2.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
2.3 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
บทที่ 5 ข้อมูลด้านงบประมาณ
1. ตารางแสดงรายรับเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ / เงินอื่นๆ ปีงบประมาณ 2559
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บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
1.1 สถานที่ตั้งของโรงเรียน
โรงเรียนพระหฤทัย ตั้งอยู่เลขที่ 225 ถนนเจริญประเทศ ตาบลช้างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100 โทรศัพท์ 053-276087 โทรสาร 053-274146 website
http://www.sch.ac.th E-mail: trurakan_sch@hotmail.co.th สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
1.2 วิสัยทัศน์ “โรงเรียนพระหฤทัย ก้าวไกลด้วยคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม เลิศล้าวิชาการ สืบสานจิตตารมณ์รักและรับใช้”
1.3 ปรัชญา “ ความรู้นา คุณธรรมเลิศ เทิดศักดิ์ศรี ”
ความรู้นา หมายถึง การมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อนาความรู้ไปพัฒนาตนเองให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและนาความรู้ไปช่วยเหลือชุมชน
และสังคมได้
คุณธรรมเลิศ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีคุณธรรม
ต่อชุมชนและสังคม โดยมีความสามารถและคุณค่าของตนเองและสมบูรณ์ในจริยธรรมที่สาคัญอันเป็นหลักในการ
ดารงชีวิตและ มีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส
เทิดศักดิ์ศรี หมายถึง การปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักยอมรับในบทบาท ความสามารถ และคุณค่า
ของตนเอง และผู้อื่น โดยให้ถือว่าทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
1.4 อัตลักษณ์ของบุคลากรโรงเรียนพระหฤทัย
สุภาพ อ่อนน้อม เมตตา (Politeness Gentleness Kindness )
สุภาพ
หมายถึง การมีกิริยา วาจาที่ดี รู้จักกาลเทศะต่อสถานที่ และต่อบุคคล
อ่อนน้อม หมายถึง การยอมรับ และปฏิบัติตามคาแนะนาสั่งสอน
เมตตา
หมายถึง การรู้จักแบ่งปัน เห็นใจ และช่วยเหลือผู้อื่น
1.5 เอกลักษณ์โรงเรียนพระหฤทัย คือ “ รัก และรับใช้ ”
รัก
หมายถึง รักด้วยความจริงใจโดยปราศจากเงื่อนไข
รับใช้ หมายถึง การรับใช้เพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือผู้อื่น การแบ่งปันและอุทิศตนรับใช้เพื่อน
มนุษย์ในสังคม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส
1.6 พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
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1.7 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนพระหฤทัย
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. สุภาพ อ่อนน้อม เมตตา
1.8 สีประจาโรงเรียน “ ชมพู – ขาว ”

ชมพู

ขาว
ชมพู
ชมพู สีแห่งกุลสตรีที่จะดารงศักดิ์แห่งตน ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน อ่อนหวาน ทั้งกิริยา วาจา ใจ
ให้ชนทัว่ ไปได้ประจักษ์ในคุณค่าที่แท้จริง
ขาว สีแห่งศรัทธาแรงกล้าต่อพระผู้เป็นเจ้า ความบริสุทธิ์ แห่งศรัทธาและเรียนรู้ จากศรัทธาที่
จะดารงพร้อมด้วยความเมตตา เสียสละต่อตนเองและผู้อื่นรอบข้าง

1.9 สัญลักษณ์โรงเรียน

ความหมายของสัญลักษณ์โรงเรียน
ตราโรงเรียนมีรูปร่างลักษณะเป็นรูปโล่ มีหัวใจอยู่ตรงกลาง มีไม้กางเขนอยู่ในเปลวไฟ
ซึ่งอยู่เหนือหัวใจ และมีรัศมีรอบๆหัวใจ ทั้งสองข้างของโล่ประดับด้วยกิ่งโอลีฟ
หัวใจ เป็นอวัยวะที่สาคัญที่สุดของมนุษย์ เป็นสัญลักษณ์ของความรัก หมายถึง ความรักของพระเจ้า
ที่มอบให้แก่มนุษย์ เราทุกคนจะมีความรักให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และทุกคนในพระหฤทัยจะ
รักกันและกันโดยถือว่าเราเป็นพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน
เปลวไฟ หมายถึง ที่อยู่เหนือหัวใจ หมายถึง พลัง คนเราทุกคนมีพลังอยู่ในตัวเอง ซึ่งเราจะใช้พลัง
ที่เรามีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เป็นพลังของความขยัน ความเพียรพยายามในการเรียน
นักเรียนทุกคนต้องพยายามศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเสมอ
ไม้กางเขน หมายถึง ความเสียสละ ซึ่งเป็นความเสียสละของพระเยซูคริสตเจ้าที่มีต่อมนุษย์เรา เมื่อนา
เปลวไฟและกางเขนมารวมกันก็หมายถึง เราจะต้องมีพลังความขยันหมั่นเพียรอยู่ในหัวใจของ
เราเสมอกันนี้ในพลังนั้นจะต้องมีความเสียสละประกอบอยู่ด้วยจึงจะประสบความสาเร็จ
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หนาม หมายถึง อุปสรรคและความยากลาบาก ในชีวิตของคนเรานั้นจะต้องพบกับอุปสรรคและ
ความยากลาบากมากมาย
เลือด หมายถึง การต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะอุปสรรค ถ้าร่างกายปราศจากเลือดก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้
เมื่อเอาหนามและเลือดมารวมกัน หมายถึง เราจะต้องต่อสู้ และเอาชนะอุปสรรค รวมทั้ง
ความยากลาบาก ทั้งหลายด้วยความอดทน
รัศมี

หมายถึง ประกายแสงสว่างของสิ่งที่มีค่าและความปรีชาสามารถ เมื่อเรามาอยู่ในครอบครัว
พระหฤทัย เราจะต้องเป็นแสงสว่างของสังคม เพื่อให้โลกของเราจรรโลงไว้ซึ่งความสว่างและ
ความสงบสุขของชีวิต

