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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 2561 ได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญและเป็น
ปัจจุบันซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลนักเรียนและข้อมูลครูเพื่อใช้ในการบริการอ้างอิงและเผยแพร่
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 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
โรงเรียนพระหฤทัย
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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. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ผลงานดีเด่นของครูในรอบปีที่ผ่านมา
3. ข้อมูลนักเรียน
3.1 จานวนผู้เรียนจาแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ
3.2 แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2561
3.3 ผลงานดีเด่นของนักเรียนในรอบปีที่ผ่านมา
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สารบัญ
หน้า
บทที่ 3 ข้อมูลด้านโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
1. หลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย
2. หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทที่ 4 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
1. ข้อมูลอาคารสถานที่/ สื่อเทคโนโลยี
2. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
2.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
2.3 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
บทที่ 5 ข้อมูลด้านงบประมาณ
1. ตารางแสดงรายรับเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ / เงินอื่นๆ ปีงบประมาณ 2561
2. แผนภูมิแสดงร้อยละของรายรับเงินงบประมาณ/ เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561
3. แผนภูมิแสดงร้อยละของรายจ่าย – เงินคงเหลือ ปีงบประมาณ 2561
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนพระหฤทัย
ปีการศึกษา 2561
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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 เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้
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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
สารสนเทศ โรงเรียนพระหฤทัย ปีการศึกษา 2561

หน้า 6

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
15. ให้การอบรมและพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ SC STE3M 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
โรงเรียนพระหฤทัยเป็นโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2474
โดยคณะบาทหลวงของโรมั น คาทอลิ คที่ ม าเผยแพร่ศ าสนาคาทอลิ ก ที่ จัง หวัด เชีย งใหม่ ทาให้ มี ก ารสร้า งวั ด
พระหฤทัยขึ้น ณ ตาบลช้างคลาน ถนนเจริญประเทศ ริมฝั่งแม่น้าปิง ด้านทิศตะวันตก พระสังฆราชเรอเนแปรโรส
หัวหน้าคณะบาทหลวง ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนขึ้น ในบริเวณวัดพระหฤทัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2475
โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนพระหฤทัย” โดยมีจุดหมายเพื่อให้เด็กที่ยากจนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา โดยมีบาทหลวง
มิราแบลเป็นผู้จัดการ-ครูใหญ่ เปิดทาการสอนเรื่อยมาจนมีจานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมากและได้มีการสร้างอาคาร
เรียนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับจานวนนักเรียน โดยมีอาคารเรียนและอาคารประกอบการรวมจานวน 13 หลังปัจจุบัน
โรงเรียนพระหฤทัยมีบาทหลวงประทีป กีรติพงศ์ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา
เป็นผู้อานวยการ- ผู้จั ดการ พร้อมทั้งคณะผู้บริห ารที่เป็นบาทหลวงและซิสเตอร์รวม 5 คน มี จานวนนักเรียน
1,660 คน บุคลากรของโรงเรียน 290 คน โดยเปิดทาการสอนในสายสามัญตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยปรับ การเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตร 3 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเลือกเรียน
ตามแผนการเรียน โรงเรียนยังได้ทาสัญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) โดยนักเรียนที่เรียนจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๒ จะได้รับทุนการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจานวนปีละ8 คน
ด้านอาคารสถานที่ได้ปรับสภาพแวดล้อมฝ่ายอนุบาล ให้มีบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการเรียนการสอน อาทิเช่น
ปรับปรุงห้องเรียน ห้องศูนย์สื่อ ห้อง LAB IT ทั้งระดับอนุบาล และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนามเด็กเล่น
และสภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของนักเรียนให้เหมาะสมตามวัย มีเครื่องปรับอากาศ และ
เครื่องฟอกอากาศ ทุกห้องเรียน
5. เกียรติคุณของโรงเรียน ( ปีการศึกษา 2559-2561 )
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
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 14/2559 เพื่อคัดเลือกทีม
บาสเกตบอลตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ 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
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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
ปีการศึกษา 2560 ถ้วยประทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน โครงการประกวด “คัลเลอร์การ์ด” ระดับ
มัธยมศึกษา จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
จัดโดยสมาคมเมโลเดียนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย – เทศ
ปีการศึกษา 2560 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ อันดับที่ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์แห่ง
ประเทศไทย รุ่น Senior ประเภททีม และรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์
ไทยแลนด์โรบอท รุ่น Junior ประเภท Transporter Robo Fest จากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเหรียญรางวัล และรางวัล Performance award
ในรุ่น SUMO 5 kg. การแข่งขัน “World Robot Game” ณ ประเทศสิงคโปร์
โดย สถาบันปัญญาภิวัฒน์
ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 และ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากการประกวดสื่อรณรงค์การอนุรักษ์
พลังงานภายในโรงเรียน ตามโครงการสาธิตการพัฒนาวิธีตรวจติดตามการใช้พลังงาน
ภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยระบบ Real Time Power Monitoring
ปีการศึกษา 2560 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่
ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโครงการประเมินเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2560 Thailand Educational
Development and Evaluation Tests (TEDET) จากสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ปีการศึกษา 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านสถาปัตยกรรมประจาปี
2560 ประเภททีม ในหัวข้อเรื่อง สถาปัตยกรรมทาดี จากวิทยาลัยเทคโนโลยี และ
สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ปีการศึกษา 2560 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 )
ปีการศึกษา 2561 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น “โรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม” ประจาปี
พุทธศักราช 2561 จากศูนย์เผยแพร่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือนานาชาติณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศฮ่องกง
โดย ทีม SC Robot ชมรมหุ่นยนต์พระหฤทัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลทั้งหมด 5 รางวัล ดังนี้
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รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (3 รางวัล) ได้แก่
1. Robot Basketball Competition
2. Wireless Control Servo Motor Four-Oar Robot Boat Obstacle Avoidance
Competition
3. Wireless Control Servo Motor Robot Fish Obstacle Avoidance Competition
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 (2 รางวัล)
1. Wired Robot Fish Obstacle Avoidance Competition
2. Shipwreck Rescue and Salvage Robot Game
3. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน “หุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย World Robot
Game North Thailand 2018” เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน World
Robot Game Championship 2018 ชิงแชมป์โลก ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ที่
ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ในการแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo รุ่น Open 5 Kg โดยในทีม
ประกอบด้วย นางสาวพิชญาภา สุวรรณกูล และนางสาวมนพัทธ์ โยธาวัง ม.6/1
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการ “World Championships of Performing Arts” ที่
ลองบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่
1. เหรียญทองในรายการ Piano Instrument Classical
2. เหรียญเงินในรายการ Piano Instrument Contemporary
3. เหรียญเงินในรายการ Vocal Self Accom Open
4. เหรียญทองแดงในรายการ Vocal Self Accom Word และ
5. ได้เหรียญทองแดงในรายการ Vocal Self Accom Pop
ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาต้านภัยยาเสพติด บน.41 ประจาปี 2561
ณ สนามฟุตบอลกองบิน 41 ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 12 ปี
ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจาทัวร์นาเมนต์ รุ่นอายุ 12 ปี จากการ
แข่ ง ขั น กี ฬ าฟุ ต บอลวิ น – ภั ท ร เชี ย งใหม่ อารี น่ า ครั้ ง ที่ 1 ณ สนามฟุ ต บอลหญ้ า เที ย ม
วิน – ภัทร เชียงใหม่ อารีน่า รุ่นอายุ 12 ปี
ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันฟุตบอล เยาวชน 7 คน “ท่าศาลาคัพ
ครั้งที่ 2” ณ สนามหญ้าเทียมเทศบาลหนองป่าครั่งรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
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6. แผนที่ / แผนผังโรงเรียนพระหฤทัยโดยสังเขป

