St. Francis Xavier
Convent

ปรัชญาการศึกษา
“มนุษย์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ
คือ มนุษย์ทม่ี คี ณ
ุ ธรรม
และความรู”้
คติพจน์...

ศึกษาดี...มีวินัย...ใจเมตตา...
ใฝ่หาคุณธรรม...เลิศล้ำ�การงาน...

วิสยั ทัศน์...
ให้การศึกษาอบรม
ครบทั้งศาสตร์ ศิลป์
และจิตวิญญาณ
บนพื้นฐานความเป็นไทย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่สากล”

อัตลักษณ์นกั เรียนและเอกลักษณ์โรงเรียน
สตรีที่สง่างาม (Gracious Lady) :
มารยาทดี มีเมตตากรุณา

3
St. Francis Xavier Convent

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ของ
เรา ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยมิตรคาม ถนนสามเสน
แขวงวชิ ร พยาบาล เขตดุ สิ ต กรุ ง เทพมหานคร
10300 บนพื้นที่ 5 ไร่ 59 ตารางวา จัดหลักสูตร
ตามกระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด และเพิ่มโครงการ
พิเศษ Special English Program หรือ SEP รวม
ทั้ ง มี ก ารจั ด Homeroom Teachers ร่ ว มกั บ
ครู ไ ทย ในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา 1-3 จั ด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ผ่ า นการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ใน
กิจกรรมที่หลากหลาย และศูนย์พัฒนาศักยภาพใน
ทุกระดับชั้น ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด จ�ำนวน
2,039 คน ครูจ�ำนวน 172 คน แบ่งเป็นครูไทย
จ�ำนวน 146 คน และครูต่างชาติจ�ำนวน 26 คน

นโยบาย
การจัดการเรียน
การสอน
ปีการศึกษา 2559...

นโยบายการจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2559
ปัจจุบันโลกของเราก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ท�ำให้การเรียนการสอนแบบ “ป้อนเนื้อหาอย่างเอาจริง
เอาจัง” นัน้ ไม่สามารถตอบโจทย์หรือแก้ปญั หาในอนาคตได้
และอาจจะท�ำให้เกิดปัญหามากยิง่ ขึน้ อีกด้วย
ดังนัน้ เพือ่ พัฒนาคุณภาพของนักเรียนเซนต์ฟรังฯ ให้
เป็นคนรุน่ ใหม่ทเี่ ต็มเปีย่ มไปด้วยศักยภาพ และมีความพร้อม
อย่างเต็มที่ในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ จึงได้เตรียม
นักเรียนทุกคนให้พร้อมส�ำหรับการเป็น “คนรุน่ ใหม่” โดยการ
ก�ำหนดนโยบายการเรียนการสอนทีส่ นองตอบ และพร้อมรับ
การเปลีย่ นแปลงทางโลกทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ ด้วยวิธกี าร ดังนี้
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1. “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู”้
จัดการสอนแบบ “สอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก”
(Teach Less Learn More) แทนการสอนแบบเดิมทีเ่ น้น
การ “ป้อนเนือ้ หาอย่างเอาจริงเอาจัง” เพราะทุกวันความ
รู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงเป็นไปไม่ได้ที่ครูจะ
สามารถสอนเนือ้ หาความรูต้ า่ ง ๆ ทีม่ ใี ห้นกั เรียนได้รทู้ งั้ หมด
และอีกประการหนึ่ง คือ ความรู้ทุกวันนี้หมดอายุเร็ว
ความรู้ในวันนี้อาจใช้การไม่ได้แล้ว เพราะมีการค้นพบ
ใหม่ ๆ ทีด่ กี ว่าเกิดขึน้ ทุกวัน
ดังนัน้ การ “สอนให้นอ้ ย เรียนรูใ้ ห้มาก” จึงเป็นการ
“ลดเวลาสอนแบบเดิม เพิม่ เวลาฝึกทักษะคิดให้มากขึน้ ”
หรือเป็นการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ตามนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อที่จะสร้างนักเรียนให้เป็น “นักคิด” และ
“นักเรียนรู”้ ทีไ่ ม่หยุดนิง่

2. สร้าง “นักคิดรุน่ เยาว์”
เพือ่ สร้างนักเรียนเซนต์ฟรังฯ ทุกคนให้เป็นนักคิด จ�ำเป็น
ต้องฝึกทักษะหลายประการ เพื่อให้สามารถยืนอยู่ได้อย่าง
มั่นคง และน�ำพาชีวิตและประสบการณ์ไปสู่ความเจริญ
ก้าวหน้าได้ นักเรียนเซนต์ฟรังฯ ทุกคนจึงต้องมีทกั ษะต่าง ๆ
ทีจ่ ำ� เป็น ดังนี้
2.1 ทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเป็น
(Critical Thinking and
Problem Solving)
โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ ได้จดั “บ้านนักคิด” ทีเ่ ต็มไปด้วย
อุปกรณ์ในการฝึกคิดวิเคราะห์.... คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เพือ่
นักเรียนจะได้ฝึกตนเองให้เป็น “นักคิด” รักการค้นคว้า
หาความรูด้ ว้ ยตนเอง ...หาเหตุผลเพือ่ ตอบโจทย์ปญั หาต่าง ๆ
ในชีวติ ประจ�ำวัน นอกจากนัน้ ในการเรียนการสอนแบบเน้น
“ทักษะลงมือปฏิบัติจริง” โดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ฯลฯ ทีจ่ ะช่วยกระตุน้ ศักยภาพการเรียนรูต้ าม
ธรรมชาติทงั้ “8 ส” ให้เกิดขึน้ คือ สงสัย... สังเกต... สัมผัส...
ส�ำรอง... สรุปผล... สือ่ สาร... สร้างสรรค์... และสัง่ สม จน
เกิดเป็นองค์ความรูท้ ย่ี งั่ ยืนและฝังแน่นอยูใ่ นตัวนักเรียน
2.2 ทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ตา่ ง ๆ
และการรูเ้ ท่าทัน
นักเรียนเซนต์ฟรังฯ จะได้
รับการเตรียมพร้อมให้รู้จักปรับ
ตัว และรูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง
ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้สามารถ
ใช้ชวี ติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความ
สุขและปลอดภัย รูจ้ กั คิด...ตัดสินใจ...วางแผน... และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง รูเ้ ท่าทันคน ตลอดจนสามารถจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญก่อน – หลังได้ ซึง่ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านีจ้ ะเกิดขึน้ ได้