กิ่งโอลีฟ (มะกอกเทศ ) หมายถึง สัญลักษณ์ของชัยชนะ หรือ ความสาเร็จ DULCISSIMUMเป็นภาษาลาติน
หมายถึง ความอ่อนหวาน อ่อนโยน เอื้ออารี ซึ่งควรจะเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของกุลสตรีและเป็น
บรรยากาศภายในโรงเรียนพระหฤทัย COR JESU เป็นภาษาลาติน หมายถึง หัวใจของพระเยซู
โดยรวม หมายถึง ดวงฤทัยที่อ่อนหวานของพระเยซู
2. เป้าหมายในการจัดการศึกษา
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
สามารถแก้ปัญหาได้
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าด้านความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
5. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบระดับชาติ
6. ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด
8. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
9. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
10. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
11. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้กาหนดไว้ชัดเจน
12. โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไว้ชัดเจน
13. โรงเรียนมีการวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย
14. โรงเรียนมีการวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
15. โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
16. โรงเรียนมีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
17. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
18. โรงเรียนมีการกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
19. ครูผู้สอนมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
20. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
21. ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
22 .โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
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3. ยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ ก้าวหน้าด้านความรู้ และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาต่อและสามารถตัดสินใจในการเลือกอาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามคุณธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
8. ให้การอบรมผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสุภาพ อ่อนน้อมตามสถานภาพและกาลเทศะ
9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และ มีส่วนร่วม ในกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น
10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วย จิตตารมณ์ รักและรับใช้
11. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และมีพฤติกรรม ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง มีสุนทรียภาพและสมวัย เอาใจใส่
สุขภาพของตนเองและผู้อื่นให้แข็งแรงอยู่เสมอ
12. พัฒนากระบวนการบริหารด้วยการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน
13. วางแผนและจัดทาแผนพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระยะ 3 ปี ไว้ อย่างชัดเจน
14. พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย
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15. ให้การอบรมและพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ SC STEM MODEL
16. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ
Professional Learning Community ( PLC ) และเปิดโอกาสให้บุคลากรครูทุกคนมีส่วนร่วม
17. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรครูทุกคนสามารถใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
18. พัฒนาการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ
19. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เหมาะสมและเอื้อต่อ การเรียนรู้ของผู้เรียน
20. ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
21. จัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
22. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
23. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนบูรณาการบริบทของ ชุมชนและท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
24. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
25. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง
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4. ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนพระหฤทัยเป็นโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลเชี ยงใหม่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2474
โดยคณะบาทหลวงของโรมันคาทอลิคที่มาเผยแพร่ศาสนาคาทอลิกที่จังหวัดเชียงใหม่ ทาให้มีการสร้างวัดพระ
หฤทัยขึ้น ณ ตาบลช้างคลาน ถนนเจริญประเทศ ริมฝั่งแม่น้าปิง ด้านทิศตะวันตก พระสังฆราชเรอเนแปรโรส
หัวหน้าคณะบาทหลวง ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนขึ้น ในบริเวณวัดพระหฤทัย เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2475
โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนพระหฤทัย” โดยมีจุดหมายเพื่อให้เด็กที่ยากจนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา โดยมีบาทหลวง
มิราแบลเป็นผู้จัดการ-ครูใหญ่ เปิดทาการสอนเรื่อยมาจนมีจานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมากและได้มี การสร้างอาคาร
เรียนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับจานวนนักเรียน โดยมีอาคารเรียนและอาคารประกอบการ รวมจานวน 13 หลัง
ปัจ จุบั น โรงเรี ย นพระหฤทัยมีบาทหลวงประทีป กีรติพงศ์ เป็นผู้ล งนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา เป็นผู้อานวยการ- ผู้จัดการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารที่เป็นบาทหลวงและซิสเตอร์รวม
5 คน มีครูจานวน 178 คน บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยง 35 คน และมีนักเรียนจานวน 1,712 คน
โดยเปิดทาการสอนในสายสามัญตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยปรับ การเรียนการสอนให้
เป็นหลั กสูตร 3 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเลือกเรียนตามแผนการเรียน โรงเรียนยังได้ทาสัญญา
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) โดยนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๒
จะได้รับทุนการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จานวนปีละ 8 คน ด้านอาคารสถานที่ได้ปรับสภาพแวดล้อม
ฝ่ายอนุบาล ให้มีบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการเรียนการสอน อาทิเช่น ปรับปรุงห้องเรียน ห้องศูนย์สื่อ และ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆของนักเรียนให้เหมาะสมตามวัย และมีเครื่องปรับอากาศทุก
ห้องเรียน
5. เกียรติคุณของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2534 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียน
ระดับมัธยมขนาดกลาง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ปีการศึกษา 2535 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนจริยศึกษาดีเด่น
ปีการศึกษา 2536 ได้รับคัดเลือกให้เป็นอุทยานการศึกษาประจาปี 2536
ปีการศึกษา 2539 ได้รับคัดเลือกจากสานักงานศึกษาธิการ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษา
ที่จัดกิจกรรมจริยธรรม ดีเด่น
ปีการศึกษา 2541 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยธรรมยอดเยี่ยมจากกลุ่มโรงเรียนในจังหวัด
เชียงใหม่
ปีการศึกษา 2542 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลISO 9002 จากบริษัท BUREAU VERITAS QUALITY
INTERNATION (BVQI)จากประเทศอังกฤษ
ปีการศึกษา 2542-2546 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ประเภทสามัญศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน
ปีการศึกษา 2544 ได้รับรางวัลที่ 1 ของสถานศึกษาที่ได้รับผลสาเร็จในการพัฒนาจิตพิสัย จากสานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2544 ได้รับรางวันสถานศึกษาต้นแบบ ( MODERN SCHOOL NETWORK) จากกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2547 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบแรก จากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
ปีการศึกษา 2549 นางสาวกชกร สุวรรณชื่นได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นขนาดใหญ่
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ปีการศึกษา 2551-2552 ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีเยี่ยม
ปีการศึกษา 2552 ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ
การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ประเภท ค
ปีการศึกษา 2552 ได้รับโล่รางวัลและใบรับรองมาตรฐาน ASO-T Thailand จากผลการดาเนินการครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค ระดับแพลทตินั่ม โดยสานักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2552 ได้รับรางวัลที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 6 ระดับเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเหรียญ
ทองแดง จากสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ปีการศึกษา 2553 ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 10 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีการศึกษา 2553 ได้รับโล่เกียรติคุณดีเด่น เป็นโรงเรียนที่พัฒนาคุณภาพจริยธรรมดีเยี่ยม จากสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีการศึกษา 2553 ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ
การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ประเภท ค
ปีการศึกษา 2553 ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ รางวัลชนะเลิศ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ปีการศึกษา 2554 ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลคฑากร ดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ปีการศึกษา 2554 ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จากการประกวดร้องเพลง
“Doraemon Singing & Dancing Contest
ปีการศึกษา 2554 ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
จากกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2554 ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทองจากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
ปีการศึกษา 2555 ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนอาหารกลางวันปลอดสารพิษ จากสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2556 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่แสดงว่าโรงเรียนพระหฤทัย ได้ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความดีสู่สังคม
ดีเด่นจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ปีการศึกษา 2556 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น “โรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ดีเยี่ยม”จากศูนย์เผยแผ่
ธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2556 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่โรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนส่งทีม เข้าประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับประเทศและได้รับรางวัลชนะเลิศ จากกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2556 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนเอกชนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับดีมาก จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ปีการศึกษา 2556 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็นสถานศึกษา สีขาว จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแก้ไขปัญหานักเรียน
(good practice)เรื่อง การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจาปี 2556 จากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ปีการศึกษา 2557 โล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น “โรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ดีเยี่ยม” จากศูนย์เผยแผ่ธรรม
จังหวัดเชียงใหม่
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ปีการศึกษา 2557 เกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ตามเกณฑ์ที่กาหนด จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ปีการศึกษา 2557 เกียรติบัตรโรงเรียนพระหฤทัยเป็นสถานศึกษาสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภัยยาเสพติดดีเด่น
จากสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ปีการศึกษา 2557 เกียรติบัตรโรงเรียนพระหฤทัยเป็นหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ปีการศึกษา 2558 ได้รับโล่แสดงความขอบคุณเนื่องในโอกาส “วันมหิดล” ประจาปี 2558 โรงเรียนเป็นสถาบัน
การศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลและนักเรียนมีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตให้แก่
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อผู้ป่วยต่อไป
ปีการศึกษา 2558 รางวัลโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ จากสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายครูนักรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน
ปีการศึกษา 2558 รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น ประเภท สถานศึกษา สาขาป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ปีการศึกษา 2559 ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ “ โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
ที่ผ่านการประเมินในระดับ ดีมาก”สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ปีการศึกษา 2559 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น “โรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม” ประจาปี
พุทธศักราช 2559 จากศูนย์เผยแพร่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2559 ได้รับประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนพระหฤทัยเป็นสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาค
โลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่าเสมอนานกว่า ๕ ปี” จากสภากาชาดไทย
ปีการศึกษา 2559 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ณ สถาบัน
ปัญญาภิวัฒน์ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จากสถาบันปัญญาภิวัฒน์
ปีการศึกษา 2559 รางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประเภท Parade (พาเหรด)
รางวัลชนะเลิศเครื่องลม ดีเด่น รางวัลชนะเลิศเครื่องกระทบ ดีเด่น จากกรมพลศึกษา
ปีการศึกษา 2559 รางวัลชนะเลิศ บาสเกตบอลหญิง รุ่น ๑๕ ปี จากการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 14/2559
เพื่อคัดเลือกทีมบาสเกตบอลตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34
ปีการศึกษา 2559 รางวัลรองชนะเลิศ บาสเกตบอลหญิง รุ่น 13 ปี จากการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 14/2559
เพื่อคัดเลือกทีมบาสเกตบอลตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34
ปีการศึกษา 2559 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 9-10 ปี จากการแข่งขัน “ฟุตซอลไมโลแชมป์เปี้ยน 2016
ชิงแชมป์โซนภาคเหนือ” จากบริษัท Nestle Milo และรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 10 ปี
จากการแข่งขัน“ฟุตซอลไมโลแชมป์เปี้ยน 2016 ชิงแชมป์โซนภาคเหนือ”
ปีการศึกษา 2560 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น “โรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม” ประจาปี
พุทธศักราช 2560 จากศูนย์เผยแพร่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่
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ถ้วยประทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน โครงการประกวด “คัลเลอร์การ์ด” ระดับ
มัธยมศึกษา จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
จัดโดยสมาคมเมโลเดียนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย – เทศ
โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ อันดับที่ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์แห่ง
ประเทศไทย รุ่น Senior ประเภททีม และรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์
ไทยแลนด์โรบอท รุ่น Junior ประเภท Transporter Robo Fest จากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเหรียญรางวัล และรางวัล Performance award
ในรุ่น SUMO 5 kg. การแข่งขัน “World Robot Game” ณ ประเทศสิงคโปร์
โดย สถาบันปัญญาภิวัฒน์
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 และ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากการประกวดสื่อรณรงค์การอนุรักษ์
พลังงานภายในโรงเรียน ตามโครงการสาธิตการพัฒนาวิธีตรวจติดตามการใช้พลังงาน
ภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยระบบ Real Time Power Monitoring
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่
ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโครงการประเมินเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2560 Thailand Educational
Development and Evaluation Tests (TEDET) จากสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านสถาปัตยกรรมประจาปี
2560 ประเภททีม ในหัวข้อเรื่อง สถาปัตยกรรมทาดี จากวิทยาลัยเทคโนโลยี และ
สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนพระหฤทัยรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมการแข่งขัน “บาสเกตบอล
นักเรียน สพฐ – สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 16 ประจาปี 2560 ชิงแชมป์ภาคเหนือ ( OBEC Sponsor
Basketball Thailand Championship 2017 )
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6. แผนที่ / แผนผังโรงเรียนพระหฤทัยโดยสังเขป
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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