22

22

สารสนเทศ โรงเรียนพระหฤทัย ปีการศึกษา 2561

หน้า 11

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
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ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูแ้ ทนครู
กรรมการ

ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผูอ้ านวยการ-ผูจ้ ดั การ
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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. ซืสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์
3. นายกัมพล
4. นายยุติธรรม
5. นางสุรางค์
6. นางวนิดา
7. นางทิวาพร
8. นางสุมิตรา
9. นางสาวอาพัน
10. นางจิราภรณ์
11.นางเพชรา

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้อานวยการและผู้จัดการ
รองผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบุคลากร
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจริยธรรม
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายอาคารสถานที่
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายนโยบาย กากับติดตามและประเมินผล
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายอนุบาล

คณะกรรมการบริหารงานภายในโรงเรียนพระหฤทัย ปีการศึกษา 2561
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10. ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
10.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีที่ผ่านมา
10.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก

ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีระดับคุณภาพ ยอด
ตามเกณฑ์
เยี่ยม
การพิจารณา
5
95.26


ประเด็นพิจารณา ๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้
ประเด็นพิจารณา ๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกตามอารมณ์ได้
ประเด็นพิจารณา ๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดขี องสังคม
ประเด็นพิจารณา ๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สือ่ สารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้

94.96



94.15
97.09




94.84



มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

100.00








ประเด็นพิจารณา ๑
ประเด็นพิจารณา ๒
ประเด็นพิจารณา ๓
ประเด็นพิจารณา ๔
ประเด็นพิจารณา 5

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์
ประเด็นพิจารณา 6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่ วข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจารณา ๑ จัดประสบการณ์ทสี่ ่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ
ประเด็นพิจารณา 2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
ประเด็นพิจารณา 3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
ประเด็นพิจารณา 4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย
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กาลัง
พัฒนา
๑

10.1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑. ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ประเด็นพิจารณา 1.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด
การเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
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กาลัง
พัฒนา
๑