ปฐมนิเทศเชิงรุก 2016
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ต่อเมื่อมีการฝึกด้วยการเรียนการสอนที่เน้น “ทักษะ”
มากกว่า “เนือ้ หา”
2.3 ทักษะในการ
ตัง้ ค�ำถาม
คุณครูเซนต์ฟรังฯ
ทุกคนได้รับการเตรียม
ให้ เ ป็ น นั ก ตั้งค�ำถามที่ชาญฉลาด เพื่อช่วยกระตุ้นให้
นักเรียนได้ฝึกค้นหาความรู้ส�ำหรับค�ำตอบ ตามแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน อาทิเช่น
โลกนักอ่าน ลานนักประดิษฐ์ บ้านนักคิด T-Earth และ
เวทีอัจฉริยะ เป็นต้น
2.4 ทักษะการท�ำงานเป็นทีม
นักเรียนเซนต์ฟรังฯ
ทุกคน จะได้รบั การฝึกให้รจู้ กั
สร้างทีม... การท�ำงานเป็น
ทีม... รู้จักใช้การสื่อสารกับ
ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
การแบ่งงานความรับผิดชอบผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ที่
โรงเรียนได้จดั ขึน้ อย่างหลากหลายตลอดปีการศึกษา
2.5 ทั ก ษะการสร้ า ง
จิตส�ำนึกทีด่ ี
นั ก เรี ย นเซนต์ ฟ รั ง ฯ ได้
ซึมซับผ่านทางคุณพ่อคุณแม่ ซึง่
เป็น “เซลล์กระจกเงา” ทีด่ ขี อง
ลูก และโรงเรียนได้สานต่อด้วย
การ “บ่มเพาะ...หล่อหลอม...
ปลูกฝังในสิง่ ทีด่ ”ี เพือ่ ให้นกั เรียนเซนต์ฟรังฯ ทุกคนน�ำเอา
แบบอย่างทีด่ นี นั้ ไปปฏิบตั ติ ามจนเกิดเป็นจิตส�ำนึกทีด่ ี มี
จิตอาสา มีจติ ส�ำนึกต่อส่วนรวม..สังคม และประเทศชาติ
ผ่านทางสหวิทยาการและกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปี

3. สร้าง “นักเรียนรู”้ ตลอดเวลา
การสอนแบบ “สอนให้นอ้ ย เรียนรูใ้ ห้มาก” แม้จะไม่มี
การสอนเนือ้ หาทีเ่ ข้มข้นเหมือนเดิม... แต่นกั เรียนจะสนุก... มี
ความกระตือรือร้น... ในการทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ ได้ออกแบบ แหล่งเรียนรูท้ ่ี
พร้อมจะตอบสนองความต้องการของนักเรียนทีเ่ ข้าไปแสวงหา
ความรูด้ ว้ ยตนเองอย่างหลากหลาย
นโยบายการเรียนการสอนนี้ ถ้าได้รบั ความร่วมมือร่วมใจ
จาก “บ้านและโรงเรียน” ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดใน
การจัดการศึกษา คือ สร้างนักเรียนเซนต์ฟรังฯ ทุกคนให้กลาย
เป็น “นักคิด” และ “นักเรียนรู”้ ทีส่ ามารถรับมือและด�ำรง
ชีวติ อยูไ่ ด้อย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21

เตรียมพร้อมเรียนรู.้ ..
เข้าใจและรับมือ

เด็ก Gen Z
และ Gen Alpha

BUILDERS
AGED 70+

BABY BOOMERS GENERATION X
AGED 51 - 69 AGED 35 - 50

GENERATION Y GENERATION Z
AGED 21 - 35

AGED 6 - 20

GENERATION
ALPHA
AGED UNDER 6
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โลกในยุคปัจจุบันหมุนเร็วก้าวไกลจนเกินกว่าที่เรา ๆ
ซึง่ เป็นพ่อแม่และคุณครูจะตามทัน เราต้องยอมรับว่าเด็ก ๆ
ในสมัยนี้มีบุคลิกภาพ ความแตกต่าง ความคิด ตลอดจน
ทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ต่างกัน จนเกิดศัพท์ใหม่ ๆ ที่เรียก
คนแต่ละยุคว่า Gen X, Gen Y, Gen Z และ Gen Alpha
ดังนั้น...คุณพ่อคุณแม่และคุณครูจ�ำเป็นต้องเรียนรู้
และท�ำความเข้าใจในความแตกต่างของเด็ก ๆ ในแต่ละ
เจเนอเรชั่น

Generation Z
•
•
•
•
•
•

อายุชว่ ง 6 – 20 ปี
เกิดและโตในยุคเทคโนโลยีและโซเซียลเน็ตเวิรค์
เปิดรับข้อมูลหลากหลายผ่านสือ่ ดิจติ อล
มีทางเลือกเยอะมีแนวทางอิสระเป็นตัวเอง
เริม่ เรียนเร็วขึน้ และนานขึน้ กว่ารุน่ อืน่ ๆ
สนใจเรื่องรอบตัวในหลายมิติ ทั้งเรื่องศิลปะ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม จึงท�ำอะไรหลาย
อย่างในเวลาเดียวกัน
• อยูใ่ นโลกแข่งขันทุกอย่าง
มือถือเป็นอวัยวะ

ท�ำเพื่อตัวเองก่อน

เชื่อมโลก

เจ้าหนูท�ำไม

หาความรู้ได้ทุกที่

Gen Z เกิดหลัง ค.ศ. 1995
- 2009

เป็นมนุษย์สถิติ

ชอบความรวดเร็ว

มนุษย์หลายงานอดทนต�่ำ

ต้องการรักและห่วงใย

Generation Alpha

• เกิดปี 2010 (2553) ช่วงอายุ 0 – 6 ปี
• วัยนีเ้ ป็นเด็กอนุบาลทีเ่ กิดจากพ่อแม่ Gen Y และ
Z มีอายุมากมีลกู น้อย
• มีเงินทองทีไ่ ม่ตอ้ งดิน้ รนมาก
• จับอุปกรณ์ดจิ ติ อล สัมผัสเทคโนโลยีตงั้ แต่เกิด
• อยูก่ บั สังคมนิยม เป็นคนวัตถุนยิ ม
• คุน้ เคยกับการเปลีย่ นแปลงเบือ่ ง่าย
• ความอดทนต�ำ่ นิยมความรวดเร็ว
• มองหาสูตรส�ำเร็จเพือ่ จะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
ตัง้ แต่อายุยงั น้อย

อายุยืนยาวขึ้น ฉลาดขึ้น รวยขึ้น
ปัจเจกนิยม
พลังอยู่แค่ปลายนิ้ว
เลือกเรียนได้
เรียน (รู้) นานยิ่งขึ้น
เกิดมาพร้อมกลยุทธ์!

