ข้อมูลทั่วไป
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อโรงเรียน ปาณยา พัฒนาการ ตั้งอยู่เลขที่ 105 ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 40 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร สั ง กั ด ส านั ก งานคณ ะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
โทรศัพท์ 02–720–4735 ,02–720–4041 ต่อ 100–103 (แผนกอนุบาล) ,02–720–4834–5 (แผนกประถม)
โทรสาร 02–720–4044 Email: panayaschool@outlook.co.th Website www.thai.panaya.ac.th
1.2 ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
1.3 เปิดสอนระดับชั้น เตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.4 เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา
1.5 เขตพื้นที่บริการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
1.6 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรีย นปาณยา พัฒ นาการ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่
ประจาปีการศึกษา 2550 ตั้งอยู่เลขที่ 99 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250 สั งกั ดส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาเอกชน กระทรวงศึ กษาธิการ เปิ ด สอน
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอนทั้งหลักสูตรสามัญและหลักสูตร English Program มี
พื้นที่ 4 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา เป็นสาขาของโรงเรียนอนุบาลปาณยา ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 25 ถนนสุขุมวิท ซอย 56
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เปิดทาการสอนมากว่า 39 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ศึกษาจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2543 ถึง
ปีการศึกษา 2547 และได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 – ปัจจุบัน
โรงเรียนปาณยา พัฒ นาการ แผนกอนุบาล เริ่มเปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2544
ประกอบด้วยอาคารเรียน 3 ชั้น 1 หลัง รับนักเรียนอนุบาล 1–3 ได้จานวน 14 ห้อง จานวนนักเรียนที่ได้รับ
อนุ ญ าต 456 คน โรงเรียนมีเนื้ อที่ 2 ไร่ 60 ตารางวา แผนกประถมศึกษา เริ่มเปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 16
พฤษภาคม 2547 ประกอบด้ ว ย อาคารเรี ยนตึ ก 4 ชั้ น 2 หลั ง รับ นั กเรียนตั้ งแต่ ชั้ น ประถมศึก ษาปี ที่ 1–6
หลักสูตรสามัญ และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ชั้นละ 3
ห้อง จานวน 36 ห้อง และได้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตราสารจัดตั้ง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 นักเรียน
ระดับ ก่อนประถมศึกษา (ชั้น อนุ บ าลปี ที่ 1 – 3) ชั้นละ 2 ห้ อง โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลั กสู ตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็น ภาษาอังกฤษ ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3) ชั้นละ 5 ห้ อง และ
ระดับประถมศึกษา (ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6) ชั้นละ 3 ห้ อง โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) ชั้นละ 3 ห้ อง รวม
ทั้งหมด 50 ห้อง และรวมความจุสูงสุดของนักเรียนทั้งโรงเรียน 1,686 คน
นอกจากจะมีอาคาร 4 ชั้น ที่สมบูรณ์แบบเพื่ออานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของเด็กๆ แล้วยังมี
ห้องประกอบการต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไทย ดนตรี
สากล และห้องเธียร์เตอร์ เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนได้ขยายเนื้อที่โรงเรียนเพิ่มขึ้นจัดเป็นที่จอดรถสาหรับ
ผู้ปกครอง สนามเด็กเล่น สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล และแปลงเกษตรของนักเรียน เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