10.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา
10.2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนพระหฤทัย ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ 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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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
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1.1) เด็กควรได้รับการบริการอาหารที่มีคณ
ุ ค่าครบถ้วน ดื่มน้าให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายโดยการดืม่ น้าสะอาด
เพื่อบารุงสมอง อย่างน้อยวันละ 400-600 มิลลิลิตร รวมทั้งจัดให้ผู้ที่ปรุงอาหารและผู้ที่ทาการเสริฟอาหารให้เด็กสวม
ผ้าเอี้ยม กันเปื้อนสีขาวขณะปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขลักษณะทีด่ ี
1.2) เด็กควรได้รับการปลูกฝังลักษณะนิสยั ในการรักษาสุขนิสยั ที่ดแี ละการป้องกันโรคติดต่อโดยการล้างมือให้สะอาดอย่างถูก
วิธี ก่อนดื่มนมและรับประทานอาหาร รวมทั้งล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังออกจากห้องน้าและหลังจากเล่นกลางแจ้ง
1.3) เด็กควรได้การปลูกฝังให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคติดต่อและการเจ็บป่วย โดยจัดสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการ เช่น ติดป้ายเตือนใจ คาขวัญ ภายในห้องน้า จดดื่มน้า และบริเวณสถานที่ที่เด็ก
รับประทานอาหาร รวมทั้งในฤดูหนาว ควรจัดหาผ้าห่มในช่วงนอนพักตอนบ่าย และจัดโฟมยางสาหรับเด็กรองนั่ง
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดประสบการณ์ส่งเสริมสุนทรียภาพ
ให้เด็กใกล้ชิดธรรมชาติรอบตัวและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ จัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ผา่ นประสาทสัมผัสทั้ง ๕
จัดกิจกรรมสัมผัสธรรมชาติ เช่น แปลงเกษตรกรน้อย ปลูกผักดูแล รดน้าต้นผัก สังเกตและบันทึกการเจริญเติบโตของผัก
3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยการจัดกิจกรรมปลูกฝังการอดทน รอคอย ตาม
กระบวนการตามแนวคิด High scope หนึ่งในแนวการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา ได้แก่ ฝึกการวางแผน (Plan)
การปฏิบัติตามแผน (Do) และทบทวน (Recall Time) ผ่านกิจกรรมประสบการณ์เรียนรู้ เช่น กิจกรรมงานปั้นขีผ้ ึ้งตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นรูปทรงต่างๆ
4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปญ
ั ญาสมวัย ดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
4.1) เด็กควรได้รับการบริการสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุดที่อบอุ่นสบายมีความเป็นส่วนตัว เช่น ปูเสื้อ
พรม หมอนอิง ให้เด็กสามารถนอนอ่านได้สบาย หนังสือ 3 มิติ ภาพพลิก หนังสือผ้าหรือหนังสือที่ทาจากวัสดุที่ไม่เป็น
อันตราย และมีอุปกรณ์สาหรับการเขียน เพิ่มโรงหุ่น หุ่นฝึกการพูด การเล่นการเล่าเรื่องตามจินตนาการในการสร้าง
เรื่องราวต่างๆ รวมทั้งจัดมุมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของเด็กหน้าห้องเสริมประสบการณ์ศลิ ปะกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์
4.2) เด็กควรได้รับการส่งเสริมทักษะในการสื่อสารทุกด้าน โดยเปิดโอกาสให้เด็กจัดทาหนังสือด้วยตนเอง เช่น หนังสือเล่ม
ใหญ่ (Big book) หนังสือเล่มเล็ก (small book) แล้วนาเสนอผลงาน จัดกิจกรรมการเล่นนิ้วมือ (Finger play)
เรียนรูภ้ าษาท่าทางควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนาการโดยองค์รวมและกิจกรรมปริศนาคาทาย
5. เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้แก่เด็ก ภายในหนึ่งปีการศึกษาให้สมดุลกันทั้ง ๔ สาระที่ควรเรียนรู้ ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
6. สถานศึกษาควรดาเนินการพัฒนาเด็กให้มีคณ
ุ ลักษณะตามปรัชญาของสถานศึกษา คือ ความรู้นา คุณธรรมเลิศ เทิดศักดิ์ศรี โดย
ส่งเสริมให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกจิ กรรมด้านนี้กับชุมชนให้มากขึ้น มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นประจา เพื่อให้เกิดการยอมรับคุณลักษณะของเด็กจากชุมชนตามปรัชญาของสถานศึกษาให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น และควรให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นลงในใบสมัครเข้าเรียนของบุตรหลาน ในประเด็นที่เกีย่ วข้องกับเหตุผลในการรับ
บุตรหลานเข้าเรียน เพื่อเป็นเหตุผลในการยืนยันการยอมรับของชุมชน
7. สถานศึกษาได้พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ ดีอยู่แล้ว โดยได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอก
และเกิดผลกระทบทีด่ ีต่อชุมชน ซึ่งสถานศึกษาจัดทาโครงการจิตตารมย์ “รักและรับใช้” จัดกิจกรรมธารน้าใจ กิจกรรมสัมผัส
ชีวิตวิถีล้านนา กิจกรรมพระหฤทัยจิตอาสา และกิจกรรมปันใจให้รกั ประสบผลสาเร็จ สถานศึกษาควรพัฒนาให้ต่อเนื่อง โดย
ขยายการจัดกิจกรรมในการรับใช้ ให้ชุมชนที่ห่างไกล และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้น
8. สถานศึกษาได้พัฒนาโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ได้แก่ โครงการหนึ่งชั้นเรียนหนึ่งคุณธรรม ดีอยู่แล้ว ใน
ด้านการส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติที่ถูกต้องในด้านมารยาท และความมีวนิ ัย ควรพัฒนาให้ต่อเนื่อง
โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเชิงพฤติกรรมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในด้านคุณธรรมตาม