ความต้องการของเด็กยุคใหม่
Gen Alpha, Gen Z
ข้อมูล : ยุคนีเ้ ป็นยุคของเทคโนโลยี ข้อมูลหาได้ไม่ยาก
เด็กเคยชินกับการหาคำ�ตอบของทุกอย่างได้ พ่อแม่ และ
โรงเรียนควรใฝ่หาความรู้เพื่อตามให้ทันลูก ๆ ด้วย
Feedback : เด็กโตมาพร้อมกับการอ่านคอมเมนท์
มากมายใน Facebook เขาจะยอมรับความเห็นจากคนอื่น
และก็ต้องการให้คนอื่นเข้ามาสนใจและให้ความเห็นเกี่ยว
กับเขาด้วย
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ดังนัน้ เด็ก ๆ ในโรงเรียนของเราจึงเป็นทัง้ Generation
Z และ Generation Alpha ซึง่ มีคณุ ลักษณะรักความสะดวก
สบาย ขาดความอดทนขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ไม่มีความ
ผูกพัน ยึดติดกับรากเหง้าท้องถิน่ ของตน ไม่ตอ้ งการประกอบ
อาชีพหลักอย่างใดอย่างหนึง่ มีหนทางเลือกรูปแบบการเรียน
รูท้ ห่ี ลากหลายได้ดว้ ยตนเอง โดยอาจจะไม่งอ้ ระบบการศึกษา
เด็ก ๆ เหล่านีจ้ ะชอบอิสระความเป็นส่วนตัว ขาดทักษะ การ
สือ่ สาร ซึง่ จะส่งผลให้สงั คมเกิดปัญหาในอนาคต
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Generation Alpha *เกิดช่วงปี 2010 เป็นต้นไป

ความเข้าใจในเทคโนโลยี : พ่อแม่ ครู ควรตามลูกให้
ทันเรื่องเทคโนโลยี จะได้พูดคุยกับลูกรู้เรื่อง
ความเท่าเทียมกัน : นี่คือสิ่งที่ได้รับจากการสอนทั้ง
ในโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพราะจะเน้น เพื่อให้เขา
เห็นว่าคุณจะให้คนอื่นมากหรือน้อยกว่าเขา เด็กจะรู้สึกไม่
ค่อยพอใจ
ความยุติธรรมและมีเหตุผล : คุณจะสั่งให้ลูกทำ�อะไร
โดยไม่มีเหตุผล เหมือนที่คุณแม่คุณทำ�สมัยก่อนไม่ได้ คำ�ว่า
“แม่บอกก็ทำ�สิ” จะใช้ไม่ได้กับเด็กยุคนี้แล้ว
คนรับฟัง : เหมือนกับที่ลูกพร้อมจะฟังคอมเมนท์จาก
คนอื่น เขาก็อยากให้คนอื่นมารับฟังเขาด้วย อย่างที่บอกไป
เด็กมักคิดว่าเขาคือคนพิเศษเสมอ
คำ�แนะนำ� : เมื่อลูกไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร สิ่งที่
เราต้องทำ�คือเป็นพ่อแม่ที่รอบรู้และให้คำ�แนะนำ�เมื่อเด็กมี
ความคิดสงสัยเขาจะไม่เก็บไว้คนเดียว
ความเคารพ : เด็กยุคนี้ต้องการให้พ่อแม่เคารพเขา
ด้วย ทั้งเรื่องความคิดและการตัดสินใจ
กฎระเบียบ : ด้วยการศึกษาที่สอนเรื่องกฎระเบียบ
มากขึ้น เด็กก็จะคาดหวังในทุกสิ่งที่มีระเบียบ และคุณจะ
ต้องทำ�ตามกฎด้วยนะคะ เพื่อให้ลูกเคารพมากขึ้น

การเลี้ยงลูก...Gen Z, Gen Alpha ให้ได้ดี!

บทบาทของพ่อแม่ยุคใหม่
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1. สร้างความเข้มแข็งในครอบครัว รูจ้ กั ความรัก ความ
ห่วงใย เอาใจใส่คนรอบข้างไม่ละเลยคนในครอบครัว
2. ปลูกฝังให้รู้จักรากเหง้าของตนเอง เพราะเด็กเจน
ซีและเจนอัลฟา สนใจแต่ตนเองและปฏิเสธคนรอบข้าง
ละเลยความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านของอื่น ๆ ในสังคม
3. ละเอียดอ่อนในการรับรูค้ วามรูส้ กึ ของลูก รับรูค้ วาม
ต้องการ เพื่อชี้แนวทางให้พวกเขาได้แก้ไขปัญหาได้ด้วยตัว
เอง เรียนรูค้ วามผิดหวัง...รอคอย...ความผิดพลาด เพือ่ ให้เขา
ยังมีความฝัน...ความหวังและมีแรงผลักดันในเชิงสร้างสรรค์
มากกว่าจะใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียว
4. พ่อแม่รู้เท่าทันเทคโนโลยี ใช้งานเป็นและสอนลูก
ได้โดย
- รู้จักควบคุมพฤติกรรม
- จำ�กัดการใช้งานอย่างถูกวิธี
5. สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ทางจิ ต ใจไม่ ใ ห้ ต กเป็ น เหยื่ อ
โฆษณาชวนเชื่อและวัตถุนิยมได้ง่าย

ปฐมนิเทศเชิงรุก 2016

I PAD Conversation คือ อีกหนึ่งนิยามที่ใช้เปรียบ
เทียบให้เห็นภาพของเด็กเจนซีและเจนอัลฟา เพราะเขาจะ
ขาดอุปกรณ์ประเภทแท็บเล็ตไม่ได้เลย ดังนัน้ พ่อแม่ และครู
จึงต้องเรียนรู้วิธีการใช้ รวมทั้งการเปิดรับสื่อทาง internet
ไว้เพื่อจะได้สอนพวกเขาทั้งในแง่ของการใช้งานที่ถูกต้อง
การควบคุมพฤติกรรม การรู้เท่าทันกลไกป้องกันเพื่อไม่ให้
ตกเป็นทาสของเครื่องมือเหล่านั้น
นอกจากบทบาทของผูส้ อนแล้ว พ่อ แม่ ครู ยังต้องเป็น
ที่ปรึกษาในด้านรับสื่อด้วย ต้องมีสติในการตั้งรับอิทธิพล
ของสื่อ รู้จักเลือกบริโภคสื่อ

6. เป็นทีป่ รึกษา...ให้คำ�แนะนำ�ในการรับมือกับสือ่ สมัย
ใหม่ทุกชนิดที่เข้ามา
7. รับรู้ความต้องการของลูก รับรู้ปัญหา...ความผิด
พลาดของลูกและแนะนำ�แนวทางแก้ไขด้วยตัวเองอย่าง
ถูกต้อง
8. ให้พลังสร้างสรรค์แก่ลูกเสมอ