สารสนเทศ โรงเรียนพระหฤทัย ปีการศึกษา 2560

ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูแ้ ทนครู
กรรมการ

ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผูอ้ านวยการ-ผูจ้ ดั การ
กรรมการและเลขานุการ
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8. รายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระหฤทัย จานวน 8 คน
1. บาทหลวงประทีป
กีรติพงศ์
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
2. นายประยูร
ลังการ์พินธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายธวัชชัย
ไชยกันย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางกัญญา
ญาณสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายณรงค์
สุขหทัยนิรันดร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นางวนิดา
วงศ์สัมพันธ์
ผู้แทนผู้ปกครอง
7. นางจิราภรณ์
ขัติยะ
ผู้แทนครู
8. ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา
ผู้อานวยการและผู้จัดการ
9. รายชื่อคณะกรรมการบริหารภายใน
คณะกรรมการบริหารภายใน จานวน
1. ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา
2. นายกัมพล
3. นายยุติธรรม
4. นางสุรางค์
5. นางวนิดา
6. นางทิวาพร
7. นางสุมิตรา
8. นางสาวอาพัน
9. นางจิราภรณ์
10.นางเพชรา

11 คน
สิงห์สา
วงค์สถาน
วัฒนาวงศ์
ธูปเทียน
วงศ์สัมพันธ์
อินทะศักดิ์
สร้อยยานะ
วลีเวชสุนทร
ขัติยะ
พันธุ์พิทย์แพทย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้อานวยการและผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบุคลากร
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจริยธรรม
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายอาคารสถานที่
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายนโยบาย กากับติดตามและประเมินผล
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายอนุบาล
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10. ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
10.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีที่ผ่านมา
10.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิพล
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย
ด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึน
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นาหนัก
ผลการรับรอง
คะแนน
(คะแนน)
มาตรฐาน
ที่ได้
คุณภาพ
๕
๕
๕
๕

๔.79
๔.91
๔.๖7
๔.66

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๒๐

๑๘.29

ดีเยี่ยม

๒๐

๒๐

ดีเยี่ยม

๒๐

๒๐

ดีเยี่ยม

๕

๕

ดีเยี่ยม

๒๐

๒๐

ดีเยี่ยม

๕

๕

ดีเยี่ยม

๕

๕

ดีเยี่ยม
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10.1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ตัวชีวัดที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนได้เหมาะสมตามระดับชัน
๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
๑.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชัน
๑.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
อย่างเหมาะสม
๑.๕ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
๑.๖ ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ
และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
๑.๗ ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน มีพัฒนาการสูงขึน หรือคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมาย
๑.๘ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชันที่
สูงขึน หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
ตัวชีวัดที่ ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๒.๑ ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และ
จิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒.๒ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม
๒.๓ ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน
๒.๔ ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
๒.๕ ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
๒.๖ ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ
๒.๗ ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
๒.๘ ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัวชุมชนและสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวชีวัดที่ ๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ตัวชีวัดที่ ๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ตัวชีวัดที่ ๓ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตัวชีวัดที่ ๔ การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
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ร้อยละของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ
ที่มีระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวชี้วัดที่ ๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๑.๑ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ
๑.๒ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็น
อย่างดี
๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นคิดเป็น
ทาเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง
๑.๔ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
๑.๕ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความ
สะดวก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๑.๖ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๒.๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน
การสอน
๒.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ ๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ
๓.๑ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
๓.๒ มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
๓.๓ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียน
การสอน
๓.๔ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
๓.๕ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ ๑ การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น
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ร้อยละของผู้ครู
ระดับคุณภาพ
ที่มีระดับคุณภาพ
ปรับปรุ
ดีเยี่ยม ดี พอใช้
ตามเกณฑ์การ
ง
๔
๓
๒
พิจารณา
๑

93.15
94.48

/

91.64

/

98.29

/

99.14

/

90.60

/

94.02

/

93.17
88.04
85.47
90.60

/
/
/
/

๙๖.92

/

100.00
100.00

/
/

99.15

/

91.45
94.02

/
/

/
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10.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา
10.2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนพระหฤทัย ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมือ่ วันที่ 20-21 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2557 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้านครู
และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้
11.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ปฐมวัย)

น้ าหนัก
คะแนน

กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน
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 ประสิทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๑๕.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
๕.๐๐
กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
๒.๕๐
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์
๒.๕๐
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
๒.๕๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน
๒.๕๐
และพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
๑๐๐.๐๐
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่ งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึน้ ไป  ใช่
ไม่ ใช่
 มีตวั บ่ งชี้ทไี่ ด้ ระดับดีขนึ้ ไปอย่ างน้ อย ๑๐ ตัวบ่ งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่ งชี้
 ไม่ มตี วั บ่ งชี้ใดทีม่ รี ะดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย

สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 งชีอ้ ตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็ 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
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ไม่ สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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ข้ อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาตามกฎกระทรวงว่ าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
1. ด้ านผลการจัดการศึกษา
1. เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกายสมวัย ดีอยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1.1) เด็กควรได้รับการบริ การอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วน ดื่ มน้ าให้เพียงพอกับความต้องการของ
ร่ างกายโดยการดื่ มน้ าสะอาดเพื่อบารุ งสมอง อย่างน้อยวันละ 400-600 มิลลิ ลิตร รวมทั้งจัดให้ผทู ้ ี่ปรุ งอาหาร
และผูท้ ี่ทาการเสริ ฟอาหารให้เด็ก สวมผ้าเอี้ยมกันเปื้ อนสี ขาวขณะปฏิบตั ิงานสร้างเสริ มสุ ขลักษณะที่ดี
1.2) เด็กควรได้รับการปลูกฝั งลักษณะนิ สัยในการรักษาสุ ขนิ สัยที่ดีและการป้ องกันโรคติดต่อโดย
การล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี ก่อนดื่ มนมและรับประทานอาหาร รวมทั้งล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังออก
จากห้องน้ าและหลังจากเล่นกลางแจ้ง
1.3) เด็กควรได้การปลูกฝั งให้ตระหนักถึงการดูแลสุ ขภาพ เพื่อป้ องกันโรคติดต่อและการเจ็บป่ วย
โดยจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่ งเสริ มพัฒนาการ เช่ น ติดป้ ายเตือนใจ คาขวัญ ภายในห้องน้ า จดดื่ มน้ า
และบริ เวณสถานที่ที่เด็กรับประทานอาหาร รวมทั้งในฤดูหนาว ควรจัดหาผ้าห่ มในช่ วงนอนพักตอนบ่าย และ
จัดโฟมยางสาหรับเด็กรองนัง่
2. เด็ ก มี พ ัฒ นาการด้า นอารมณ์ แ ละจิ ต ใจสมวัย ดี อ ยู่ แ ล้ ว ควรพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการจัด
ประสบการณ์ส่งเสริ มสุ นทรี ยภาพ ให้เด็กใกล้ชิดธรรมชาติรอบตัวและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ จัดกิจกรรม
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ผา่ 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 งในแนวการจัดการศึ กษาระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษา ได้แก่ ฝึ กการวางแผน (Plan) การปฏิบตั ิตามแผน (Do) และทบทวน (Recall Time) ผ่านกิจกรรม
ประสบการณ์เรี ยนรู ้ เช่น กิจกรรมงานปั้ นขี้ผ้ งึ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นรู ปทรงต่างๆ
4. เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญาสมวัย ดีอยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
4.1) เด็กควรได้รับการบริ การสภาพแวดล้อมที่เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ห้องสมุดที่อบอุ่นสบายมี
ความเป็ นส่ วนตัว เช่น ปูเสื้ อ พรม หมอนอิง ให้เด็กสามารถนอนอ่านได้สบาย หนังสื อ 3 มิติ ภาพพลิก หนังสื อ
ผ้าหรื อหนังสื อที่ทาจากวัสดุ ที่ไม่เป็ นอันตราย และมีอุปกรณ์ สาหรับการเขียน เพิ่มโรงหุ่ น หุ่ นฝึ กการพูด การ
เล่นการเล่าเรื่ องตามจินตนาการในการสร้างเรื่ องราวต่างๆ รวมทั้งจัดมุมนิ ทรรศการแสดงผลงานศิลปะของเด็ก
หน้าห้องเสริ มประสบการณ์ศิลปะกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์
4.2) เด็กควรได้รับการส่ งเสริ มทักษะในการสื่ อสารทุกด้าน โดยเปิ ดโอกาสให้เด็กจัดทาหนังสื อด้วย
ตนเอง เช่น หนังสื อเล่มใหญ่ (Big book) หนังสื อเล่มเล็ก (small book) แล้วนาเสนอผลงาน จัดกิจกรรมการเล่น
นิ้วมือ (Finger play) เรี ยนรู ้ภาษาท่าทางควบคู่ไปกับการส่ งเสริ มพัฒนาการโดยองค์รวมและกิจกรรมปริ ศนา
คาทาย
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5. เด็ก มีความพร้ อมศึ ก ษาต่ อในขั้นต่อไป ดี อยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่า งต่ อเนื่ อง โดยการจัดกิ จกรรม
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรการศึ กษาปฐมวัยให้แก่เด็ก ภายในหนึ่ งปี การศึ กษาให้สมดุ ลกันทั้ง ๔
สาระที่ควรเรี ยนรู ้ ได้แก่ เรื่ องราวเกี่ ยวกับตัวเด็ก เรื่ องราวเกี่ ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติ
รอบตัว และสิ่ งต่างๆ รอบตัวเด็ก
6. สถานศึกษาควรดาเนิ นการพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของสถานศึกษา คือ ความรู้นา
คุณธรรมเลิศ เทิดศักดิ์ศรี โดยส่ งเสริ มให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมด้านนี้ กบั ชุ มชนให้มากขึ้น
มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็ นประจา เพื่อให้เกิดการยอมรับคุณลักษณะของ
เด็กจากชุ มชนตามปรั ชญาของสถานศึกษาให้ชดั เจนยิ่งขึ้น และควรให้ผปู ้ กครองแสดงความคิดเห็ นลงในใบ
สมัครเข้าเรี ยนของบุตรหลาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลในการรับบุตรหลานเข้าเรี ยน เพื่อเป็ นเหตุผลใน
การยืนยันการยอมรับของชุมชน
7. สถานศึกษาได้พฒั นาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ ดีอยูแ่ ล้ว โดยได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรภายนอก และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ซึ่ งสถานศึกษาจัดทาโครงการจิตตารมย์ “รักและรับ
ใช้” จัดกิจกรรมธารน้ าใจ กิจกรรมสัมผัสชี วิตวิถีลา้ นนา กิจกรรมพระหฤทัยจิตอาสา และกิจกรรมปั นใจให้รัก
ประสบผลสาเร็ จ สถานศึกษาควรพัฒนาให้ต่อเนื่ อง โดยขยายการจัดกิจกรรมในการรับใช้ ให้ชุมชนที่ห่างไกล
และให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมให้มากยิง่ ขึ้น
8. สถานศึกษาได้พฒั นาโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา ได้แก่ โครงการหนึ่ งชั้น
เรี ยนหนึ่งคุณธรรม ดีอยูแ่ ล้ว ในด้านการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและการปฏิบตั ิที่ถูกต้องในด้าน
มารยาท และความมีวินยั ควรพัฒนาให้ต่อเนื่ องโดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
เชิงพฤติกรรมให้มากยิง่ ขึ้น เพื่อเป็ นพื้นฐานในด้านคุณธรรมตามปรัชญาของสถานศึกษาต่อไป
2. ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
1) สถานศึกษามีประสิ ทธิ ภาพในการบริ การจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีอยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ องต่อไป โดยการจัดระบบโครงสร้างการบริ หารให้เอื้อต่อการบริ หารสถานศึกษานิ ติบุคคลให้สอดคล้อง
กับกฎกระทรวงว่าด้วยการบริ หารจัดการโรงเรี ยนนิ ติบุคคล พ.ศ.2550 กาหนดภาระงานให้ครอบคลุ มการ
บริ หารงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริ หารวิชาการ การบริ หารงบประมาณ การบริ หารบุคคลและการบริ หารทัว่ ไป
2) สถานศึกษาได้ส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิ ศดีอยูแ่ ล้ว ในด้านการดาเนิ นงาน
ตามระบบการบริ หารคุ ณภาพ (PDCA) บริ หารงานโดยใช้แผนปฏิ บตั ิราชการปี การศึกษา 2555 ปฏิ บตั ิตาม
ข้อตกลงที่ทาไว้กบั สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 1 และให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่ วมกับในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง สถานศึกษาควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยเข้าร่ วมโครงการ 1 ช่วย 9 ของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ 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 ้ ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กอย่างสม่าเสมอ โดยการ
ติดตาม บันทึกประเมินพฤติกรรมของเด็กอย่างสม่าเสมอ ได้แก่ จัดทาการบันทึกชัง่ น้ าหนักและวัดส่ วนสู งเพื่อ
ติดตามสภาวะการเจริ ญเติบโตและส่ งเสริ มพัฒนาการอย่างต่อเนื่ อง เป็ นปั จจุบนั รวมทั้งรายงานจานวนเด็กที่อยู่
ในความดูแลทั้งหมดต่อฝ่ ายธุ รการของสถานศึกษา เพื่อการจัดทาข้อมูลและรายงานผลได้ตรงตามสภาพจริ ง
รวมถึงการให้การบริ การเด็กได้อย่างทัว่ ถึง
2) ครู ที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ ควรได้รับการสนับสนุ นให้จดั ทางานวิจยั ในชั้นเรี ยน
ปี การศึกษาละ อย่างน้อย 1 เรื่ อง เพื่อการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กอย่างเต็มศักยภาพ
4. ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ กษามีประสิ ทธิ ผลของระบบการประกันคุ ณภาพภายใน ดี อยู่แล้ว ควรดาเนิ นการต่อไปอย่าง
ต่ อเนื่ อ ง โดยการนาเอามาตรฐานและตัว บ่ ง ชี้ ม าก าหนดเป้ าหมายในการพัฒนาอย่า งครบถ้ว น และจัดท า
เครื่ องมือการประเมินโครงการให้สามารถนาไปใช้ในการประเมินผลดาเนิ นงานที่เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของ
โครงการได้ สรุ ปสารสนเทศเป็ นหมวดหมู่บนั ทึกไว้เป็ นหลักฐานอย่างชัดเจน เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนใน
ส่ วนที่ยงั ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
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 หมู่ให้พอดีกบั ความต้องการของร่ างกายและ
ออกกาลังกายที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
1.2) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการเฝ้ าระวังพฤติกรรมเสี่ ยงทุกด้าน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่เป็ นเด็กผูห้ ญิง
โดยการให้คาปรึ กษาแนะแนว การฝึ กผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะการปฏิ เสธ และช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยนที่ มีปัญหา ตลอดจน
บูรณาการหลักสู ตรการเรี ยนรู ้ที่สอดแทรกการส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตไปด้วย
1.3) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการส่ งเสริ มให้มีสุนทรี ยภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกี ฬาอย่างเป็ น
ระบบ เน้นการพัฒนาผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง ที่ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความสุ ขเกิดความสนใจและสร้ างสรรค์
ผลงานดังกล่าวตามศักยภาพของตนเองครบทุกคน
2) ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ดีอยูแ่ ล้วควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
2.1) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาให้เห็นความสาคัญของการปฏิบตั ิตนตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ สามารถแสดงออกในเชิ งปฏิบตั ิให้เป็ นนิ สัยได้จริ งหรื อเป็ นรู ปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยการจัดโครงการ
กิจกรรมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้ าหมายของแต่ละด้านที่ตอ้ งการให้เกิดกับผูเ้ รี ยนอย่างชัดเจน
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2.2) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการพัฒนาให้รู้จกั บาเพ็ญประโยชน์ต่อชุ มชนให้มากกว่านี้ โดยจัดกิจกรรมให้
ผูเ้ รี ยนได้เข้าร่ วมโดยการนาของผูบ้ ริ หาร คณะครู ทากิ จกรรมที่ สอดคล้องกับความต้องการของชุ มชน เช่ น
กิ จกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี ของชุ มชนในวันสาคัญ กิ จกรรมรณรงค์ป้องกันภัยทุ กด้าน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมี
ความภาคภูมิใจในการร่ 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 โดยการ