ปรัชญาของสถานศึกษาต่อไป
สารสนเทศ โรงเรียนพระหฤทัย ปีการศึกษา 2561
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2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1) สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริการจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยการ
จัดระบบโครงสร้างการบริหารให้เอื้อต่อการบริหารสถานศึกษานิติบคุ คลให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการบริหารจัดการ
โรงเรียนนิติบุคคล พ.ศ.2550 กาหนดภาระงานให้ครอบคลุมการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป
2) สถานศึกษาได้ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศดีอยู่แล้ว ในด้านการดาเนินงานตามระบบการบริหาร
คุณภาพ (PDCA) บริหารงานโดยใช้แผนปฏิบัตริ าชการปีการศึกษา 2555 ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทาไว้กับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกับในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษาควรพัฒนาให้ดยี ิ่งขึ้นโดยเข้าร่วมโครงการ 1 ช่วย 9 ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะครูควรส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาดาเนินการให้ยั่งยืนต่อไป
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูมีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนี้
1) ครูควรส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กอย่างสม่าเสมอ โดยการติดตาม บันทึกประเมิน
พฤติกรรมของเด็กอย่างสม่าเสมอ ได้แก่ จัดทาการบันทึกชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงเพื่อติดตามสภาวะการเจริญเติบโตและ
ส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบนั รวมทั้งรายงานจานวนเด็กที่อยู่ในความดูแลทั้งหมดต่อฝ่ายธุรการของ
สถานศึกษา เพื่อการจัดทาข้อมูลและรายงานผลได้ตรงตามสภาพจริง รวมถึงการให้การบริการเด็กได้อย่างทั่วถึง
2) ครูที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ควรได้รับการสนับสนุนให้จัดทางานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ อย่างน้อย
1 เรื่อง เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเต็มศักยภาพ
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีอยูแ่ ล้ว ควรดาเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยการ
นาเอามาตรฐานและตัวบ่งชี้มากาหนดเป้าหมายในการพัฒนาอย่างครบถ้วน และจัดทาเครื่องมือการประเมินโครงการให้สามารถ
นาไปใช้ในการประเมินผลดาเนินงานที่เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการได้ สรุปสารสนเทศเป็นหมวดหมู่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
อย่างชัดเจน เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนในส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาให้ต่อเนือ่ ง โดย
1.1) ผู้เรียนทีม่ ีน้าหนักและส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ควรได้รับการพัฒนาโดยการดูแลด้านสุขภาพอนามัย การ
รับประทานอาหารที่ดมี ีประโยชน์ครบ ๕ หมู่ให้พอดีกับความต้องการของร่างกายและออกกาลังกายที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
1.2) ผู้เรียนควรได้รับการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทุกด้าน เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิงโดยการให้คาปรึกษาแนะแนว
การฝึกผู้เรียนให้มีทักษะการปฏิเสธ และช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปญ
ั หา ตลอดจนบูรณาการหลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดแทรกการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตไปด้วย
1.3) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬาอย่างเป็นระบบ เน้นการพัฒนาผลการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ที่ทาให้ผู้เรียนมีความสุขเกิดความสนใจและสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวตามศักยภาพของตนเองครบทุกคน
ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ดีอยู่แล้วควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
2.1) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เห็นความสาคัญของการปฏิบัตติ นตามคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์สามารถแสดงออก
ในเชิงปฏิบัติให้เป็นนิสัยได้จริงหรือเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยการจัดโครงการกิจกรรมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
เป้าหมายของแต่ละด้านที่ตอ้ งการให้เกิดกับผูเ้ รียนอย่างชัดเจน
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2.2) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้รู้จักบาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนให้มากกว่านี้โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมโดยการนาของ
ผู้บริหาร คณะครู ทากิจกรรมทีส่ อดคล้องกับความต้องการของชุมชน เช่น กิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนในวัน
สาคัญ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันภัยทุกด้าน เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในการร่วมกันพัฒนาชุมชนผูเ้ รียนมีความใฝ่รู้และ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย
3.1) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้รักการอ่านทั้งองค์กร โดยจัดให้มโี ครงการพระหฤทัยร่วมใจรักการอ่าน เพื่อ
สร้างนิสัยรักการอ่านให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย
3.2) ผู้เรียนควรได้รับการสนับสนุนให้ร่วมกิจกรรมกับห้องสมุดของโรงเรียนให้มากขึ้น โดยการขอความร่วมมือกับทุกฝ่าย
ดาเนินการอย่างเป็นระบบบริหารคุณภาพ
3.3) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้นาเสนอผลงานของตนเองจากการเรียนรู้กับโครงการภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่อาเซียนตาม
ศักยภาพของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมวันวิชาการอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอทุกภาคเรียนผูเ้ รียนคิดเป็นทาเป็น ดีอยู่แล้ว ควร
พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย
4.1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้นาเสนอผลงานของตนเองจากการเรียนรู้กับโครงการภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่อาเซียนตาม
ศักยภาพของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมวันวิชาการอย่างต่อเนือ่ งสม่าเสมอทุกภาคเรียน
4.2) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการปรับตัวเข้ากับสังคมโดยขอความร่วมมือจากวิทยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้าน มาให้ความรูใ้ นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริสอดแทรกการทางานอย่างเป็นระบบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดารงชีวิตตามบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนี้
5.1) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยสร้างเสริมให้ผเู้ รียนมีเจตคติที่ดตี ่อการเรียนรูด้ ้านคณิตศาสตร์ จากการเรียนรู้ที่
สนุกสนานด้วยการสร้างบรรยากาศ การเล่นเกม การจาลองเหตุการณ์หรือสถานการณ์ คณิตคิดสนุก วันละ 1 หรือ 2 ข้อ
หมั่นฝึกฝนการทาโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จากง่ายไปหายาก
5.2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยหาวิธีการสร้างความเข้าใจและจดจาได้ง่ายในเนื้อหาบางอย่าง เช่น สูตรในการคานวณ
วิธีการคานวณ และคาศัพท์ดา้ นวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ได้แก่ ให้เด็กได้พบเห็นบ่อยๆ ย้าคิดย้าทา ทบทวนความจา ฝึกทาโจทย์
ในแบบฝึกต่างๆ ทั้งในตาราเรียน และนอกตาราเรียน
5.3) กลุม่ สาระการเรียนรู้ศลิ ปะ โดยส่งเสริมให้ผเู้ รียนเรียนรู้ด้วยตนเองในด้านทฤษฎีเนื้อหา ด้วยการมอบหมายงานให้ปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องดนตรี ทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์ เพื่อเพิ่มพูนความรูค้ วามเข้าใจให้แก่ผเู้ รียนมากขึ้น โดยให้ผู้เรียนทาความ
เข้าใจกับรายละเอียด สรุปเนื้อหา และสร้างคาถามและคาตอบประกอบในการทารายงานดังกล่าว รวมทั้งจัดทาแบบฝึก หรือ
สร้างคาถามทีม่ ีลักษณะเดียวกับการทดสอบระดับชาติมาสอดแทรกในชั้วโมงเรียนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนรู้อยูเ่ ป็นประจา
5.4) กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีการใช้คาศัพท์บ่อยมากขึ้น ใช้เทคนิคการเล่นเกมต่อคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ หรือเกมอื่นๆ ที่ทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการใช้คาศัพท์ ไวยากรณ์ สามารถจับใจความสาคัญของประโยค
หรือเนื้อเรื่องได้ รวมทั้งสอดแทรกแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนใช้คาศัพท์เป็นประจา หมั่นแปลความหมายของประโยคหรือเนื้อเรื่อง
ด้วยการอ่านสาระน่ารู้ บทความ เรื่องสั้น หรือนิตยสารภาษาอังกฤษ โดยเป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ
6) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา คือ
ความรู้นา คุณธรรมเลิศ เทิดศักด์ศรี ดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาให้ต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมด้านนี้กับชุมชนให้มากยิ่งขึ้น มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมที่เกีย่ วข้องอย่างต่อเนื่องเป็นประจา เพื่อให้เกิด
การยอมรับคุณลักษณะของผู้เรียนจากชุมชนตามปรัชญาของสถานศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และควรให้ผปู้ กครองแสดงความ
คิดเห็นลงในใบสมัครเข้าเรียนของบุตรหลานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลในการนาบุตรหลานเข้าเรียน เพื่อเป็นเหตุผลใน
การยืนยันการยอมรับของชุมชน
7) สถานศึกษาได้พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ดีอยู่แล้วโดยได้รบั การยอมรับจากองค์กรภายนอก
และเกิดผลกระทบทีด่ ีต่อชุมชนซึ่งสถานศึกษาจัดทาโครงการจิตตารมย์ “รักและรับใช้” จัดกิจกรรมธารน้าใจ กิจกรรมสัมผัส
ชีวิตวิถีล้านนา กิจกรรมพระหฤทัยจิตอาสา และกิจกรรมปันใจให้รกั ประสบผลสาเร็จ สถานศึกษาควรพัฒนาให้ต่อเนื่อง โด
ขยายการจัดกิจกรรมในการรับใช้ให้กับชุมชนที่ห่างไกลและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้น
8) สถานศึกษาได้พัฒนาโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีอยู่แล้วในด้านส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมและการปฏิบัติที่ถูกต้องในด้านมารยาทและความมีวินยั ควรพัฒนาให้ต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เชิงพฤติกรรมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานในด้านคุณธรรมตามปรัชญาของสถานศึกษาต่อไป

