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“เพิ่มทางเลือกสองทางสําหรับอนาคต”

พันธกิจ
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิตจัดการเรียนการการสอนในหลักสูตรสองภาษาตามมาตรฐานระดับประเทศและ
สากลเพื่อสนับสนุนใหนักเรียนประสบความสําเร็จดานวิชาการ และพัฒนาทักษะที่สําคัญตอการเปนพลเมืองโลกที่เขาใจผูอื่นและมี
ความซื่อสัตย
คุณคา
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิตใชวิธีการที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ครูจึงมีบทบาทในฐานะผูใหความชวยเหลือดาน
การเรียนรูแกนักเรียน ดําเนิ นการสอนดวยหลักสู ตรทางวิชาการที่มีเนื้อหาทาทาย มีความสมดุล และเปนไปตามมาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสามารถตอบสนองตอความคาดหวังในหลักสูตรการศึกษานานาชาติ การประเมินการสอนของโรงเรียน
เปนการประเมินตามสภาพจริงและมีความเขมงวดในการประเมิน
ครูผูสอนควรสงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถาม ทั้งนี้ โรงเรียนมุงมั่นตอการสรางนักเรียนใหเปนผูมีความรู มีความเขาใจผูอื่น มี
ความมั่นใจ มีความรับผิดชอบ สามารถสะทอนความคิด และรักการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ
ภายในโรงเรี ยนสาธิตแห งมหาวิทยาลั ย รังสิ ตจะผนวกมุมมองของไทยและสากลเข าเป นสวนหนึ่งของหลัก สูตร และ
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนเปนผูเรียนรูที่กระตือรือรน มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น เขาใจวาความแตกตาง
ในตัวผูอื่นก็เปนเรื่องที่ถูกตองเชนกัน และเขาใจวาทุกคนลวนมีรับผิดชอบตอโลกใบนี้รวมกัน
ความเปนมาของโรงเรียน
โรงเรีย นสาธิ ต แห งมหาวิ ท ยาลั ย รั งสิ ต ก อตั้ งเมื่ อ ป พ.ศ. 2547 ป จจุ บั น โรงเรีย นเป ดสอนตั้ งแต ระดั บ ก อนอนุ บ าล
(ตั้งแต 19 เดือนขึ้นไป) จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (18 ป)

วิทยาเขตและสิ่งอํานวยความสะดวก
โรงเรียนแหงนี้ ถูกออกแบบตามโครงสรางทางสถาปยตกรรมที่สวยงาม ตั้งอยูในอําเภอเมืองปทุ มธานี พรอมสิ่งอํานวย
ความสะดวกอยางดีที่สุดแกนักเรียนดวยสภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่มีคุณภาพสูง
โครงสรางของโรงเรียน
ฝายประถมศึกษาตั้งอยูที่ สวนกลางของโรงเรียน ภายในตึกมีนักเรียนระดับอนุบ าล 3 จนถึงชั้น ประถมศึกษาปที่ 5 มี
ห องเรี ย นประจํ าชั้ น และห องเรี ย นวิ ช าเฉพาะมากมาย อี ก ทั้ งเป นพื้ น ที่ สํ า หรั บ บุ ค ลากรฝ ายสนั บ สนุ น การเรีย นของระดั บ
ประถมศึกษา ในปนี้ฝายประถมศึ กษาจะมี หองการเรียนรูสวนกลางเพิ่มขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อชวยสงเสริมการเรีย นรู พื้นที่
สวนกลางเป นพื้ นที่ การเรีย นรูแบบอเนกประสงคซึ่งอนุญ าตใหนั กเรียนสามารถทํางานรวมกัน หรือทํ างานอยางเป นสวนตัวได
หองเรียนสวนกลางนี้ออกแบบเพื่อรองรับความตองการของนักเรียนใหดีขึ้น
บุคลากร
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิตวาจางครูผูสอนที่มีคุณภาพและมีประสบการณดานการสอนจากหลายประเทศทั่ว
โลก นอกจากนี้ทางโรงเรียนไดวาจางบุคลลากรฝายสนับสนุนการเรียนรูเพื่อตอบสนองความตองการของนักเรียนแตละคน
ภาพรวมของหลักสูตร
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิตเปนโรงเรียนที่ใชการสอนรูปแบบ PYP ซึ่งเปนหลักสูตรการศึกษาในระบบนานาชาติ
หลักสูตรดังกลาวเปนผลจากการปฏิบัติงานและการวิจัย ที่ยอดเยี่ยมเรื่องระบบการศึกษาในโรงเรีย นของรัฐ รวมถึงความรูกับ
ประสบการณที่สั่งสมมาของโรงเรียนนานาชาติเพื่อผลิตหลักสูตรที่มีคุณภาพแกนักเรียนวัย 4-12 ป หลักสูตร PYP ของทาง IB จะ
ใหความสําคัญกับการพัฒนานักเรียนแบบองครวม ไมวาจะเปนในทางวิชาการ การเขาสังคม กายภาพ วัฒนธรรม และการศึกษา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนรูของ IB
นักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิตจะพัฒนาตนเองไปเปน
ผูใฝเรียนรู