ขอความร่ วมมือกับทุกฝ่ ายดาเนินการอย่างเป็ นระบบบริ หารคุณภาพ
3.3) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการพัฒนาให้นาเสนอผลงานของตนเองจากการเรี ยนรู ้กบั โครงการภูมิปัญญา
ไทยก้า วไกลสู่ อาเซี ย นตามศัก ยภาพของผูเ้ รี ย นโดยการจัดกิ จกรรมวัน วิช าการอย่า งต่ อเนื่ อ งสม่ า เสมอทุ ก
ภาคเรี ยน
4) ผูเ้ รี ยนคิดเป็ นทาเป็ น ดีอยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย
4.1) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการพัฒนาให้นาเสนอผลงานของตนเองจากการเรี ยนรู ้กบั โครงการภูมิปัญญา
ไทยก้าวไกลสู่ อาเซี ยนตามศักยภาพของผูเ้ รี ยนโดยการจัดกิจกรรมวันวิชาการอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอทุกภาคเรี ยน
4.2) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการพัฒนาให้มีทกั ษะในการปรั บตัวเข้ากับสังคมโดยขอความร่ วมมื อจาก
วิท ยากรท้อ งถิ่ น ภู มิ ปั ญญาท้อ งถิ่ น และปราชญ์ช าวบ้า น มาให้ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ งเศรษฐกิ จพอเพี ย งตามแนว
พระราชดาริ สอดแทรกการทางานอย่างเป็ นระบบทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็ 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 ผูเ้ รี ย นมี เ จตคติ ที่ ดี ต่อ การเรี ย นรู ้ ด้า น
คณิ ตศาสตร์ จากการเรี ย นรู ้ ที่ ส นุ ก สนานด้วยการสร้ า งบรรยากาศ การเล่ น เกม การจาลองเหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ คณิ ตคิดสนุก วันละ 1 หรื อ 2 ข้อ หมัน่ ฝึ กฝนการทาโจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ จากง่ายไปหายาก
5.2) กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ โดยหาวิธีการสร้ างความเข้าใจและจดจาได้ง่ายในเนื้ อหา
บางอย่าง เช่น สู ตรในการคานวณ วิธีการคานวณ และคาศัพท์ดา้ นวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น ได้แก่ ให้เด็กได้พบเห็น
บ่อยๆ ย้าคิดย้าทา ทบทวนความจา ฝึ กทาโจทย์ในแบบฝึ กต่างๆ ทั้งในตาราเรี ยน และนอกตาราเรี ยน
5.3) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ศิลปะ โดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองในด้านทฤษฎี เนื้ อหา ด้วย
การมอบหมายงานให้ปฏิ บตั ิที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องดนตรี ทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจ
ให้แก่ ผูเ้ รี ย นมากขึ้ น โดยให้ผูเ้ รี ยนท าความเข้า ใจกับ รายละเอี ยด สรุ ป เนื้ อหา และสร้ างค าถามและค าตอบ
ประกอบในการทารายงานดังกล่ าว รวมทั้งจัดท าแบบฝึ ก หรื อสร้ า งคาถามที่ มีลกั ษณะเดี ยวกับการทดสอบ
ระดับชาติมาสอดแทรกในชั้วโมงเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาที่เรี ยนรู ้อยูเ่ ป็ นประจา
5.4) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ โดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีการใช้คาศัพท์บ่อยมากขึ้น ใช้
เทคนิคการเล่นเกมต่อคาศัพท์ภาษาอังกฤษ หรื อเกมอื่นๆ ที่ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจในการใช้คาศัพท์ ไวยากรณ์
สามารถจับใจความสาคัญของประโยคหรื อเนื้ อเรื่ องได้ รวมทั้งสอดแทรกแบบฝึ กหัดให้ผเู ้ รี ยนใช้คาศัพท์เป็ น
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ประจา หมัน่ แปลความหมายของประโยคหรื อเนื้ อเรื่ อง ด้วยการอ่านสาระน่ารู ้ บทความ เรื่ องสั้น หรื อนิ ตยสาร
ภาษาอังกฤษ โดยเป็ นเรื่ องที่ผเู้ รี ยนสนใจ
6) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา คือ ความรู ้นา คุณธรรมเลิศ เทิดศักด์ศรี ดีอยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาให้ต่อเนื่ อง โดยส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมด้านนี้ กบั ชุ มชนให้มากยิ่งขึ้น มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่
เกี่ ยวข้องอย่า งต่อเนื่ องเป็ นประจา เพื่อให้เกิ ดการยอมรั บ คุ ณลัก ษณะของผูเ้ รี ยนจากชุ ม ชนตามปรั ชญาของ
สถานศึกษาให้ชดั เจนยิ่งขึ้น และควรให้ผปู ้ กครองแสดงความคิดเห็นลงในใบสมัครเข้าเรี ยนของบุตรหลานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลในการนาบุตรหลานเข้าเรี ยน เพื่อเป็ นเหตุผลในการยืนยันการยอมรับของชุมชน
7) สถานศึกษาได้พฒั นาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ ดีอยู่แล้วโดยได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรภายนอกและเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุ มชนซึ่ งสถานศึกษาจัดทาโครงการจิตตารมย์ “รักและรับ
ใช้” จัดกิจกรรมธารน้ าใจ กิจกรรมสัมผัสชี วิตวิถีลา้ นนา กิจกรรมพระหฤทัยจิตอาสา และกิจกรรมปั นใจให้รัก
ประสบผลส าเร็ จ สถานศึ ก ษาควรพัฒนาให้ต่อเนื่ อง โดยขยายการจัดกิ จกรรมในการรั บ ใช้ใ ห้ก ับ ชุ ม ชนที่
ห่างไกลและให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมให้มากยิง่ ขึ้น
8) สถานศึกษาได้พฒั นาโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา ดีอยูแ่ ล้วในด้านส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและการปฏิบตั ิที่ถูกต้องในด้านมารยาทและความมีวินยั ควรพัฒนาให้ต่อเนื่ อง โดย
จัดกิ จกรรมส่ ง เสริ ม ให้เด็ ก มี คุณลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ เชิ ง พฤติ ก รรมให้ม ากยิ่ง ขึ้ นเพื่ อเป็ นพื้ นฐานในด้า น
คุณธรรมตามปรัชญาของสถานศึกษาต่อไป
2. ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
1) สถานศึกษามีประสิ ทธิภาพในการบริ การจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีอยูแ่ ล้ว ควรพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ องต่อไป โดยการจัดระบบโครงสร้างการบริ หารให้เอื้อต่อการบริ หารสถานศึกษานิ ติบุคคลให้สอดคล้อง
กับกฎกระทรวงว่าด้วยการบริ หารจัดการโรงเรี ยนนิ ติบุคคล พ.ศ.2550 กาหนดภาระงานให้ครอบคลุ มการ
บริ หารงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริ หารวิชาการ การบริ หารงบประมาณ การบริ หารบุคคลและการบริ หาร
ทัว่ ไป ประสานความร่ วมมื อกับคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน คณะกรรมการศิ ษย์เก่ า และคณะกรรมการ
เครื อข่ายผูป้ กครอง ตลอดถึงชุมชน ให้การสนับสนุนกิจกรรมบริ หารและพัฒนาสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
2) สถานศึกษาได้ส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ ดี อยูแ่ ล้วในด้านการดาเนิ นงาน
ตามระบบการบริ หารคุณภาพ (PDCA) บริ หารงานโดยใช้แผนปฏิบตั ิราชการปี การศึกษา 2555 และปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง
ที่ทาไว้กบั สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง สถานศึกษาควรพัฒนาอย่างต่อเนื่ องโดยเข้าร่ วมโครงการ 1 ช่วย 9
ของสานักงานการประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาและคณะครู ควรส่ งเสริ มสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการให้ยงั่ ยืนต่อไป
3. ด้ านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
สถานศึ กษามีประสิ ทธิ ผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ดี อยู่แล้ว ควรพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
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1) ครู ควรจัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้เป็ นที่น่าสนใจของผูเ้ รี ยนโดยใช้ท่าทาง การพูดที่เข้าใจให้ผเู ้ รี ยน
สนุ กสนานกับการเรี ยนรู ้ นาเรื่ องราวที่อยู่ในความสนใจของผูเ้ รี ยนมาร่ วมสนทนาเชื่ อมโยงสู่ เนื้ อหาการเรี ยน
เช่น นิทาน ละคร เหตุการณ์ และข่าวสาร เป็ นต้น หรื อใช้เกมและเสี ยงเพลงเพื่อช่วยกระตุน้ ความสนใจ
2) ครู ควรจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยนตามที่สถานศึกษากาหนดคือ อย่างน้อยปี การศึกษาละ ๑ เรื่ อง โดยนา
ปั ญ หาที่ ค ้นพบในการจัด การเรี ย นรู ้ ม าแก้ไ ขด้ว ยการท าวิจ ัย ในชั้นเรี ย น และจัดท าสื่ อหรื อ นวัตกรรมเป็ น
เครื่ องมือในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ด้วยการศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่มีผปู ้ ระสบปั ญหาในการแก้ปัญหา ทั้งนี้
ควรได้รับการปรึ กษาอย่างใกล้ชิดจากงานวิจยั ผูซ้ ่ ึ งมีความชานาญและสามารถให้คาปรึ กษางานวิจยั ของครู ได้
เป็ นอย่างดี
4. ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ กษามี พฒั นาการของการประกันคุ ณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดี อยู่แล้ว ควร
ดาเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยการนามาตรฐานและตัวบ่งชี้ มากาหนดเป้ าหมายในการพัฒนาอย่างครบถ้วน
และจัดทาเครื่ องมือการประเมินโครงการแต่ละโครงการ ให้สามารถนาไปใช้ในการประเมินผลดาเนิ นงานที่เป็ น
เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการได้ สรุ ปสารสนเทศเป็ นหมวดหมู่บนั ทึกไว้เป็ นหลักฐานอย่างชัดเจน เพื่อ
นาไปใช้ในการวางแผนในส่ วนที่ยงั ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติทดี่ ี (Good Practice)ของสถานศึกษาทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม
โรงเรี ยนพระหฤทัยได้ดาเนิ นการตามระบบการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน โดยการนาใบรายงานความ
ประพฤติ มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยน ควบคุ มพฤติ กรรมของผูเ้ รี ยน มีการสรุ ปประเมิ น
และรายงานผล เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยน ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ทั้งนี้ ได้สร้ างความรู ้ความเข้าใจการใช้ใบรายงานความประพฤติแก่ผเู ้ รี ยน หากผูเ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์จะได้รับใบรายงานความประพฤติ และถูกหักคะแนนความประพฤติตามกรณี จากผลการสรุ ปในใบ
รายงานได้จดั พฤติกรรมผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่มเสี่ ยง กลุ่มมีปัญหา ตามเกณฑ์การหักคะแนนความประพฤติ เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดสานึ กที่ดี มีความภาคภูมิใจในตนเอง และกลับมาเป็ นผูเ้ รี ยนกลุ่มปกติมีคุณภาพตามที่โรงเรี ยนและ
ผูป้ กครองคาดหวังต่อไป ผลการดาเนินงานทาให้ผเู ้ รี ยนมีความตระหนักในการใช้ใบรายงานความประพฤติ เกิด
พฤติกรรมที่ดีข้ ึน และใช้ชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข พัฒนาขึ้นจากกลุ่มเสี่ ยงและกลุ่มมีปัญหา
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บทที่ 2 ข้อมูลด้านบุคลากร
1. ผู้บริหาร
1.1 ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต นายประทีป กีรติพงศ์ โทรศัพท์ 053 – 276087
e-mail Sc_Cathedral@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตรบัณฑิต ( ปรัชญา )
ดารงตาแหน่งตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2 ปี - เดือน
1.2 ผู้อานวยการ - ผู้จัดการโรงเรียน นางสาวกาญจนา สิงห์สา โทรศัพท์ 053 – 276087
e-mail anna_suriphon@yahoo.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขา บริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2 ปี - เดือน
2. ข้ อมูลบุคลากร
2.1 จานวนบุคลากร จาแนกตามหน้าที่ เพศ วุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณ์
เพศ (คน)