7 Essential Skills : บทบาทของโรงเรียน

โรงเรียนได้เตรียมพร้อมในการรับมือและรู้เท่าทันใน
พฤติกรรมของเด็ก Gen Z และ Gen Alpha เพื่อจัดการ
เรียนรูใ้ ห้เกิดทักษะในการปรับตัวและรับมือกับสังคมและใช้
ชีวิตที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
1. ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและแก้ปญั หาเป็น
(Critical Thinking and Problem Solving) ในการเรียน
การสอนทุกกลุม่ สาระวิชาโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์จะเน้นกระบวนการเรียนรูม้ ากกว่าตัวสาระวิชา
เพือ่ สร้างนิสยั ความคิดเชิงวิเคราะห์ให้เกิดขึน้ ในตัวนักเรียน
และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลมิใช่การใช้กำ�ลัง
2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) โรงเรียน
ได้ออกแบบการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนทุก
คนให้เปีย่ มด้วยพลังผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และดึงเอาศักยภาพ
ความคิดสร้างสรรค์ทมี่ อี ยูใ่ นตัวออกมาใช้อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
ให้เกิดเป็นคุณสมบัตทิ หี่ ยัง่ รากลึกและเป็นทักษะประจำ�ตัว
นักเรียน
3. ความฉลาดในการใช้สอื่ ดิจติ อล (Digital Wisdom)
นักเรียนเซนต์ฟรังฯ จะได้รับการเตรียมพร้อมให้ได้เรียนรู้
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี...รู้เท่าทันสื่อ...
เพราะถ้าหากไม่รู้ เท่าทัน...ไม่ฉลาดในการใช้สื่อที่หลั่งไหล

เข้ามามากมาย ก็อาจจะกลายเป็นพวกวัตถุนิยม บริโภค
นิยมได้ คุณครูจะต้องสอนให้เด็ก ๆ รู้จักบริโภคสื่อด้วย
ความฉลาดรอบคอบ
4. การรู้จักปรับตัวและทำ�งานเป็นทีม (Collaboration) นักเรียนเซนต์ฟรังฯ ได้รบั การบ่มเพาะให้รจู้ กั ทำ�งาน
ร่วมกับผู้อื่น รู้จักปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง เอาใจเขา
มาใส่ใจเรา หรือเข้าอกเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลให้
ปฐมนิเทศเชิงรุก 2016
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กำ�แพงที่กั้นขวางอันที่จะก่อให้เกิดความไม่ราบรื่นในการ
สื่อสารหรือทำ�งานร่วมกันหมดไป...
5. ความอดทนไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค (Resilience)
เริ่มต้องจากบทเรียนการรู้จักรอคอย...หัดแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง...ให้กำ�ลังใจ เมื่อความซับซ้อนของปัญหาเพิ่มมาก
ขึน้ ... ชืน่ ชมเมือ่ แก้ปญั หาได้สำ�เร็จ...ปลอบใจเมือ่ ล้มเหลว...
เปิดโอกาส...ให้หาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่...อธิบายชี้แจง
แยกแยะปัญหาร่วมกัน เพื่อค้นหา “ต้นเหตุ” หรือ “ที่มา”
ของปัญหาและหาวิธีจัดการกับปัญหานั้น ๆ เมื่อเด็กๆ ได้
เรียนรู้ว่าเขาสามารถจัดการกับปัญหาได้ “Resilience” ก็
จะเกิดขึ้นในตัวทุกคน

6. การสือ่ สารชัดเจนมีประสิทธิภาพ (Communication) การสือ่ สารชัดเจนมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลดีตอ่
สังคมรอบตัว นักเรียนเซนต์ฟรังฯ จะถูกฝึกให้รู้จักใช้คำ�พูด
ที่ถูกต้อง...ชัดเจน...เหมาะสมกับกาลเทศะ เพื่อผู้รับสารจะ
ได้ชื่นชมยินดีในข่าวสารนั้น
7. ความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจคนอื่น (Compassion) การเข้าอกเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น จะทำ�ให้เด็กมี
จิตใจอ่อนโยน แบ่งปันความรักต่อผู้อื่นและสิ่งอื่นๆ ที่อยู่
รอบตัว รวมทั้งการรับรู้ความรู้สึกของตัวเองและคนอื่น
ได้ง่าย และเรียนรู้ที่จะเข้าใจเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับจิตใจด้านในของเด็ก นอกจากนี้ความเข้าใจเห็นอก
เห็นใจคน ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น บัญญัติประการสำ�คัญ
คือ ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” การ
รู้จักคิดถึงใจคนอื่น...เห็นใจคนอื่น และคิดเปรียบเทียบดู
ว่าถ้าเราเป็นเขาจะรู้สึกอย่างไร ถ้ามีคนมาปฏิบัติต่อเรา
แบบนั้น การรู้จักเห็นใจคนอื่นนับเป็นการสร้าง “สะพาน
แห่งมิตรภาพ” ให้เป็นจริงขึ้นมา

สรุป

“ในโลกยุคใหม่ที่กำ�ลังหมุนไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่
ยากเกินที่จะตามให้ทัน ขอเพียงตั้งหลักรับมือให้เวลากับ
การเรียนรู้และเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง เด็กในยุค
Gen Z และ Gen Alpha สามารถเติบโตเป็นบุคลากรที่
มีค่าของสังคมได้ ด้วยการเลี้ยงดูของพ่อแม่ไม่ว่าจะอยู่
ต่างเจเนอเรชั่นสักแค่ไหนก็ตาม การใส่ใจและความเข้าใจ
คือหนทางที่จะทำ�ให้โลกยุคใหม่ยังเป็นโลกที่มีคุณภาพได้
เช่นเดิม”

บ่มเพาะ

“เด็กเซนต์ฟรังฯ”
ด้วย Living Values
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โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ถาโถมเข้ามาจนแทบตัง้
ตัวไม่ติด เราได้เสพข่าวสารต่างๆ...จริงบ้าง...เท็จบ้าง...
รุนแรงบ้าง...ฯลฯ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านีส้ ง่ ผลกระทบถึงเด็ก ๆ
ทีย่ งั ไม่สามารถแยกแยะถูก...ผิด...ดี...ชัว่ ...ออกจากกันได้
ทางออกทางหนึ่งคือ การสอนเรื่อง “คุณค่าเพื่อชีวิต”
(Living Values) เพือ่ บ่มเพาะ...ให้เด็กเซนต์ฟรังฯ ได้พฒั นา
และค้นหาคุณค่าทัง้ ในส่วนตัวและสังคม
การน�ำเอา “คุณค่าเพือ่ ชีวติ ” ไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจ�ำ
วันจะเป็นการบ่มเพาะบุคลิกภาพที่งดงามให้เติบโตเป็น
ผูใ้ หญ่ทมี่ คี ณุ ภาพ...มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง...มีความเคารพ
ต่อผูอ้ นื่ มากขึน้ ...มีการให้ความร่วมมือ และมีทกั ษะทาง
สังคมทีด่ ขี นึ้
หัวใจส�ำคัญของการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ อยูท่ กี่ ารเลีย้ ง
ดูจากครอบครัวและโรงเรียน ด้วยความรักและเอาใจใส่คะ่

มาดูกันค่ะว่า “คุณค่าเพื่อชีวิต” ที่เราจะสร้างขึ้นมี
อะไรบ้าง?