อาคารเรี ย นคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก 2 ชั้ น หลั งใหม่ จานวน 7 ห้ อ ง เสร็จสมบู รณ์ ประกอบด้ ว ย
ห้องเรียนชั้นเตรียมอนุบาล จานวน 4 ห้อง และห้องเรียนระดับอนุบาล จานวน 3 ห้อง ได้ผ่านการตรวจประเมิน
และได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียน และห้องเรียน จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ห้องเรียนชั้นเตรียมอนุบาล จานวน 4 ห้อง รวมความจุ 93 คน ห้องเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3) ชั้นละ 2 ห้อง จานวน 6 ห้ องเรียน รวมความจุ 210 คน ห้องเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (ชั้นอนุ บาล
ปีที่ 1–3) ชั้นละ 5ห้อง จานวน 15 ห้อง รวมความจุ 375 คน ห้องเรียนระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่
1–6) ชั้นละ 2 ห้อง จานวน 12 ห้อง รวมความจุ 540 คน และห้องเรียนระดับประถมศึกษาโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) ชั้นละ 3 ห้อง
จานวน 18 ห้ อง รวมความจุ 540 คน รวมห้ องเรียนทั้งหมด 57 ห้ อง ความจุสูงสุดของนักเรียนทั้งโรงเรียน
1,858 คน บนเนื้อที่ดินโรงเรียน 4 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา
การดาเนินการก่อสร้างอาคาร
โรงเรียนได้ว่าจ้างสถาปนิกออกแบบอาคารของโรงเรียนในแนวทางความคิดของผู้รับใบอนุญาตซึ่ง
ได้คุ้นเคยอยู่กับเด็กก่อนประถมศึกษามากกว่า 40 ปี จึงเรียนรู้และเข้าใจถึ งความต้องการของเด็กๆ ในวัยนี้ ทา
ให้ ส ถาปนิ ก สามารถออกแบบอาคาร 1 ประกอบไปด้ ว ยห้ อ งเรี ยน 14 ห้ อ ง อาคารเรีย น 4 ประกอบด้ ว ย
ห้องเรียน 7 ห้อง และห้องประกอบต่างๆ ซึ่งสร้างตามแนวความคิดที่เหมาะสมกับเด็ก ก่อนประถมศึกษา
ประกอบด้วย
1. ห้องสมุด
2. ห้องวิทยาศาสตร์
3. ห้องคอมพิวเตอร์
4. ลานกีฬาในร่ม
5. ห้องดนตรี
อาคารประถมศึกษาเป็นอาคารเรียนเสริมเหล็ก 4 ชั้น จานวน 2 หลังประกอบด้วยห้องเรียน 36
ห้อง และห้องประกอบการต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัยระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรีสากล ห้องนาฏศิลป์ ห้องศิลปะ ห้องเธียร์เตอร์ สนาม
กีฬาฟุตซอล และสนามบาสเกตบอล เป็นต้น
สิ่งอานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
1. โรงเรียนติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน
2. มีโรงอาหารที่โปร่งสบาย สะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก
3. จัดให้มีสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนามที่ปลอดภัย
4. จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะอนามัย สวยงาม เพียงพอสาหรับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง
5. มีห้องพยาบาลที่เหมาะสมกับเด็กระดับปฐมวัย และประถมศึกษา
6. จัดสถานที่สาหรับผู้ปกครองนั่งรอ เวลารับ – ส่งนักเรียน
7. จัดมุมเก็บขยะมูลฝอยเพื่อความสะดวกและถูกสุขลักษณะ
8. จัดรถรับ – ส่ง ปรับอากาศในสภาพดีและมีความปลอดภัยสาหรับรับ – ส่งนักเรียน
9. ภายในบริเวณโรงเรียนมีสวนหย่อม ต้นไม้ ดอกไม้ มีบรรยากาศที่สบายและร่มรื่น
10. จัดที่สาหรับล้างมือและแปรงฟันสาหรับนักเรียน

11. จัดแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและแปลงสาธิตการเกษตร
12. จัดระบบข้อมูล โรงเรี ยนด้ านบุ คลากร ด้านวิช าการ การวัดและประเมินผลและศูนย์สื่ อ
เทคโนโลยีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
13. ติดตั้งคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์จอ LCD และอินเตอร์เน็ตทุกห้องเรียนในระดับประถมศึกษาทั้ง
หลักสูตรสามัญและหลักสูตรสองภาษา (English Program)
14. ติดตั้งโปรเจคเตอร์ประกอบจอในห้องชมรม ห้องภาษาจีนและห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 – 6 , Grade 1 - Grade 6
15. จัดทาห้ องสมุดในระดับปฐมวัย จานวน 1 ห้ อง และระดับประถมศึกษา จานวน 2 ห้อง
ได้แก่ ห้องสมุดตึกสองภาษา และห้องสมุดตึกสามัญ
16. จัดทาห้องดนตรีสากลในระดับปฐมวัย และจัดทาห้องดนตรีสากล ห้องดนตรีไทยในระดับ
ประถมศึกษา
17. จัดทาสนามบาสเก็ตบอล วอลเล่บอล และสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่) เพื่อให้ผู้เรียนได้ออกกาลังกาย
18. จัดสถานที่จอดรถรับส่งผู้เรียนทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาอย่างเพียงพอ และ
ปลอดภัย
ด้านอาคารสถานที่
โรงเรี ย นปาณยา พั ฒ นาการ ตั้ งอยู่ บ นเนื้ อที่ 4 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา มีถ นนส่ ว นบุ ค คล
สามารถเข้าออกได้ 2 ทาง และบริเวณล้อมรอบตัวโรงเรียนอยู่ในแวดวงของเครือญาติ มียามรักษาการณ์ตลอด
24 ชั่วโมง ดังนั้นในบริเวณรอบโรงเรียนจึงมีความปลอดภัยสูง
โรงเรียนปาณยา พัฒ นาการ มีห้องประกอบต่างๆ ที่เอื้ออานวยต่อ การจัดการเรียนการสอน
เช่น
ระดับก่อนประถมศึกษา
1. ห้องคอมพิวเตอร์ จัดคอมพิวเตอร์เฉพาะเด็กแต่ละคน 30 เครื่อง ดาเนินการสอนโดย บริษัท
Thai Kid Com
2. ห้องสมุด ประกอบด้วยหนังสือในประเทศและต่างประเทศจานวนนับพันเล่ม
3. ห้องวิทยาศาสตร์ ตกแต่งเป็นบรรยากาศน่าศึกษาใต้ทะเล และยานอวกาศมีอุปกรณ์การเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ในระดับอนุบาลอย่างหลากหลาย
4. ห้องดนตรี จัดคีย์บอร์ดใช้สาหรับนักเรียนระดับอนุบาล
5. ลานกีฬาในร่ม ซึ่งอยู่บนอาคารชั้น 3 เพื่อฝึกทักษะทางด้านกีฬา และส่งเสริมอนามัยของเด็ก
นักเรียน เช่น มีลู่วิ่ง ลานบาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล สาหรับเด็กอนุบาล
6. ห้องเรียน ห้องเรียนทุกห้องมีมุมประสบการณ์ที่จัดขึ้นด้วยการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อให้เด็ก
ได้รับการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ก่อให้เกิดความคิดอย่างสร้างสรรค์
7. สระว่ายน้า มีสระว่ายน้าที่ปลอดภัย ทันสมัย ดาเนินการโดยบริษัท Pool & Spa
8. ห้องสุขา ทุกห้องสะอาด ทันสมัย ใช้สุขภัณฑ์สาหรับเด็กอนุบาลโดยเฉพาะแต่ละห้องมีการ
ออกแบบด้วยแนวคิดที่ไม่ซ้าแบบกัน เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