สารสนเทศ โรงเรียนพระหฤทัย ปีการศึกษา 2561

หน้า 20

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1) สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริการจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยกาจัดระบบ
โครงสร้างการบริหารให้เอื้อต่อการบริหารสถานศึกษานิติบุคคลให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนนิติ
บุคคล พ.ศ.2550 กาหนดภาระงานให้ครอบคลุมการบริหารงานทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ
การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการศิษย์เก่า และ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ตลอดถึงชุมชน ให้การสนับสนุนกิจกรรมบริหารและพัฒนาสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
2) สถานศึกษาได้ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ดีอยู่แล้วในด้านการดาเนินงานตามระบบการบริหาร
คุณภาพ (PDCA) บริหารงานโดยใช้แผนปฏิบัตริ าชการปีการศึกษา 2555 และปฏิบัติตามข้อตกลงทีท่ าไว้กับสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และให้ทุกฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษาควรพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งโดยเข้าร่วมโครงการ 1 ช่วย 9 ของสานักงานการประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะครู ควรส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาดาเนินการให้ยั่งยืนต่อไป
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1) ครูควรจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็นที่น่าสนใจของผูเ้ รียนโดยใช้ท่าทาง การพูดที่เข้าใจให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ นา
เรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียนมาร่วมสนทนาเชื่อมโยงสูเ่ นื้อหาการเรียน เช่น นิทาน ละคร เหตุการณ์ และข่าวสาร เป็น
ต้น หรือใช้เกมและเสียงเพลงเพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจ
2) ครูควรจัดทาวิจัยในชั้นเรียนตามที่สถานศึกษากาหนดคือ อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง โดยนาปัญหาที่ค้นพบในการจัดการ
เรียนรูม้ าแก้ไขด้วยการทาวิจยั ในชั้นเรียน และจัดทาสื่อหรือนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ด้วย
การศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่มผี ู้ประสบปัญหาในการแก้ปญ
ั หา ทั้งนี้ควรได้รับการปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากงานวิจัย ผู้ซึ่งมีความ
ชานาญและสามารถให้คาปรึกษางานวิจัยของครูได้เป็นอย่างดี
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีอยู่แล้ว ควรดาเนินการต่อไป
อย่างต่อเนื่อง โดยการนามาตรฐานและตัวบ่งชี้มากาหนดเป้าหมายในการพัฒนาอย่างครบถ้วน และจัดทาเครื่องมือการ
ประเมินโครงการแต่ละโครงการ ให้สามารถนาไปใช้ในการประเมินผลดาเนินงานที่เป็นเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการได้
สรุปสารสนเทศเป็นหมวดหมู่บันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างชัดเจน เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนในส่วนที่ยังไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบตั ิที่ดี (Good Practice)ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
โรงเรียนพระหฤทัยได้ดาเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการนาใบรายงานความประพฤติ มาใช้เป็น
เครื่องมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ควบคุมพฤติกรรมของผูเ้ รียน มีการสรุปประเมิน และรายงานผล เพื่อนามาเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาผู้เรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ใบรายงานความ
ประพฤติแก่ผเู้ รียน หากผู้เรียนแสดงพฤติกรรมทีไ่ ม่พึงประสงค์จะได้รับใบรายงานความประพฤติ และถูกหักคะแนนความประพฤติ
ตามกรณี จากผลการสรุปในใบรายงานได้จดั พฤติกรรมผูเ้ รียนออกเป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา ตามเกณฑ์การหักคะแนนความ
ประพฤติ เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดสานึกที่ดี มีความภาคภูมิใจในตนเอง และกลับมาเป็นผู้เรียนกลุม่ ปกติมคี ณ
ุ ภาพตามที่โรงเรียนและ
ผู้ปกครองคาดหวังต่อไป ผลการดาเนินงานทาให้ผู้เรียนมีความตระหนักในการใช้ใบรายงานความประพฤติ เกิดพฤติกรรมที่ดีขึ้น
และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข พัฒนาขึ้นจากกลุม่ เสีย่ งและกลุม่ มีปญ
ั หา
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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 3 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 3 ปี - เดือน
2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ผู้บริหาร
- ครู (บรรจุ)
- ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ)
- ครูชาวต่างประเทศ
- บุคลากรทางการศึกษา
- พี่เลี้ยง/เจ้าหน้าที่
- นักการภารโรง
- คนขับรถ
- พนักงานรักษาความปลอดภัย
รวม

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3 คน
167 คน
10 คน
4 คน
12 คน
26 คน
63 คน
2 คน
3 คน
290 คน

2.1. ผลงานดีเด่นของครูในรอบปีที่ผ่านมา
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ประเภท/ชื่อ
นายชวลิต
ว่าที่ ร.ท.มงคล
นางดวงเดือน
นางสาวธัญญรัตน์
นางสินีนาฏ
นางสุมาลี
ครูเอมอร

แก้ววงค์
หวังรักกลาง
อติพลังกูล
ชัยสา
นฤนาทวงศ์สกุล
คุณยศยิ่ง
ตั้งศุภกุล
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หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
รางวัลประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน (ศ.คด.ชม.)
ศูนย์ประสานงาน
รางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบ
โครงการคนดีศรี
คนดีศรีเชียงใหม่ประเภทบุคคลทั่วไป
เชียงใหม่
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