ความสงบ (Peace)
ความสงบ คือ ความเงียบและ
ความรูส้ กึ ดี ๆ ภายในใจ
ความสงบสร้างได้ดว้ ย....รอยยิม้
		
มิตรภาพ
		
ความเอือ้ อาทร
		
ความมีนำ�้ ใจ
ไม่ยากใช่ไหมคะ...เริม่ เลยค่ะ

ความเคารพ (Respect)
ความเคารพ...เริม่ จากการทีเ่ รามีความรูส้ กึ ดี ๆ ในตัวเรา
รูว้ า่ ...เราเป็นคนมีคา่ ...น่ารัก...และมีความสามารถ
รูว้ า่ ...คนอืน่ ก็มคี า่ ...น่ารัก...และมีความสามารถ
รูว้ า่ ...เมือ่ ผูอ้ นื่ พูด...เราต้องฟัง
รูว้ า่ ...ทุกคนมีความแตกต่างไม่เหมือนกัน
ยอมรับ...ให้เกียรติตนเองและผูอ้ นื่

ความรัก (Love)

ความอดทนเป็นเครือ่ งมืออันวิเศษในการ “หล่อหลอม”
นักเรียนเซนต์ฟรังฯ ทุกคนให้เป็นผูป้ ระสบความส�ำเร็จในชีวติ
เพราะความอดทนคือ
...ความพากเพียร
...การรอคอย
...ความพยายาม
...การยอมรับ
...ความใจกว้างเปิดรับผูอ้ นื่
...การเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ทีส่ ดุ ...ล้มแล้วลุกได้ สูป้ ญั หาได้
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ความอดทน (Tolerance)

ปฐมนิเทศเชิงรุก 2016

ความรักท�ำให้โลกน่าอยู่
ขึน้ ...ท�ำให้โลกมีสนั ติภาพ เมล็ด
พันธุ์แห่งความรักได้ถูกบ่มเพาะ
ลงในใจของนักเรียนเซนต์ฟรังฯ ทุกคนให้มี
...ความเอื้ออาทร
...การแบ่งปัน
...การรูจ้ กั คิดถึงผูอ้ นื่
ในวันคริสต์มาส...จะกลายเป็นวัน Kindness Day ให้เรา
ได้แจกจ่ายความรักของเราไปยัง
...ผูอ้ นื่
...ผูร้ อคอยโอกาส
... ผูท้ อี่ ยูช่ ายขอบของสังคม

ความซือ่ สัตย์ (Honest)
ความซื่อสัตย์ เป็นเสาหลักที่ส�ำคัญในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ ความซือ่ สัตย์จะเติบโตขึน้ ได้ในบรรยากาศของ
...การเคารพความจริง
...การยึดมัน่ ในความจริง
...การพูดความจริง
...กล้าท�ำในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
...กล้าปฏิเสธในสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง
...เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตน

ความสุภาพถ่อมตน (Humility)
ความสุภาพถ่อมตน คือ การยอมรับความเป็นจริงของ
ตัวเอง
...ไม่โอ้อวด
...ไม่เปรียบเทียบ
...ไม่ดถู กู ผูอ้ นื่
...ไม่ยกตนข่มท่าน
...ไม่เสแสร้ง
...ไม่สร้างภาพ
ความสุภาพถ่อมตนสอนให้เรามีหวั ใจทีเ่ ปิดกว้าง พร้อม
ทีจ่ ะโอบอุม้ ทุกคนไว้ในความรักของเรา

ความร่วมมือ (Co-operation)
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การที่เราทุกคนร่วมกันท�ำงานจนส�ำเร็จตามความมุ่ง
หมายทีต่ งั้ ไว้ เรียกว่า ความร่วมมือ
ความร่วมมือ เป็นการท�ำงานด้วยความพากเพียรและ
ความรัก...บางครั้งความคิดของเราก็เป็นที่ยอมรับ...บาง
ครั้งก็ไม่เป็นที่ยอมรับ...บางครั้งเราก็เป็น “ผู้น�ำ” ...บาง
ครั้งเราก็เป็น “ผู้ตาม” แต่ที่ใดมี “ความรัก” ที่นั่นก็มี
ความ “ร่วมมือ”
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ความสุข เกิดขึน้ ได้ทกุ วัน...ทุกเวลา...ทุกสถานที่ ความ
สุขอยูร่ อบ ๆ ตัวเรา
ขอเพียง “เปิดตา”...เปิดใจ รับผูอ้ นื่ ...เหตุการณ์ตา่ ง ๆ
โดยไม่สร้าง
...เงือ่ นไข
		
...ไม่คาดหวัง
		
..ไม่กดดัน
เท่านี้ “ความสุข” ก็มาล้อมรอบตัวเราแล้ว และนับวัน
ก็ยงิ่ เพิม่ พูนขึน้ เรือ่ ยๆ ....
เรามอบ “ความสุข” แก่ผู้อื่นได้ผ่านทาง...ความ
ปรารถนาดี...ค�ำพูดภาษาดอกไม้ มิใช่หนามแหลมคม...การ
แบ่งปันสิง่ ทีม่ .ี .เวลา..โอกาส..แก่ผอู้ นื่
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ความสุข (Happiness)

ความรับผิดชอบ (Responsibility)
ความรับผิดชอบ จะเกิดขึน้ ได้เมือ่ เราท�ำงานชิน้ หนึง่ ...จน
ส�ำเร็จ
ความรับผิดชอบยังหมายถึง
...ความเอาใจใส่จะท�ำงานให้ดที สี่ ดุ
...ความระมัดระวัง
...การช่วยเหลือผู้อื่น...เมื่อเขาต้องการความช่วย
เหลือ เพราะ “ความรับผิดชอบ” คือ ความยุตธิ รรมและเป็น
สิง่ ทีจ่ ะช่วยท�ำให้โลกนีด้ ขี นึ้