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

ระดับการศึกษา (คน)
ต่ากว่า
สูงกว่า อายุเฉลี่ย
ชาย หญิง
ป.ตรี
(ปี)
ป.ตรี
ป.ตรี
๑
๑
๖๐
๑
๑
๕๖
๒๖ ๑๓๐
๑ ๑๓๒ ๒๓
๔๖
๑
๑
๓๑
๔
๓
๗
๔๑
๙
๙
๓๐
๕
๘
๑๒
๑
๕๗
๒๐ ๔๓
๖๓
๓๐
๒
๒
๓๕
๔
๔
๓๓
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ประสบการณ์
ในตาแหน่ง
(เฉลีย่ /ปี)
๑๙
๓๖
๑๗
๔
๕
๕
๖
๑๐
๑๐
๑๙
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2.2 ตารางแสดงข้อมูลคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรครูโรงเรียนพระหฤทัย
ปริญญาเอก
ชาย หญิง
ฝ่ายบริหาร
2
ฝ่ายสนับสนุนการสอน
ฝ่ายปฐมวัย
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
บุคลากร
รวม
2
รวมไม่แยกเพศ
2
คิดเป็นร้อยละ
0.97
ฝ่าย / กลุ่มสาระ

ปริญญาโท
ชาย หญิง
6
1
2
5
1
1
5
2
8
15
23
11.11

ปริญญาตรี ต่ากว่าปริญญาตรี
รวม
ชาย หญิง ชาย
หญิง
1
3
5
23
35
1
18
19
15
17
3
18
21
2
13
20
1
14
16
2
6
9
7
2
9
2
8
10
5
23
2
35
3
8
13
32 148
2
207
180
2
207
86.95
0.97

2.3 แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาของบุคลากรครู ปีการศึกษา 2559

ปริ ญญาเอก
11.11

86.95

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

0.97

ต่ากว่าปริ ญญาตรี

0.97
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2.4 ผลงานดีเด่นของครูในรอบปีที่ผ่านมา
ที่ ประเภท/ชื่อ
1. นางไกรศร หวังรักกลาง

2. นายชวลิต
3. นายสมิต

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลพระราชทานผู้ทาคุณประโยชน์
ต่อเยาวชน สาขาศีลธรรมและจริยธรรม
ระดับประเทศ
ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบทางศีลธรรม
(เสาอโศก) จังหวัดเชียงใหม่

แก้ววงค์

รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจาปี
2559 ประเภทครูผู้สอน
ค่อยประเสริฐ รางวัลผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล ดีเด่น

หน่วยงานที่มอบรางวัล
หน่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ
จังหวัดเชียงใหม่และสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

3. ข้ อมูลนักเรียน ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 )
3.1 จานวนผูเ้ รี ยนจาแนกตามหลักสู ตร/โครงการและเพศ
หลักสู ตรโครงการ/
ระดับชั้น
อนุบาล
ประถมศึกษา (ป.1-6)
มัธยมต้น (ม.1-3)
มัธยมปลาย (ม. 4-6)
รวม

ไทย
ชาย
64
220
29
313

หญิง
108
534
397
527
1,566

จานวนผู้เรียน
EP
อิสลาม
ชาย หญิง ชาย
หญิง
-

ชาย
64
220
29
313

รวม
หญิง
108
534
397
527
1,566

รวม
172
754
426
527
1,879

คิดเป็ น
ร้ อยละ
9.15
40.13
22.67
28.05
100

3.2 แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรี ยนตามระดับชั้น ปี การศึกษา 2560

9.15
28.05

ระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-6
40.13

22.67
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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3.3 ผลงานดีเด่นของนักเรียนในรอบปีที่ผ่านมา
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
1
2

3

ประเภท/ชื่อ
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เด็กชายเสฎวุฒิ เรือนคา ป.3/2 สอบ NT (National Test) ได้คะแนนเต็มด้านเหตุผล
เด็กชายศรุต ถนอมรัตน์ ป.3/4 ( Reasoning ability ) ประจาปีการศึกษา 2559
นางสาวภัทรกันย์ ศรียอง ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ในการ
แข่งขันว่ายน้ามาราธอน THAILAND OPEN WATER
CHAMPIONSHIP จากการแข่งขันว่ายน้าในรายการ
“ 7 th ASIAN OPEN WATER SWMIMING
CHAMPIONSHIP 2017 ”
เด็กหญิงปลายฟ้า อูปขาว ม. 3/5 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand
เด็กหญิงธันยพร นันทะ ม. 3/5 Robo fest รุ่น Junior 2017 ประเภท Transporter
Robo fest จากการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์แห่ง
ประเทศไทย Thailand Robo fest 2017