9. ห้องประกอบอาหารและห้องรับประทานอาหารของเด็กนักเรียนจัดสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ
และมีระบบการรักษาสภาพแวดล้อม
10.มีเวทีสาหรับจัดกิจกรรม ในช่วงหลังเคารพธงชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความสามารถ
และกล้าแสดงออกของนักเรียน
11.ทุ ก ๆ จุ ด ของอาคารมี เครื่ อ งดั บ เพลิ ง ติ ด ตั้ งไว้พ ร้อ มที่ จะใช้ งานได้ ต ลอดเวลาและมี ระบบ
สัญญาณเตือนภัย ดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
12.มีระบบเสียง และระบบโทรศัพท์ภายใน สามารถที่ติดต่อกันได้อย่างสะดวกในทุกๆ จุดภายใน
อาคาร
13.มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด สามารถดูกิจกรรมของทุกห้องเรียนได้สะดวก ทั้งผู้ปกครองและผู้บริหาร
14.มีระบบวิทยุสื่อสารที่สามารถติดต่อกับ ร.ป.ภ. ได้ตลอดเวลา
15.มีห้องธุรการ ที่อานวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองตลอดเวลา
16.มีห้องประชุม สาหรับจัดการประชุมการดาเนินงานของโรงเรียน
17.มีห้องพยาบาล สาหรับเด็กนักเรียนพักคอยผู้ปกครอง
18.แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
19.แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
20.แปลงสาธิตการเกษตร
โรงเรียนมีอาคารและห้องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ชั้นที่ 1
1. ห้องธุรการ ขนาด 5.00 เมตร x 5.00 เมตร
2. อาคารเด็กเล็ก (เนอสเซอรี่ ขนาด 6.00 เมตร x 5.00 เมตร จานวน 3 ห้อง และห้องสุขาในตัว 3
ห้อง ติดตั้งพัดลม และเครื่องปรับอากาศ )
3. ห้องพักครู ขนาด 1.70 เมตร x 6.00 เมตร ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
4. ห้องสุขา ขนาด 6.00 เมตร x 3.00 เมตร ประกอบด้วยสุขาชาย 3 ที่ สุขาหญิง 3 ที่ อ่างล้างมือ 2
ที่ มีห้องสุขาครู และผู้ปกครอง 1 ห้อง
5. ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ขนาด 6.00 เมตร x 7.00 เมตร ประกอบด้ ว ย ที วี จอใหญ่ 1 เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ 25 เครื่อง ติดตั้งพัดลมและเครื่องปรับอากาศ
6. ห้องสมุด ขนาด 5.00 เมตร x 7.00 เมตร ประกอบด้วยมุมหนังสือต่าง ๆ ประกอบด้วยหนั งสือ
นิทาน และหนังสือความรู้ต่างๆ จานวน 1,162 เล่ม ติดตั้งพัดลมและเครื่องปรับอากาศ
7. ห้ องวิท ยาศาสตร์ ขนาด 5.00 เมตร x 7.00 เมตร ประกอบด้ วยมุ มประสบการณ์ โลกใต้ ทะเล
ยานอวกาศ มุมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปลือกหอย มุมสิ่ง มีชีวิต เช่น การลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ ผีเสื้อ และนก เป็น
ต้น ติดตั้งพัดลมและเครื่องปรับอากาศ
8. ห้องเรียน ขนาด 5.00 เมตร x 7.00 เมตร จานวน 2 ห้อง มีมุมประสบการณ์ต่างๆ ติดตั้งพัดลม
และเครื่องปรับอากาศ
9. ห้องสุขาครูและผู้ปกครอง 1 ห้อง
10. ห้องสุขาและอาบน้าหญิง 1 ห้อง ประกอบด้วยที่อาบน้าใหญ่ 1 ที่ สุขาหญิง 3 ที่ อ่างล้างมือ 3 ที่
11. ห้องสุขาและอาบน้าชาย 1 ห้อง ประกอบด้วยที่อาบน้าใหญ่ 1 ที่ สุขาชาย 3 ที่ อ่างล้างมือ 3 ที่
12. ลานอเนกประสงค์ ขนาด 8.00 เมตร x 8.00 เมตร ประกอบด้วย เวทีการแสดง 1 เวที