ความเรียบง่าย (Simplicity)
ความเรียบง่าย หมายถึง ความธรรมดา...ความพอ
เหมาะ...พอดี...พอควร...และพอประมาณ เราเรียนรู้ความ
เรียบง่ายได้จากโลกของเรา เพราะธรรมชาติ คือ ความเรียบ
ง่าย และความเรียบง่ายก็คอื ความงาม

อิสรภาพ (Freedom)
อิสรภาพ มีอยูใ่ นหัวใจและความคิดของมนุษย์ทกุ คน...
เป็นของขวัญอันล�้ำค่าที่พระเป็นเจ้าประทานให้แก่ทุกคน
อิสรภาพทีแ่ ท้จริงมิใช่การท�ำอะไรก็ได้ตามใจชอบแต่กอปรด้วย
...การไม่รดิ รอนสิทธิของผูอ้ นื่
...เคารพในความแตกต่างของ
บุคคล
...รูจ้ กั เกรงใจ
...ความคิดเชิงบวกส�ำหรับทุก
คน รวมทัง้ ตนเองด้วย

ปฐมนิเทศเชิงรุก 2016

ความเป็นหนึง่ เดียวกัน (Unity)
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ความเป็นหนึง่ เดียว ไม่มขี ายในตลาด อยากได้ตอ้ งร่วม
มือกันสร้าง และไม่ส�ำเร็จภายในวันเดียวต้องอาศัยความ
พากเพียรพยายาม...การร่วมมือกัน...การยอมรับความแตก
ต่าง...การเคารพผู้อื่น...ความซื่อสัตย์...ความไว้วางใจกัน...
ความรัก เมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน ก็จะกลายเป็นสาย
สัมพันธ์ที่ผูกพันน้อง-พี่ชาวเซนต์ฟรังฯ ทุกคนเข้าเป็นหนึ่ง
เดียว ความเป็นหนึง่ เดียวจะช่วยท�ำให้งานทีย่ ากล�ำบากกลาย
เป็นเรือ่ งง่ายๆ
ความเป็นหนึง่ เดียวกันต้องใช้เวลาในการสร้างนาน...แต่
ท�ำลายได้ภายในพริบตา
เดียว...เราจึงต้องหล่อ
เลี้ยง “ความเป็นหนึ่ง
เดียว” ไว้ดว้ ยความรัก
และความผูกพัน

เซอร์ มารีอา โปลีน ชูวริ ชั
อธิการิณี

โลกแห่งการเรียนรูข้ องเด็ก....
เป็นโลกทีส่ ดใส มีชวี ติ ชีวา...
การเรียนรูท้ ด่ี ี จึงควรเริม่ จากโลกของเขา...
เด็กทุกคนมี “ทีว่ า่ งเฉพาะตัว” ทีไ่ ม่เหมือนกัน...
งานของเราคือ พัฒนา “ทีว่ า่ ง” นัน้
ให้เต็มไปด้วยศักยภาพ.....

คณะผู้บริหาร
ปฐมนิเทศเชิงรุก 2016

เซอร์ มารี เบรนด้า อารีแจนโดร

เซอร์ ลูซีลา คำ�แดง
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เซอร์ มารีอา โปลีน ชูวิรัช

คณะกรรมการ
บริหารภายในโรงเรียน

ครูทัศนีย์ ทรัพย์วิไล
ฝ่ายบริหารจัดการ

ครูวิจิตร์  สิริพูนหัตถกิจ
ฝ่ายวิชาการ

ครูทิพวรรณ กองกิจ
ฝ่ายวิชาการ

ครูกุลพงษ์  อจลพงศ์
ฝ่ายกิจการนักเรียน

ครูนพัสร เพลิดโฉม
ฝ่ายบุคลากร

ครูสุธีรา  จินตไพจิตร
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียน
การสอน

ครูอรอนงค์ บูรณ์เจริญ
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

ครูสุวรรณา  อยู่นุช
แผนกปฐมวัย

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษา

ครูฐานมญ มะณี
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

ครูเมธี  จันทร์ทอง
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

ครูสนธิภา แก้วสนิท
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

ครูพงษ์ชัย พลถาวร
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ครูสุทธิรัตน์ จูจรูญ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

ครูมณฑนา ตรีสรานุวัฒนา
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
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ครูคริษฐา ไชยสุริยานุฑิต
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
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ครูเพียงเพ็ญ สันหพงศ์
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

บุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2559

ครูเกษร อารมณ์
ธุรการและสารบรรณ

ครูดลภัสสร์ รุ่งเรือง
ประชาสัมพันธ์

ครูนารี เจริญสุข
การเงิน/ประชาสัมพันธ์

ครูจรรยา กำ�เหนิดดี
การเงินและบัญชี

ครูอรอุมา คูรัตนสุวรรณ
การเงินและบัญชี

ครูสุดา กิจบำ�รุง
งานทะเบียน-วัดผล

ครูขนิษฐา พรมเล็ก
งานทะเบียน-วัดผล

ครูปริน จินตพยุงกุล
บรรณารักษ์

ครูเครือวรรณ์ ตันตระกูล
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ครูศิโรรัตน์ เลค
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ครูพนม จั่วทอง
เจ้าหน้าที่โรเนียว/แลกบัตร

ครูลักขณา ดีเจริญ
ปฏิบัติการพิมพ์

“งานบริการคือหัวใจของเรา”

ครูดารณี  ชนกพะกา
งานวัสดุครุภัณฑ์

ครูจิราวรรณ วรสาร
งานห้องพยาบาล
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ครูสุธีรา  จินตไพจิตร
งานวัสดุครุภัณฑ์
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ครูปฐมพงศ์  ใจหล้า
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
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ครูสุกัญญา แก้วอยู่
ครูชนกนาฏ ศุภนิมิตรอภินันท์ ครูนุชจรินทร์ พลจันทร
งานห้องพยาบาล
เติมเงินสมาร์ทการ์ด เติมเงินสมาร์ทการ์ด/แลกบัตร

แผนกปฐมวัย...