4

นางสาวชนกนันท กันธะวงศ์ ม. 6/1
นางสาวสุพิชฌาย์ ไทยทองหลาง
ม.6/1

5

นางสาวชนกนันท กันธะวงศ์ ม. 6/1
นางสาวสุพิชฌาย์ ไทยทองหลาง
ม.6/1
นางสาวชนากานต์ ตุ่นมานะ ม.6/1
นางสาวกัญญาณัฐ แจ่มใส ม.5/2

6
7

เด็กหญิงอภิชญา ศรีวงค์ ม.2/2

8

เด็กหญิงวรรณวิสาข์ ขันมั่น ม.3/4
เด็กหญิงภทรภรณ์ ฟองมูล ม.3/5

9

เด็กชายสมัชญ์พล สิรรวีพัชร์ ป.5/2

10

เด็กหญิงกัญณัฏฐ์ สิรรวีพัชร์ ป.2/4

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เมือง Putrajaya
ประเทศ Malaysia

จากสถาบันปัญญาภิวัฒน์
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
และสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับโล่จากการแข่งขัน จากสถาบันปัญญาภิวัฒน์
Sumo Auto Robo Fest รุ่น Senior
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
และสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับโล่รางวัลจาก
จาก สพฐ (เลขาธิการ
การแข่งขัน RoboFest ที่ประเทศสิงคโปร์ ในรายการ
คณะกรรมการการศึกษา
Sumo Auto Robo Fest รุ่น Senior
ขั้นพื้นฐาน)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขัน
จาก สพฐ (เลขาธิการ
Sumo Auto Robo Fest รุ่น Senior
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน)
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้ 3 เหรียญเงิน จากว่าย จังหวัดสงขลา
น้าผลัดฟรีสไตส์ 4x100 เมตร 4x200 เมตร และว่ายน้า
ผลัดผสม 4x100 เมตรจากการแข่งขันว่ายน้า ในการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมโล่ประกาศ
จังหวัดเชียงใหม่
เกียรติคณ
ุ จากการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ในงาน
สัปดาห์เผยแผ่พระพุทธ ศาสนา เทศกาลวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ประจาปี 2560
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นที่ 1 ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 สานักงานการกีฬาแห่ง
รุ่น H น้าหนักเกิน 41 กิโลกรัมขึน้ ไป และ
ประเทศไทย จังหวัด
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทยุวชนชาย 9-10 รุ่น G
เชียงใหม่ร่วมกับสานักงาน
น้าหนัก 37 กิโลกรัม
การกีฬาแห่งประเทศไทย
จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ U League
ภาค 5
Taekwondo League of Chiangmai
ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นที่ 2
สมาคมเทควันโด จังหวัด
Poomse สายน้าตาล อายุไม่เกิน 8 ปี จากการแข่งขัน
เชียงใหม่
กีฬาเทควันโด รายการ U League Taekwondo
League of Chiangmai
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ที่
11

ประเภท/ชื่อ
เด็กหญิงนันท์นภัส สุจา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ป.4/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันการ
ประกวดชมรม To Be Number One รอบระดับ
จังหวัดเชียงใหม่ ประเภทสถานศึกษา
12 นางสาวตรีรัตน์ สร้อยยานะ ม.6
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจาปี
พุทธศักราช 2560
13 นางสาวกษมาวดี เกษมกุลทรัพย์ ม.4/1 ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบตั ร จากการเข้าร่วม
การประกวดพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “เมื่อฉันสูงวัย
อย่างไรจึงจะมีคุณค่า” จัดโดยศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
14 เด็กหญิงอาทิตยา ทาเกิด
ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
15

เด็กหญิงฐิตญ
ิ าณ สิงห์คา

16

เด็กชายสมัชญ์พล สิรรวีพัชร์ ป. 5/2

17

เด็กหญิงนันท์นภัส สุจา

ป.4/4

18 นางสาวชนกนันท์ กันธะวงค์ ม.6/1
นางสาวสุพิชฌาย์ ไทยทองหลาง ม.6/1
19

เด็กหญิงศุภรดา จันต๊ะมณี ชั้น ป.6/3

20

เด็กหญิงจุฬามาศ ดารักษ์ ม.2/4
เด็กหญิงจตุพร ศรีวิลัย ม.2/5

21

เด็กหญิงวรรณวิสาข์ ขันมั่น ม.3/5

22

เด็กหญิงสโรชา ตื้อวรรณ ม.2/1
เด็กหญิงนารา อยูม่ ากญาติ ม.2/5

23

เด็กชายสมัชญ์พล สิรรวีพัชร์ ป.5/2

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ร่วมกับชมรม
To Be Number One
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
บ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่

รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันอูคูเลเล่
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 ปี รุ่น H โรงเรียนวชิราลัย เชียงใหม่
41 กิโลกรัมขึ้นไป KYORUGI TEAM SMART
TAEKWONDO ในการแข่งขันเทควันโดรายการ “
VACHIRALAI TAEKWONDO OPEN
CHAMPIONSHIP 2017 ”
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันประกวดอ่านคา
จังหวัดเชียงใหม่
กลอนเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโครงการกาด
มณี แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองเชียงใหม่
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเหรียญรางวัล ประเทศสิงคโปร์
และได้รับรางวัล Performance award ในรุ่น SUMO
5 kg ในรายการ (WRG) World Robot Game
จากการแข่งขัน WRG ที่ประเทศสิงคโปร์
ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่
ประจาปี 2560
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดอาราธนาศีลและ วัดหลวงปู่หล้าตาทิพย์
คากรวดน้าพื้นเมือง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จากงาน “วันกตัญญู 120 ปี หลวงปู่หล้าตาทิพย์”
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดสอบชิงวัดหลวงปู่หล้าตาทิพย์
ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จากงาน “วันกตัญญู 120 ปี หลวงปู่หล้าตาทิพย์”
ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดกราบเบญจางคประ วัดหลวงปู่หล้าตาทิพย์
ดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากงาน “วันกตัญญู 120 ปี
หลวงปู่หล้าตาทิพย์”
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท ยุวชน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชาย 9-10 รุ่น H น้าหนักเกิน 41 กก.ขึ้นไป KYOAUG
TEAM SMART TAEKWONDO จากการแข่งขันเทควัน
โดรายการ “MAEJO UNIVERSITY TAEKWONDO
CHAMPIONSHIP 2017”
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ที่
24

25

26

27
28

29
30

31

ประเภท/ชื่อ
นางสาวปณิตธี ไชยวงค์
นางสาวศศิภัค โยธา
นางสาวดุจฤดี ใจนนถีย์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดวงโฟล์คซองระดับ
สานักงาน ทรัพยากรธรรมช
มัธยมศึกษา จากการแข่งขันกิจกรรมเนื่องในวัน
าติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ม.6/2 สิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้โครงการ “มหกรรมรูปธรรมการ เชียงใหม่
จัดการร่วมกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
นางสาวธันยา สันป่าแก้ว
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษา จาก สานักงาน ทรัพยากรธรรมช
นางสาวภัคจิรา ทองสุข
การแข่งขันกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้
าติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นางสาววรรณวิสาข์ ขันมั่น ม.3/4 โครงการ “มหกรรมรูปธรรมการจัดการร่วมกับการ
เชียงใหม่
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
นางสาวกรุณา อินถาบุตร ม.4/3 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดขับร้องเพลงพระราช
สานักงาน ทรัพยากรธรรมช
นิพนธ์ระดับมัธยมศึกษา จากการแข่งขันกิจกรรมเนื่องใน าติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
วันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้โครงการ “มหกรรมรูปธรรม เชียงใหม่
การจัดการร่วมกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
นางสาวอัจฉรา ชื่นจิตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบ
คณะนิติศาสตร์
นางสาวอัญชิสา ฆ้องเลิศ
ปัญหาความรู้ทางกฎหมาย กิจกรรม “แข่งขันตอบปัญหา มหาวิทยาลัยพายัพ
นางสาวอาภัสรา คาจริง ม.6/2
ความรู้ทางกฎหมาย” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เด็กชายณธนน มหาวงษ์ ป.1/2
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทอายุไม่เกิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เด็กชายหนึ่งอานนท์ เตไชยกูล ป.4/5 8 ปี
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทอายุ 8 ปี
ขึ้นไป
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันประเภททีม
ในการแข่งขัน “สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์
ภาคเหนือ ครั้งที่ 17”
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ชัยชิต
-ได้รับเกียรติบัตร เด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
นางสาวปลายฟ้า อุปขาว
-ได้รับเกียรติบัตร เด็กดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่
เด็กชายพชรพล พร้อมวงศ์
ประจาปี 2561
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ชัยชิต ป.3/5 ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับถ้วยพระราชทาน ชมรม To be number one
จากทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่
พรรณวดี จากการแข่งขัน To be number one รายการ
Teen Dancercise Thailand Championship 2018
รุ่น Junior
นางสาวยุพพาพักตร์ วงศ์ใหญ่
เป็นผู้อุทิศตนบาเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวบุษยพรรณ สิงสุข
พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่
เด็กหญิงนันท์นภัส สุภา
ยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่
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บทที่ 3 ข้อมูลด้านโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
1. หลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนพระหฤทัยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นระยะเวลา 3 ปี การศึกษาโดยรับเด็กอายุตั้งแต่ 3-5 ปี
และได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ อนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 ปี อนุบาลปีที่ 2 อายุ 4 ปี อนุบาลปีที่ 3 อายุ 5 ปี
และจัดแบ่ง การเรียนเป็น 2 ภาคเรียน
1.1 โครงสร้างเวลาเรียนและหลักสูตร ระดับอนุบาลปีที่ 1 – อนุบาลปีที่ 3
เวลาเรียน (สัปดาห์)
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
6
6
6
9
9
9