รางวัลผู้อุทิศตนบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา

คณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่
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3. ข้ อมูลนักเรียน ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 )
3.1 จานวนผูเ้ รี ยนจาแนกตามหลักสู ตร/โครงการและเพศ
หลักสูตรโครงการ/
ระดับชั้น
อนุบาล
ประถมศึกษา (ป.1-6)
มัธยมต้น
(ม.1-3)
มัธยมปลาย (ม. 4-6)
รวม

ไทย
ชาย
79
236
56
371

หญิง
130
473
386
509
1,498

จานวนผู้เรียน
EP
อิสลาม
ชาย หญิง ชาย หญิง
1
1
3
1
4

ชาย
79
236
56
371

รวม
หญิง
130
473
386
509
1,498

รวม
209
709
442
509
1,869

คิดเป็น
ร้อยละ
11.18
37.93
23.65
27.23
100

3.2 แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรี ยนตามระดับชั้น ปี การศึกษา 2561

11.18
27.23

ระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-6
37.93

23.65
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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3.3 ผลงานดีเด่นของนักเรียนในรอบปีที่ผ่านมา
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
1

ประเภท/ชื่อ

เด็กหญิงอภิชญา ศรีวงศ์
ชั้น ม.3/2

2

เด็กหญิงสวิชญา วงษ์หมึก
ชั้น ม.2/4

3

เด็กหญิงพัจนภา จันทรเถร ป.5/1

4

เด็กหญิงรุจจิรา จรัสพงศ์ธร ม.1/3
เด็กหญิงจุฬามาศ ดารักษ์ ม.3/4
นางสาวทิพยา ทิพย์สุทา ม.4/1
นางสาวนาราอยู่มากญาติ ม.4/1
นางสาวกรุณา อินถาบุตร ม.5/3

5

ทีมฟุตบอลชาย

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศว่ายน้าท่าผีเสื้อ 50 เมตรหญิง
จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5
ครั้งที่ 46 “เพชบุระเกมส์”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ประเภท Yamaha Band Challenge
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในการแข่งขัน Yamaha
Thailand Music Festival 2018
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
บรรยายธรรม ระดับประถมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ
ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ในการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล 6 คน เยาวชนเชียงใหม่ต้าน
ภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี 2561
6 เด็กหญิงพัชรพร สุขสบาย ม.3/2
รางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมแข่งขัน ตอบปัญหา
เด็กหญิงภัสสร ลิ้มบ่อแก้ว ม.3/3 และ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงณัฐธยาน์ รัตน์พงศ์รังสี ม.3/5
7 เด็กหญิงทสพร สินแท้ ม.3/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน
spelling bee ในระดับมัธยมต้น
8 นางสาวอิสรีย์ ศิลปกิจ ม 6/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน
spelling bee ในระดับมัธยมปลาย
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หน่วยงานที่มอบรางวัล

การกีฬาแห่งประเทศ
Yamaha Thailand

มูลนิธิหลวงปู้หล้าตาทิพย์
มูลนิธิหลวงปู้หล้าตาทิพย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ
เทคนิคลานนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
โรงเรียน เชียงใหม่
คริสเตียน
โรงเรียน เชียงใหม่
คริสเตียน
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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

สารสนเทศ โรงเรียนพระหฤทัย ปีการศึกษา 2561

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.1

ป.2

200
200
80
80
40
80
80
40
40
840
130

200
200
80
80
40
80
80
40
40
840
130

เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
ป.3
ป.4
200
200
80
80
40
80
80
40
40
840
130

160
160
80
80
40
80
80
80
80
840
130

ป.5

ป.6

160
160
80
80
40
80
80
80
80
840
130

160
160
80
80
40
80
80
80
80
840
130

ปีละไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปี

2.2 โครงสร้างเวลาเรียน/หน่วยกิต หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระหฤทัยระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม
ม. 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชา / กิจกรรมทีส่ ถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
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120
120
120
160
80
80
80
120
880

(3 นก.)
(3 นก.)
(3 นก.)
(4 นก.)
(2 นก.)
(2 นก.)
(2 นก.)
(3 นก.)
(22 นก.)
120

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม. 2
120
120
120
160
80
80
80
120
880

(3 นก.)
(3 นก.)
(3 นก.)
(4 นก.)
(2 นก.)
(2 นก.)
(2 นก.)
(3 นก.)
(22 นก.)
120

ม. 3
120
120
120
160
80
80
80
120
880

(3 นก.)
(3 นก.)
(3 นก.)
(4 นก.)
(2 นก.)
(2 นก.)
(2 นก.)
(3 นก.)
(22 นก.)
120

ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า 1200 ชั่วโมง/ปี
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2.3 โครงสร้างเวลาเรียน/หน่วยกิต หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระหฤทัย ระดับชั้นมัธยมปลาย
เวลาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
ม. 5
ม. 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
ม. 4
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรี ยน (พื้นฐาน)
 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษา
จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรี ยนทั้งหมด
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80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

40
40
40
40

40
40
40
40

(1 นก.)
(1 นก.)
(1 นก.)
(1 นก.)