13. ห้องพักครู ขนาด 2.40 เมตร x 4.50 เมตร จานวน 1 ห้อง
14. ห้องครัว ขนาด 4.00 เมตร x 9.00 เมตร จานวน 1 ห้อง ติดมุ้งลวดกันแมลงวัน เครื่องใช้ในครัว
15. ติดตั้งอย่างถูกสุขลักษณะ มีท่อน้าทิ้งและท่อดักไขมันตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุขกาหนด
16. ห้องรับประทานอาหารเด็ก ขนาด 9.00 เมตร x 13.00 เมตร จานวน 1 ห้อง ติดตั้งพัดลม ติดมุ้งลวด
กันแมลงวัน
17. สระว่ายน้า ขนาด 8.00 เมตร x 12.00 เมตร ความลึก 50 – 90 เซนติเมตร ติดตั้งระบบกรองน้า
ตามมาตรฐานของสระว่ายน้า
ชั้น 2
1. ห้องประชุม ขนาด 5.00 เมตร x 4.00 เมตร ติดตั้งพัดลมและเครื่องปรับอากาศมีที่นั่งประชุม 25
ทีน่ ั่ง
2. ห้องเอนกประสงค์ ขนาด 6.00 เมตร x 5.00 เมตร จานวน 3 ห้อง
3. ห้องพยาบาล ขนาด 1.70 เมตร x 6.00 เมตร มีเตียงนอน 2 เตียง โต๊ะ 1 ชุด สาหรับผู้ดูแลตู้ยา
ติดตั้งพัดลมและเครื่องปรับอากาศ
4. ห้องสุขา ขนาด 3.00 เมตร x 6.00 เมตร ประกอบด้วยห้ องสุขาชาย 3 ที่ อ่างล้างมือ 2 ที่ สุขา
หญิง 3 ที่ อ่างล้างมือ 2 ที่ ห้องสุขาครู 1 ห้อง
5. ห้องเรียน ขนาด 5.00 เมตร x 7.00 เมตร ติดตั้งพัดลมและเครื่องปรับอากาศ ติดทีวี และวีดีทัศน์
1 ห้อง
6. ห้องเรียน ขนาด 7.00 เมตร x 7.00 เมตร ติดตั้งพัดลมและเครื่องปรับอากาศ ติดทีวี และวีดีทัศน์
3 ห้อง
7. ห้องสุขาชาย 3 ที่ ที่ปัสสาวะชาย 1 ที่ อ่างล้างมือ 2 ที่ ที่อาบน้า 1 ที่ ห้องสุขาหญิง 3 ที่ อ่างล้าง
มือ 3 ที่ ที่อาบน้า 1 ที่
8. ห้องเรียน ขนาด 6.00 เมตร x 6.00 เมตร 5 ห้อง ติดตั้งพัดลมและเครื่องปรับอากาศ
9. ห้องดนตรี ขนาด 6.00 เมตร x 6.00 เมตร 1 ห้อง ติดตั้งพัดลมและเครื่องปรับอากาศ
10. ห้องสุขาชาย 5 ที่ อ่างล้างมือ 2 ที่ ที่อาบน้า 1 ที่ ห้องสุขาหญิง 3 ที่ อ่างล้างมือ 3 ที่ ที่อาบน้า 1 ที่
สุขาครู 1 ห้อง
ชั้น 3
1. สนามกีฬาในร่ม ขนาด 18.80 เมตร x 10.20 เมตร = 191.76 ตารางเมตร
2. ห้องสุขาชาย – หญิง 6 ที่ อ่างล้างมือ 2 ที่ ที่ปัสสาวะชายใหญ่ 1 ที่
3. ห้องสุขาครู 1 ห้อง
4. ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง
ระดับประถมศึกษา (อาคารเรียน 1 แผนกสามัญ)
1. ห้องคอมพิวเตอร์ จัดคอมพิวเตอร์เฉพาะเด็กแต่ละคน 35 เครื่อง ดาเนินการสอนโดยบริษัท
Thai Kid Com
2. ห้องสมุด ประกอบด้วยหนังสือในประเทศและต่างประเทศจานวนนับพันเล่ม
3. ห้องวิทยาศาสตร์ ตกแต่งเป็นบรรยากาศของสื่อ – อุปกรณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในระดับ
ประถมศึกษาอย่างหลากหลาย
4. ห้องเรียน จัดไว้อย่างเหมาะสมกับนักเรียนในวัยประถม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้นักเรียนอยู่ใน
บรรยากาศที่เรียนรู้อย่างมีความสุข