“เล่นสนุก...มีความสุขใจ...
ได้ความรู้...ดูแลด้วยความรัก...
คือ...หลักปฏิบัติ
ของครูอนุบาล
เซนต์ฟรังฯ…”

ครูสุวรรณา  อยู่นุช
หัวหน้าแผนกปฐมวัย

ครูกุลธิดา  สง่าวงษ์
ภาษาจีน

ครูธัญลักษณ์  ถิ่นหนองแวง
คอมพิวเตอร์

ครูพัชณี  ใจเอื้อ
ดนตรี

ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1

ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2
ครูโสฬส สุริยธรรม

ครูคู่ชั้น
ครูพรพนา  คล้ายสุวรรณ์

ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3
ครูจริญญา ต้นศรี

ครูคู่ชั้น
ครูริสพร หงษ์ษา

31
St. Francis Xavier Convent School

ครูคู่ชั้น
ครูอัญชลี  ศรลัมพ์
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ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1
ครูรพีพร อุทโท

ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2

ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1
ครูพิศมัย สุโข

ครูคู่ชั้น
Ms.Mary Rose Turingan Lappy

ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2
ครูมณฑา วัฒนพรจิรา

ครูคู่ชั้น
Ms.Annie Aggabao Obinña

ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3
ครูฐาปะนีย์  ไชยเสนา

ครูคู่ชั้น
Ms.Joyme Guzman Lappay

ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3

ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2
ครูมาลีวัลย์  ณะแก้ว

ครูคู่ชั้น
Ms.Sheenee Maire C. Villegas

ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3
ครูสุวรรณา อยู่นุช

ครูคู่ชั้น
ครูภาวิณี  วัฒนะประสาน
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ครูคู่ชั้น
Ms.Alma Bungag Taguibao
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ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1
ครูสำ�ราญ โตตาบ

ครูประจำ�ชั้น

“เอาใจใส่...ดูแลอย่างใกล้ชิด...
สอนให้คิด ให้เล่น
เป็นคนดี มีมารยาท
สมเป็นคนฉลาด ของเซนต์ฟรังฯ...”

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หัวหน้าระดับ ครูสุภัค ธนมิตร์

ป.1/1
ครูสุทธิพร สมชื่อ

ป.1/2
ครูสุภัค  ธนมิตร์

ป.1/3
ครูอรุณี  มูลศรี

ป.1/4
ครูปณิดา  ถกลสุขสรรค์

หัวหน้าระดับ ครูกัลยรักข์ ทองคำ�

ป.2/1
ครูนฤมล  ยิ่งถาวรสุข

ป.2/2
ครูกัลยรักข์  ทองคำ�

ป.2/3
ครูบุญเรือน  เฟื่องฟุ้ง

ป.2/4
ครูอรนุช  ศรีโกเศรษฐ

St. Francis Xavier Convent

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หัวหน้าระดับ ครูจริยา เจริญวงศ์

ป.3/1
ครูจงกล แก้วประเสริฐ

ป.3/3
ครูสนธยา ผังรักษ์

ป.3/2
ครูจริยา เจริญวงศ์

ป.3/4
ครูหทัยรัตน์  ปรีชาเดช

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หัวหน้าระดับ ครูวนิดา บรรดิษฐ์

ป.4/1
ครูวนิดา บรรดิษฐ์

ป.4/3
ครูรุ่งรัตน์ รัตนเศรษฐ

ป.4/2
ครูชลอลักษณ์  ใหญ่น้อย

ป.4/4
ครูสุภมาส  ไทยพานิช

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หัวหน้าระดับ ครูกาญจณา พาขุนทด

ป.5/3
ครูปวีณา เฉลยรัตน์

ป.5/4
ครูกาญจณา พาขุนทด

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หัวหน้าระดับ ครูสหพร คงบัว

ป.6/1
ครูณัฐฐิญา  เภากัน

ป.6/2
ครูสุรัตน์ชนา  คล้ายหนู

ป.6/3
ครูสหพร คงบัว

ป.6/4
ครูจตุรพร ศรีนาง
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ป.5/2
ครูดาลัทธิ์  การสมสิษฐ์
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ป.5/1
ครูอัญชลี  ลือสมุทร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หัวหน้าระดับ ครูชูศรี ทองนอก

ม.1/1
ครูเพียงเพ็ญ  สันหพงศ์

ม.1/2
ครูชูศรี ทองนอก    

ม.1/3
ครูหทัยรัตน์  กลีบกมล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หัวหน้าระดับ ครูมุทิตา สุนทรวิภาต

ม.2/1
ครูจินตนา มงคลลักษณ์

ม.2/2
ครูมุทิตา สุนทรวิภาต

ม.2/3
ครูสุวรรณี โชติสกุลบุญฑวิไล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หัวหน้าระดับ ครูอรชา เพชรจันทร์

ม.3/3
ครูมณฑนา ตรีสรานุวัฒนา

ม.3/4
ครูศิรินุช  สุนทราศรี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หัวหน้าระดับ ครูปรียานุช แสงมหาชัย

ม.4/1
ครูเมธี  จันทร์ทอง

ม.4/2
ครูสุทธิรัตน์ จูจรูญ

ม.4/3
ครูฐานมญ  มะณี

ม.4/4
ครูปรียานุช  แสงมหาชัย
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ม.3/2
ครูอรชา  เพชรจันทร์
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ม.3/1
ครูศิริรัตน์ ช้างศิริกุลชัย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หัวหน้าระดับ ครูภูมรินทร์ พรวสันต์

ม.5/1
ครูสุวัฒนา  กลั่นไพฑูรย์

ม.5/2
ครูนพัสร  เพลิดโฉม

ม.5/3
ครูคริษฐา ไชยสุริยานุฑิต

ม.5/4
ครูภูมรินทร์  พรวสันต์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หัวหน้าระดับ ครูเขมกร บุญทวีสกุล

ม.6/1
ครูกุลพงษ์  อจลพงศ์

ม.6/2
ครูอรอนงค์  บูรณ์เจริญ

ม.6/3
ครูเขมกร  บุญทวีสกุล

ม.6/4
ครูวิจิตร์  สิริพูนหัตถกิจ

ครูผู้สอน

ครูกมลรัตน์  อุณหโชค ครูจริ ฐั ติพร สุวรรณประดิษฐ์
ภาษาไทย
ภาษาไทย

ครูศุภสุตา  ม่วงสีตอง
โลกนักอ่าน

ครูภาวิณี  มาลาศิริ
คณิตศาสตร์

ครูวชั ราภรณ์  พึง่ โพธิ์
คณิตศาสตร์

ครูพัชรีย์  ตักสินลา
คณิตศาสตร์

ครูอรณัญช์  อารีย์
วิทยาศาสตร์

ครูพัชราภรณ์  ศักดิ์ดา
วิทยาศาสตร์

ครูปรานวดี  อุน่ ญาติ
วิทยาศาสตร์

ครูสุวิมล  สาธุวงศ์
สังคมศึกษา

ครูชัยพร  เมืองพิล
สังคมศึกษา

ครูสมุ นะ โมรากุล
สังคมศึกษา

ครูจุลจิรา  คงแหลม
สังคมศึกษา
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ครูลิขิต  รามัญพงศ์
ภาษาไทย
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ครูพิสมร  ชูเอม
ภาษาไทย