(1 นก.)
(1 นก.)
(1 นก.)
(1 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

520 (13 นก.)
120

520 (13 นก.)
120

120 (3 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
80 (2 นก.)
520 (13 นก.)
160

รวม
ม. 4-6
280 (7 นก.)
240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
280 (7 นก.)
120 ( 3 นก.)
120 ( 3 นก.)
120 ( 3 นก.)
120 ( 3 นก.)
240 (6 นก.)
1,640 ( 41 นก.)
400

ไม่นอ้ ยกว่า 5600 ชัว่ โมง

1,640 ชัว่ โมง

ไม่นอ้ ยกว่า 1,200 ชัว่ โมง/ปี

รวม ๓ปี
3,640 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 2561
1. ชื่อ-สกุล นางบัวไหล คณะปัญญา
สอนเรื่อง การวาดภาพบนพัด จานวน 1 ครั้ง/ปี
2. ชื่อ-สกุล นายศิกษก บุญทา
สอนเรื่อง การวาดภาพบนพัด จานวน 1 ครั้ง/ปี
3. ชื่อ-สกุล ครูพลเทพ บุญหมื่น
สอนเรื่อง การมัดย้อม จานวน 1 ครั้ง/ปี
4. ชื่อ-สกุล นายวิเชียร ปันคา
สอนเรื่อง การมัดย้อม จานวน 1 ครั้ง/ปี
5. ชื่อ-สกุล นางขวัญเรือน เพิ่มพูน
สอนเรื่อง การทาไม้ประดิษฐ์ จานวน 1 ครั้ง/ปี
6. ชื่อ-สกุล นางวันเพ็ญ ใจมา
สอนเรื่อง การทาไม้ประดิษฐ์ จานวน 1 ครั้ง/ปี
7. ชื่อ-สกุล นายยศพัษสิ์จันทร์เสนา
สอนเรื่อง การทาของเล่นเด็ก จานวน 1 ครั้ง/ปี
8. ชื่อ-สกุล นางแก้วพา กาบศรี
สอนเรื่อง การทาของเล่นเด็ก จานวน 1 ครั้ง/ปี
9. ชื่อ-สกุล นายณัฐนิช บุญหมื่น
สอนเรื่อง การทาลูกปัดจากธรรมชาติ จานวน 1 ครั้ง/ปี
10. ชื่อ-สกุล นายอรทัย ศรีกุลนา
สอนเรื่อง การทาลูกปัดจากธรรมชาติ จานวน 1 ครั้ง/ปี
11. ชื่อ-สกุล นายกฤษณะ ไชยยาน
สอนเรื่อง การฉลุกระดาษสา จานวน 1 ครั้ง/ปี
12. ชื่อ-สกุล นายฐิติพร หาญพิพัฒน์
สอนเรื่อง การฉลุกระดาษสา จานวน 1 ครั้ง/ปี
13. ชื่อ-สกุล นางรัชนี ใจมา
สอนเรื่อง การตัดตุง จานวน 1 ครั้ง/ปี
14. ชื่อ-สกุล นายเอกราช สิงห์สกุล
สอนเรื่อง การตัดตุง จานวน 1 ครั้ง/ปี
15. ชื่อ-สกุล นายเจษฎา สมเที่ยง
สอนเรื่อง การทาโคมล้านนา จานวน 1 ครั้ง/ปี
16. ชื่อ-สกุล นายใจคา สมเที่ยง
สอนเรื่อง การดุลโลหะ จานวน 1 ครั้ง/ปี
17. ชื่อ-สกุล นางดวงใจ ปัญญาวงค์
สอนเรื่อง การทาโคมล้านนา จานวน 1 ครั้ง/ปี
18. ชื่อ-สกุล นางหทัยรัตน์ ชัยรักษ์
สอนเรื่อง การปั้นดิน จานวน 1 ครั้ง/ปี
19. ชื่อ-สกุล นางบัวผาย แสนกลางเมือง
สอนเรื่อง การปั้นดิน จานวน 1 ครั้ง/ปี
20. ชื่อ-สกุล นายพิสิทธิ์ แสนกลางเมือง
สอนเรื่อง การดุลโลหะ จานวน 1 ครั้ง/ปี
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บทที่ 5 ข้อมูลด้านงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
1. ตารางแสดงรายรับเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ / เงินอื่นๆ ปีงบประมาณ 2561
รายรับ
เงินงบประมาณ
(เงินอุดหนุนรายหัว)

บาท
๒1,936,467.56

เงินนอกงบประมาณ
รวมรายรับ
เงินคงเหลือ

๑๐4,194,607.34
๑๒๖,131,074.90

รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ
รวมรายจ่าย

บาท
๘๔,566,744.32
33,802,661.82
6,309,560.๒๓
๑๒4,678,966.46

1,452,108.44

2. แผนภูมิแสดงร้อยละของรายรับเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561
17.39

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
82.61

3. แผนภูมิแสดงร้อยละของรายจ่าย–เงินคงเหลือ ปีงบประมาณ 2561
26.8

5

1.15

ค่าใช้จ่ายบริ หาร
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ
เงินคงเหลือ

67.05
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