5. ห้องสุขา ทุกห้องสะอาด ทันสมัย ใช้สุขภัณฑ์สาหรับเด็กโดยเฉพาะ แต่ละห้องมีการออกแบบ
ด้วยแนวคิดที่ไม่ซ้าแบบกัน เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
6. ห้องประกอบอาหารและห้องรับประทานอาหารของเด็กนักเรียนจัดสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ และ
มีระบบการรักษาสภาพแวดล้อม
7. มีเวทีสาหรับจัดกิจกรรม ในช่วงหลังเคารพธงชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความกล้าในการ
แสดงออกของนักเรียน
8. ทุกๆ จุดของอาคารมีเครื่องดับเพลิง ติดตั้งไว้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา และมีระบบสัญญาณ
เตือนภัย
9. มีระบบเสีย ง และระบบโทรศัพท์ภ ายใน สามารถที่ ติดต่อกันได้อย่างสะดวกในทุกๆ จุดภายใน
อาคาร
10. มีระบบวิทยุสื่อสารที่สามารถติดต่อกับ ร.ป.ภ. ได้ตลอดเวลา
11. มีห้องธุรการ ที่อานวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองตลอดเวลา
12. มีห้องประชุม สาหรับจัดการประชุมการดาเนินงานของโรงเรียน
13. มีห้องพยาบาล สาหรับนักเรียนพักคอยผู้ปกครอง
14. มีห้องนาฏศิลป์ สาหรับการเรียนวิชานาฏศิลป์ และการซ้อมราไทย
15. มีห้องดนตรีที่นักเรียนสามารถเรียนได้ทั้งคีย์บอร์ด และเมโลเดียน
16. มีห้อง Mini Theater เพื่อใช้เป็นแหล่นเรียนรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์สารคดี วิทยาศาสตร์ และใช้ใน
การแสดงของนักเรียน
โรงเรียนมีอาคารและห้องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ชั้นที่ 1
1. โถงพักคอย ขนาด 7.00 เมตร x 12.00 เมตร
2. ห้องสุขา ขนาด 1.80 เมตร x 3.60 เมตร จานวน 1 ห้อง
3. ห้องธุรการ ขนาด 6.00 เมตร x 6.50 เมตร จานวน 1 ห้อง
4. ห้องสุขา ขนาด 2.00 เมตร x 3.00 เมตร จานวน 1 ห้อง
5. ห้องรับรอง ขนาด 3.30 เมตร x 5.00 เมตร จานวน 1 ห้อง
6. ห้องประชุม ขนาด 3.10 เมตร x 4.70 เมตร จานวน 1 ห้อง
7. ห้องอาจารย์ใหญ่ ขนาด 3.00 เมตร x 4.70 เมตร จานวน 1 ห้อง
8. ห้องอาจารย์ใหญ่ ขนาด 3.50 เมตร x 4.70 เมตร จานวน 1 ห้อง
9. ห้องพยาบาล ขนาด 3.80 เมตร x 4.70 เมตร จานวน 1 ห้อง
10. ห้องสุขา ขนาด 2.00 เมตร x 4.10 เมตร จานวน 2 ห้อง
11. ห้องไฟฟ้า ขนาด 2.00 เมตร x 3.90 เมตร จานวน 1 ห้อง
12. ห้องควบคุม ขนาด 3.00 เมตร x 4.00 เมตร จานวน 1 ห้อง
13. ห้องซักรีด ขนาด 3.00 เมตร x 4.00 เมตร จานวน 1 ห้อง
14. เวที ขนาด 4.50 เมตร x 6.00 เมตร
15. โถงอเนกประสงค์ ขนาด 6.00 เมตร x 28.00 เมตร
16. ห้องครัว ขนาด 6.00 เมตร x 7.50 เมตร จานวน 1 ห้อง
17. ห้องสุขาหญิง ขนาด 3.20 เมตร x 4.20 เมตร จานวน 1 ห้อง