ครูผู้สอน

ครูวิไลพร  คูรัตนสุวรรณ
คริสตศาสนา

ครูศรีสดุ า  พิมสาร
จริยศึกษา

ครูหสั เดิม  กลีบกมล
สุขศึกษา/พลศึกษา

ครูรงุ่ ทิวา  นวลวิจติ ร
สุขศึกษา/พลศึกษา

ครูภคิน  ดินไธสง
สุขศึกษา/พลศึกษา

ครูสนธิภา  แก้วสนิท
สุขศึกษา/พลศึกษา

ครูยินดี  วงศ์พัฒนกุล
สุขศึกษา/พลศึกษา

ครูสมพล  ชื่นสุวรรณ
ศิลปะ

ครูพงษ์ชยั   พลถาวร
ศิลปะ

ครูธีรยุทธ  ทับพร
ดนตรี

ครูจตุรพล  สำ�เร็จกิจเจริญ
ดนตรี

ครูพัชณี  ใจเอื้อ
ดนตรี

ครูสุชาดา  เอื้อเฟื้อ
ดนตรี

ครูนงเยาว์  หึงขุนทด
นาฏศิลป์

ครูวรางคณา  ถาวราภา
ดนตรี

ครูผู้สอน

ครูยุพดี  กาญจนะโภคิน ครูนชุ จรินทร์  พลจันทร
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ

ครูสาธิยา  พึ่งศรี
การงานอาชีพ

ครูเปรมจิต  บุญเกิด
การงานอาชีพ

ครูดาวใจ  เพ็งเอม
การงานอาชีพ

ครูอรภรณ์  รัตนมณี
การงานอาชีพ

ครูชาญวิทย์ เลิศทรัพย์สรุ ยี ์
คอมพิวเตอร์

ครูรัตติกร  จิติมา
คอมพิวเตอร์

ครูทพิ วรรณ   กองกิจ
คอมพิวเตอร์

ครูณฐกร ศรีเรืองพันธ์
คอมพิวเตอร์

ครูศรา หรูจติ ตวิวฒ
ั น์
คอมพิวเตอร์

ครูเดชา  ดรินทพงศ์
คอมพิวเตอร์

ครูระวิวัลย์  จรัสศรี
ภาษาอังกฤษ
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ครูธนัญญา  บัวสง่า
การงานอาชีพ
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ครูจนั ทิมา  มีบอ่ ทรัพย์
นาฏศิลป์

ครูผู้สอน

ครูระฟ้า  แก้วโคมทอง ครูกัญจน์ณัฏฐ์ ก้านพลูกลาง ครูจนั ทร์ค�  
ำ ยาสาไชย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ครูรตั นาวรรณ  พรหมแสง
ภาษาอังกฤษ

ครูกลุ ธิดา  สง่าวงษ์
ภาษาจีน

ครูจริ าภรณ์  รัดรอดกิจ
ภาษาจีน

ครูโชติธชั   โกสินทรานนท์
แนะแนว

ครูทัศนีย์  ทรัพย์วิไล
จริยศึกษา  

ครูปริน   จินตพยุงกุล
โลกนักอ่าน

อาจารย์พิเศษ

อ.นฤดี  จารุยาวงศ์
คณิตศาสตร์

อ.ศักดิช์ ยั ทองทิพย์ อ.ณัฐวัฒน์ ธนสารโชคพิบูลย์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

อ.พงษ์ภัทร ภัทรกิจวานิช
คณิตศาสตร์

อ.รัตติยา กิตกิ ลุ
วิทยาศาสตร์

อ.สมชาย ดำ�รงสิทธิสกุล อ.ณัฐวัฒน์ แสงศรีลา
ดนตรี
ดนตรี

อ.ชานนท์  ทองชัยประสิทธิ์
ภาษาจีน/ฝรั่งเศส

อ.รุง่ ฤดี  งามวงศ์สวุ รรณ
ภาษาอังกฤษ

อ.อชิรญา  นวตการ
ภาษาจีน
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อ.วรนุช รมฤทธา พล.อ.ต.หญิงทิพย์วิมล  ทองอ่อน อ.สมชาย งามกาละ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
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อ.จิราวดี  ศรีนพคุณ
คณิตศาสตร์

Foreign Teachers

Mr. Frederick Ramirez
Mathematics

Ms. Karen Melad
Mathematics

Ms. Thelma A.Bungag Ms. Maribel B.Tumbali
Mathematics
Mathematics

Ms. Lhevie C.Villegas
Mathematics

Ms. Ann Margaret
Balido Alverez
Science

Ms. Heidee A.Dela Pena Ms. Manilyn Labrador Ms. Maria Luisa F.Aglibot
Science
Science
Science

Mr. Kingsley
Okechukwu Ahiwe
Social Studies

Ms. Babylyn Arabe
Social Studies

Ms. Mila Baggayan
Social Studies

Ms. Rendel Anne
Baguio Octura
Social Studies

Ms. Jeanette Remular
English

Mr. Marlo Cajelo
English

Foreign Teachers

Mr. Nigel Mahon
English

Mr. Luke Davis
English

Mr. Cillian De Buitleir
English
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Ms. Gina Ramos Brizo Ms. Alexandra Schiemsky Ms. Sara Wilson
Phonics
English
English
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การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน
1. การติดต่อกับครูประจำ�ชั้น/ครูประจำ�วิชา ผู้ปกครองสามารถ
ติดต่อโดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1.1 การติดต่อทางโทรศัพท์ ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะพบ
หรือโทรศัพท์โดยตรงกับคุณครูประจำ�ชั้น
ครูประจำ�วิชา
ระดับปฐมวัย
ช่วงเวลา 12.00 – 13.20 น.
ระดับประถมศึกษา
ช่วงเวลา 11.50 – 12.20 น.
ระดับมัธยมศึกษา
ช่วงเวลา 12.40 – 13.10 น.
1.2 ไดอารี่ เป็นสมุดสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับครูประจำ�ชั้น
ที่บันทึกเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนที่เกิดขึ้นภายใน
โรงเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้บันทึกเอง และส่งให้ผู้ปกครองรับ
ทราบในวันศุกร์
1.3 สมุดจดการบ้าน เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับครู
ประจำ�ชั้น อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกวันในการดูแลการบ้าน
และความรับผิดชอบของนักเรียนในห้องเรียน
2. การติดต่อกับทางโรงเรียน
2.1 ติดต่อด้วยตนเอง ผู้ปกครองสามารถติดต่อได้ที่
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เวลา 07.00 – 17.00 น.
วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์
2.2 ติดต่อทางโทรศัพท์ และโทรสาร โทร. 0-2241-2604-5
โทรสาร 0-2241-2606
2.3 ติดต่อทางไปรษณีย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เลขที่ 92 ซอยมิตรคาม ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300
2.4 ติดต่อทาง Website และ E-mail ของทางโรงเรียน
URL : www.sf.ac.th E-mail : admin@sf.ac.th
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
92 ซอยมิตรคาม ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300
URL: www.sf.ac.th E-mail: admin@sf.ac.th