สาระการเรียนรู้
1. สาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
2. สาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
สถานที่แวดล้อมเด็ก
3. สาระการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติรอบตัว
4. สาระการเรียนรู้เรื่องสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
รวม

8
9

8
9

8
9

32

32

32

1.2 โครงสร้างหลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2547
ช่วงอายุ
-

ประสบการณ์สาคัญ
ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์และจิตใจ
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา
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อายุ 3 - 5 ปี
-

สาระที่ควรเรียนรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล สถานที่แวดล้อมเด็ก
ธรรมชาติรอบตัว
สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
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2. หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.1 โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระหฤทัยประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ป.๑

ป.๒

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๔๐
๑๓๐

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๔๐
๑๓๐

เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
ป.๓
ป.๔
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๔๐
๑๓๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐
๑๓๐

ป.๕

ป.๖

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐
๑๓๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐
๑๓๐

ปีละไม่น้อยกว่า ๔๐ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมงต่อปี

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

ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
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2.3 โครงสร้างเวลาเรียน/หน่วยกิต หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระหฤทัย 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
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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. ข้อมูลอาคารสถานที่/ สื่อเทคโนโลยี
1.1 อาคารเรียนจานวน
8
หลัง
1.2 อาคารประกอบการจานวน 3
หลัง
1.3 ส้วม
9
หลัง
1.4 สระว่ายน้า
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 เล่ม
1.9 ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด
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
ห้องศูนย์การเรียนรู้
4
ห้อง
ห้อง กอท.
1
ห้อง
ห้องสื่อการเรียนการสอน
6
ห้อง
ห้องคหกรรม
1
ห้อง
1.10 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งานมีทั้งหมด 310 เครื่อง
1.10.1 คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน
จานวน 210
1.10.2 คอมพิวเตอร์ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ จานวน 60
1.10.3 คอมพิวเตอร์ใช้ในการบริหาร
จานวน 40
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เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
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2. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
1. ห้องธนาคารโรงเรียน โรงเรียนพระหฤทัย
2. ศาลาไทย
3. สวนหย่อม
4. สวนสุขภาพ
5. สนามเด็กเล่น
6. ลานกิจกรรม
7. ป้ายนิเทศ/บอร์ด
8. มุมหนังสือ
9. โรงอาหาร
10. สระว่ายน้า
2.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
1. โบสถ์/วัด/มัสยิด
2. โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/พิพิธภัณฑ์
3. สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ/สวนสาธารณะ/สวนสัตว์/อุทยาน
4. สถานที่ราชการ
5. โรงพยาบาล
6. ไปรษณีย์
7. สถานีตารวจ
8. เทศบาล
9. สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/ราชภัฎ/เทคโนโลยีราชมงคล
10. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
11. ท้องฟ้าจาลอง/เมืองจาลอง
12. ธนาคาร
13. โรงแรม
14. ห้างสรรพสินค้า
15. ตลาด
16. โรงงาน
17. พื้นที่เพาะปลูก/ไร่/สวน
18. หัตถกรรมพื้นบ้าน/สินค้าพื้นเมือง
19. ค่ายลูกเสือ
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2.3 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน
ในปีการศึกษา 2560
1. ชื่อ-สกุล นางบัวไหล คณะปัญญา
สอนเรื่อง การวาดภาพบนพัด จานวน ๑ ครั้ง/ปี
2. ชื่อ-สกุล นายศิกษก บุญทา
สอนเรื่อง การวาดภาพบนพัด จานวน ๑ ครั้ง/ปี
3. ชื่อ-สกุล ครูพลเทพ บุญหมื่น
สอนเรื่อง การมัดย้อม จานวน ๑ ครั้ง/ปี
4. ชื่อ-สกุล นายวิเชียร ปันคา
สอนเรื่อง การมัดย้อม จานวน ๑ ครั้ง/ปี
5. ชื่อ-สกุล นางขวัญเรือน เพิ่มพูน
สอนเรื่อง การทาไม้ประดิษฐ์ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
6. ชื่อ-สกุล นางวันเพ็ญ ใจมา
สอนเรื่อง การทาไม้ประดิษฐ์ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
7. ชื่อ-สกุล นายยศพัษสิ์จันทร์เสนา
สอนเรื่อง การทาของเล่นเด็ก จานวน ๑ ครั้ง/ปี
8. ชื่อ-สกุล นางแก้วพา กาบศรี
สอนเรื่อง การทาของเล่นเด็ก จานวน ๑ ครั้ง/ปี
9. ชื่อ-สกุล นายณัฐนิช บุญหมื่น
สอนเรื่อง การทาลูกปัดจากธรรมชาติ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
10. ชื่อ-สกุล นายอรทัย ศรีกุลนา
สอนเรื่อง การทาลูกปัดจากธรรมชาติ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
11. ชื่อ-สกุล นายกฤษณะ ไชยยาน
สอนเรื่อง การฉลุกระดาษสา จานวน ๑ ครัง้ /ปี
12. ชื่อ-สกุล นายฐิติพร หาญพิพัฒน์
สอนเรื่อง การฉลุกระดาษสา จานวน ๑ ครั้ง/ปี
13. ชื่อ-สกุล นางรัชนี ใจมา
สอนเรื่อง การตัดตุง จานวน ๑ ครั้ง/ปี
14. ชื่อ-สกุล นายเอกราช สิงห์สกุล
สอนเรื่อง การตัดตุง จานวน ๑ ครั้ง/ปี
15. ชื่อ-สกุล นายเจษฎา สมเที่ยง
สอนเรื่อง การทาโคมล้านนา จานวน๑ครั้ง/ปี
16. ชื่อ-สกุล นายใจคา สมเที่ยง
สอนเรื่อง การดุลโลหะ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
17. ชื่อ-สกุล นางดวงใจ ปัญญาวงค์
สอนเรื่อง การทาโคมล้านนา จานวน ๑ครั้ง/ปี
18. ชื่อ-สกุล นางหทัยรัตน์ ชัยรักษ์
สอนเรื่อง การปั้นดิน จานวน ๑ ครั้ง/ปี
19. ชื่อ-สกุล นางบัวผาย แสนกลางเมือง
สอนเรื่อง การปั้นดิน จานวน ๑ ครั้ง/ปี
20. ชื่อ-สกุล นายพิสิทธิ์ แสนกลางเมือง
สอนเรื่อง การดุลโลหะ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
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บทที่ 5 ข้อมูลด้านงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
1. ตารางแสดงรายรับเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ / เงินอื่นๆ ปีงบประมาณ 2560
รายรับ
เงินงบประมาณ
(เงินอุดหนุนรายหัว)
เงินนอกงบประมาณ
รวมรายรับ
เงินคงเหลือ

บาท
๒๒,๖๒๐,๑๓๔.๗๑
๑๐๓,๔๒๙,๗๖๐.๓๓
๑๒๖,๐๔๙,๘๙๕.๐๔

รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ
รวมรายจ่าย

บาท
๘๔,๘๔๖,๔๖๑.๒๖
๒๙,๓๖๓,๕๕๖.๕๗
๙,๔๐๘,๕๐๑.๒๓
๑๒๓,๖๑๘,๕๑๙.๐๖

2,431,375.98

2. แผนภูมิแสดงร้อยละของรายรับเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
17.95

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
82.05

3. แผนภูมิแสดงร้อยละของรายจ่าย–เงินคงเหลือ ปีงบประมาณ 2560
23.3

7.46

1.93

ค่าใช้จ่ายบริ หาร
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ
เงินคงเหลือ

67.31
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