18. ห้องสุขาชาย ขนาด 3.00 เมตร x 3.00 เมตร จานวน 1 ห้อง
19. ห้องพักอาจารย์ ขนาด 7.00 เมตร x 8.00 เมตร จานวน 1 ห้อง
20. ลานเสาธงและทางเดิน ขนาด 5.50 เมตร x 32.00 เมตร
ชั้นที่ 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ห้องเรียน ขนาด 6.00 เมตร x 8.00 เมตร จานวน 7 ห้อง
ห้องสมุด ขนาด 8.00 เมตร x 8.20 เมตร จานวน 1 ห้อง
ห้องวิทยาศาสตร์ทดลอง ขนาด 6.00 เมตร x 7.00 เมตร จานวน 1 ห้อง
ห้องเก็บของ ขนาด 4.00 เมตร x 4.00 เมตร จานวน 1 ห้อง
ห้องสุขาหญิง ขนาด 4.00 เมตร x 6.00 เมตร จานวน 1 ห้อง (ส้วม 5 ห้อง)
ห้องสุขาชาย ขนาด 4.00 เมตร x 6.00 เมตร จานวน 1 ห้อง (ส้วม 5 ห้อง)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ห้องเรียน ขนาด 6.00 เมตร x 8.00 เมตร จานวน 7 ห้อง
ห้องคอมพิวเตอร์ ขนาด 6.00 เมตร x 8.00 เมตร จานวน 1 ห้อง
ห้องดนตรีสากล ขนาด 8.00 เมตร x 8.20 เมตร จานวน 1 ห้อง
ห้องเก็บของ ขนาด 4.00 เมตร x 4.00 เมตร จานวน 1 ห้อง
ห้องสุขาหญิง ขนาด 4.00 เมตร x 6.00 เมตร จานวน 1 ห้อง (ส้วม 5 ห้อง)
ห้องสุขาชาย ขนาด 4.00 เมตร x 6.00 เมตร จานวน 1 ห้อง (ส้วม 5 ห้อง)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ห้องเรียน ขนาด 6.00 เมตร x 8.00 เมตร จานวน 5 ห้อง
ห้องเก็บของ ขนาด 4.00 เมตร x 4.00 เมตร จานวน 1 ห้อง
ห้องสุขาหญิง ขนาด 4.00 เมตร x 6.00 เมตร จานวน 1 ห้อง (ส้วม 5 ห้อง)
ห้องสุขาชาย ขนาด 4.00 เมตร x 6.00 เมตร จานวน 1 ห้อง (ส้วม 5 ห้อง)
ห้องดนตรี ขนาด 7.00 เมตร x 10.25 เมตร จานวน 1 ห้อง
ห้องนาฏศิลป์ ขนาด 6.00 เมตร x 8.00 เมตร จานวน 1 ห้อง
ห้องดนตรีไทย ขนาด 7.00 เมตร x 8.00 เมตร จานวน 1 ห้อง
ห้องเธียร์เตอร์ ขนาด 7.00 เมตร x 8.00 เมตร จานวน 1 ห้อง

ชั้นที่ 3

ชั้นที่ 4

ระดั บ ป ระถม ศึ กษ า (อ าค ารเรี ย น 2 โค รงการจั ด ก ารเรี ย น การส อน ต าม ห ลั กสู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ)
ชั้นที่ 1
1. ห้อง รปภ. จานวน 1 ห้อง
2. ห้องปั้มน้า จานวน 1 ห้อง
3. ห้องไฟฟ้า จานวน 1 ห้อง
ชั้นที่ 2

1.
2.
3.
4.

ห้องเรียน ขนาด 6.00 เมตร x 8.00 เมตร จานวน 10 ห้อง
ห้องควบคุมไฟฟ้า จานวน 1 ห้อง
ห้องสุขาชาย จานวน 1 ห้อง (ส้วม 6 ที่)
ห้องสุขาหญิง จานวน 1 ห้อง (ส้วม 6 ที่)

ชั้นที่ 3
1. ห้องเรียน ขนาด 6.00 เมตร x 8.00 เมตร จานวน 7 ห้อง
2. ห้องพักครู จานวน 2 ห้อง แต่ละห้องขนาด 6.00 เมตร x 8.00 เมตร
3. ห้องสมุด จานวน 1 ห้อง ขนาด 6.00 เมตร x 8.00 เมตร
ชั้นที่ 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ห้องประชุมใหญ่ ขนาด 17.91 เมตร x 23.55 เมตร จานวน 1 ห้อง
ห้องประชุมเล็ก ขนาด 6.10 เมตร x 7.88 เมตร จานวน 1 ห้อง
ห้องเตรียมอาหาร ขนาด 1.50 เมตร x 4.14 เมตร จานวน 1 ห้อง
ห้องไฟฟ้า ขนาด 3.37 เมตร x 5.77 เมตร จานวน 1 ห้อง
ห้องสุขาชาย ขนาด 3.10 เมตร x 6.90 เมตร จานวน 1 ห้อง (ส้วม 6 ที่)
ห้องสุขาหญิง ขนาด 3.10 เมตร x 6.90 เมตร จานวน 1 ห้อง (ส้วม 6 ที)่

ความสัมพันธ์กับชุมชน
โรงเรียนปาณยา พัฒ นาการ ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวงซึ่งมีสถานที่ที่สาคัญที่ตั้งอยู่ในเขตสวน
หลวง มีดังนี้
1. วัดยาง วัดปากบ่อ และวัดขจร ในวันสาคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา และ
วันลอยกระทง เป็นต้น ครู นักเรียน และผู้ปกครองได้พร้ อมใจกันร่วมทาบุญถวายอาหารแด่พระสงฆ์ ถวาย
เทียนพรรษา และปัจจัยในการจัดผ้าป่าสามัคคีถวายแด่วัดยางเพื่อทานุบารุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป
2. ศูน ย์บ ริการสาธารณสุ ข 37 ประสงค์ – สุดสาคร ตู้จินดา มีการประสานงานระหว่างสถานี
อนามัย กับ โรงเรีย นเรื่องเกี่ย วกับ สุขภาพอนามั ยของนักเรียนโดยมีการตรวจสุ ขภาพนักเรียนประจาปี และ
ประสานงานเกี่ยวกับโรคระบาดในชุมชน เช่น การหยอดวัคซีนป้องกันโปลิโอ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคต่างๆ และ
ร่วมกันกาจัดยุงลาย ตามโครงการพระราชดาริ
3. สานักงานเขตสวนหลวง ได้มีการประสานงานกับสานักงานเขตเกี่ยวกับสภาวัฒ นธรรมเขต
ร่วมถวายพระพรและถวายพานพุ่ม แด่องค์ส มเด็จพระเจ้าอยู่หั วและสมเด็จพระบรมราชิ นีเนื่องในวันเฉลิ ม
พระชนมพรรษา
4. สถานี ตารวจคลองตัน มีการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่จราจรที่มาปฏิบัติห น้าที่
การจราจร และได้เชิญเจ้าหน้าที่จราจรมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน
5. ตลาดของชุ ม ชน โรงเรี ย นได้ จั ด หาเครื่ อ งอุ ป โภค และบริ โภคบางส่ ว นจากตลาดสดซอย
พัฒนาการ 38 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส ศูนย์การค้าแมก แวลู ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ และศูนย์การค้าพารา
ไดร์ ปาร์ค เป็นต้น
6. โรงเรี ย น ในเขตสวนหลวงมี ส ถานศึ ก ษาหลายแห่ ง ซึ่ ง เปิ ด สอนตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลถึ ง
มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนของภาครัฐ และเอกชน เช่น โรงเรียนปิยจิตร โรงเรียน
อนุบาลชุติมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสถาบันเทคโนโลยีไทย –
ญี่ปุ่น เป็นต้น

7. สถานีการไฟฟ้า ซึ่งทางโรงเรียนได้ใ ช้การบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง สถานีไฟฟ้าย่อย
คลองตัน ถนนรามคาแหง
8. สถานีรถไฟหัวหมาก และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ทางโรงเรียนปาณยา พัฒนาการได้ใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านการคมนาคมทางบกโดยรถไฟได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งสะดวกและใกล้กับสถานศึกษา และนักเรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงอย่างแท้จริง
9. ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขพัฒนาการ ทางโรงเรียนได้ใช้บริหารในการสื่อสารเอกสารติดต่อ ซึ่งมี
ความสะดวกรวดเร็ว
10. สวนหลวง ร.๙ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศต่างๆ รวมทั้งเป็น
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับไม้ดอก และไม้ประดับนานาพันธุ์
11. โรงพยาบาลวิ ภ าราม และโรงพยาบาลสมิ ติ เวช ศรีน คริน ทร์ เป็ น โรงพยาบาลที่ ตั้ งอยู่ ใกล้
สถานศึกษาและเป็นโรงพยาบาลที่รองรับประกันอุบัติเหตุซึ่งอาจเกิดขึ้นกับนักเรียนและเป็นแหล่งศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับด้านสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
12. มัสยิสอัลวารุ้ลอับร๊อด เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาอิสลาม ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณโรงเรียนและได้รับ
ความอนุเคราะห์ให้ทางโรงเรียนใช้สถานที่ภายในมัสยิดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนา
13. พระมหานุ กู ล อภิ ปุ ณ โณ อริย ธรรมะวัฒ นา ผู้ ช่ ว ยเจ้าอาวาสวัด ยางพระอารามหลวง ฝ่ าย
การศึกษา บรรยายธรรมะ หัวข้อ “รู้รับผิดชอบ กตัญญูรู้คุณ”
14. ศูนย์ วิทยาศาสตร์ เพื่ อการศึกษา (ท้ องฟ้ าจ าลอง) ให้ ความรู้ ในการเยี่ ยมชมชมการแสดง
ท้ องฟ้าจาลอง
15. ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตสวนหลวง บรรยายให้ ความรู้ การ
คัดแยกขยะ ทาขยะหอม และสาธิตการทาน้าหมักชีวภาพ
16. คลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ให้ ความรู้ เรื่ องการดูแลสุขภาพในช่องปาก เช่น การแปรงฟั น
อย่างถูกวิธี
17.สถานีดับเพลิงพระโขนง มาให้ความรู้เรื่อง “การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ”
18.“ศูน ย์ก ารเรีย นรู้ป่า ในกรุง ” เขตประเวศ กรุง เทพมหานคร เพื่อ ให้นัก เรีย นได้ต ระหนัก ถึง
ความสาคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ การปลูกป่าและการรณรงค์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
นอกจากตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้มากมาย แล้วโรงเรียนยังปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม การคมนาคมสะดวก บุคลากรมีคุณภาพ ผู้ปกครองส่วนใหญ่
มีการศึกษา และฐานะปานกลางถึงดี มีความคล่องตัวในการบริหาร
การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนปาณยา พัฒนาการได้จัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาเน้นการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกรมวิชาการ และในระดับประถมศึกษาได้จัดทา
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 จั ด ท าหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา พร้อมทั้งจัดเตรียมทักษะความพร้อมทางด้านวิชาการให้กับเด็กนักเรียนมีการจัดทาเป็นโครงงาน
(Project Approach) ในระดับประถมศึกษา และ Story Line ในระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
อย่างลุ่มลึกให้แก้ปัญหาข้อสงสัย หาคาตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการคิดแก้ปัญหามี
การจัดการสอนทางด้านศิลปะ เพื่อสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน นอกจากนั้นมีการจัด

กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก ส่งเสริมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้เพื่อมุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของมวลประสบการณ์ที่จัดทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน ทาให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กสามารถ
เรียนรู้ คิดเป็น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็น มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ประสบความสาเร็จในการเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้นต่อไป
สัญลักษณ์ของโรงเรียน

เป็นรูปเด็กชาย หญิงในรูปวงกลม หมายถึง

ตัวอักษรย่อของโรงเรียน
หลักสูตรสามัญ
ป.ณ.ย.พ.
หมายถึง
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
PPBS
หมายถึง
สีประจาโรงเรียน
สีแดง
หมายถึง
สีขาว
หมายถึง

มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งสี่ด้าน
คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา มีชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
PANAYA PHATTHANAKAN BILINGUAL SCHOOL
ความเข้มแข็ง ความกล้า ความเสียสละ ความอดทน
ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความซื่อสัตย์

ปรัชญาของโรงเรียนและความหมาย
ปรัชญาของโรงเรียน
“รอบรู้ โตสมวัย มีวินัย ปลูกฝังคุณธรรม รักความสะอาด”
รอบรู้

หมายถึง

โตสมวัย

หมายถึง

มีวินัย

หมายถึง

การจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
และประถมศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญาอย่างสมดุล มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและภาษา เพื่อการสื่อสารพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ
มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมตามวัย
การอบรมให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ กฎข้อบังคับต่างๆ มีความรับผิดชอบ
มีความอดทน มีระเบียบ

ปลูกฝังคุณธรรม หมายถึง
รักความสะอาด หมายถึง

ปลูกฝังอบรมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
มีความเสียสละ มีมารยาทงาม พูดจาไพเราะ รู้จักอดออม
สร้างนิสัยให้นักเรียนรักความสะอาด รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่
รอบตัว เช่น โรงเรียน ห้องเรียนที่สะอาดเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

นโยบายของสถานศึกษา
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์และมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล
6. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ น ตามหลั ก สู ต ร ทั้ ง ระดั บ ก่ อ น
ประถมศึกษาและประถมศึกษา
7. ส่งเสริมทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
8. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมาะสมกับวัย
9. จัดระบบการศึกษาให้มีการกระจายอานาจตามความสามารถและความถนัดของบุคลากรใน
สถานศึกษา
10. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาครู ทางด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน
ของผู้เรียน
11. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน
12. สนับสนุน และแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา
13. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นและจัดกระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย
14. จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
15. จัดระบบการศึกษาที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียน เรียนทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และหลักสูตรสองภาษา (English Program)
16. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร
ในยุคโลกาภิวัตน์
วิสัยทัศน์
โรงเรียนปาณยา พัฒ นาการ มุ่งพัฒ นาผู้ เรียนทุกคนให้ มีความพร้อมและมีความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีวินัย รักความสะอาด มีความพร้อมด้านการศึกษา มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารแสวงหาความรู้เพื่อสู่ประชาคมอาเซียน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะสมตามวัย
และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ภารกิจของสถานศึกษา
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. จั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรีย นมี ค วามสามารถในการคิ ด อย่างเป็ น ระบบ คิ ด สร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
6. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
7. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. พัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
10. ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
11. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน
12. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
13. พั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
14. ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
15. ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
16. ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
“เรียนรู้ อย่างมีวินัย ใส่ใจสุขภาพ และรักษาความสะอาด” หมายถึง ผู้เรียนเอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามในการเรียนรู้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีสุขภาพแข็งแรง รักษา
ความสะอาด และปฏิบัติตามข้อตกลงของสถานศึกษา
เอกลักษณ์ จุดเน้น/จุดเด่น ของสถานศึกษา
“ โรงเรียนสองภาษา” สถานศึกษาได้มองเห็นความสาคัญของการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบันให้มี
ความเท่าเทียมกับอารยประเทศ โดยมีการจัดหลักสูตรการเรียนรู้เป็นสองภาษา ได้แก่หลักสูตรภาษาไทย และ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้จัดการเรียนรู้ภาษาจีนในทุกระดับชั้น เพื่ อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น