ผูเรียนพัฒนาธรรมชาติของการเปนผูสนใจใครรูดวยตนเอง ผูเรียนจะมีทักษะที่จําเปนตอการเรียนรู
แบบสืบคน และสามารถเรียนรูดวยตนเองได เพื่อพัฒนาไปสูการเปนผูเรียนที่มีทักษะการเรียนรูตลอด
ชีวิต

ผูมีความรู

ผูเรียนศึกษาแนวคิด (concept) ความคิด และหัวขอตาง ๆ ที่มีความหมายทั้งในระดับทองถิ่นและ
ระดับสากล เพื่อใหปฏิบัติเชนที่กลาวมาได ผูเรียนตองมีความรูเชิงลึกและพัฒนาความเขาใจในวิชา
ความรูโดยกวางและสรางความสมดุลในการเรียนวิชาตาง ๆ

นักคิด

ผูเรียนฝกฝนการใชทักษะการคิดเชิงวิเคราะหและสรางสรรคเพื่อตระหนักและเขาถึงปญหาที่ซับซอน
เพื่อใหสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักเหตุผลและคุณธรรม

ผูสื่อสาร

ผูเรียนเขาใจและสื่อสารความคิดกับขอมูลดวยความมั่นใจและสรางสรรคโดยใชภาษามากกวาหนึ่ ง
ภาษาดวยรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย ผูเรียนจะทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเต็มไปดวยความ
มุงมั่นที่จะทํางานรวมมือกับผูอื่น

ผูมีจิตสํานึก

ผูเรียนแสดงพฤติกรรมที่สะทอนใหเห็นถึงศีลธรรมและความซื่อสัตยในตัวผูเรียน และมีความรูสึกเรื่อง
ความเปนธรรม ความยุติธรรม และการใหความเคารพในศักดิ์ศรีของบุคคล กลุม และชุมชนอยาง
ลึกซึ้ง อีกทั้งผูเรียนยังมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนและยอมรับผลของการกระทํา

ผูเปดใจกวาง

ผูเรียนเขาใจวัฒนธรรมและรากเหงาของตนเอง เปดใจยอมรับมุมมอง คุณคาและประเพณีของผูอื่น
และชุมชนอื่น

ผูมีความเห็นอก
เห็นใจ

ผูเรียนแสดงใหเห็นวามีความเขาใจ ความรูสึกเห็นใจ และความเคารพตอความตองการและความรูสึก
ของผูอื่ น ผูเรีย นยึดมั่น ตอการให บริการ และลงมื อปฏิบัติเพื่อใหชีวิตของผูอื่น และสิ่งแวดลอมเกิด
ความแตกตางในเชิงบวก

ผูกลาลองสิ่งใหม

ผูเรียนเผชิ ญกั บ สถานการณ ที่ไม คุ นเคยหรื อสิ่ งที่ ไม แนนอนดวยความกลาหาญและมี อิสระในการ
สํารวจบทบาท ความคิด และกลวิธใี หมๆ

ผูมีความสมดุล

ผูเรียนเขาใจความสําคัญการสรางความสมดุลทางสติปญญา ทางรางกาย และทางอารมณ เพื่อบรรลุ
เปาหมายของการมีสุขภาวะทั้งกับตนเองและผูอื่น

ผูพิจารณาตนเอง ผูเรียนสามารถพิจารณาใครครวญการเรียนรูกับประสบการณของตนไดอยางลึกซึ้ง ผูเรียนสามารถ
ประเมินและเขาใจจุดแข็งและขอจํากัดของตนเองเพื่อสนับสนุนการเรียนรูและพัฒนาการสวนบุคคล
ของตน
ภาพรวมของ PYP
หลักสูตร PYP จะประกอบดวยองคประกอบสําคัญ ดังนี้





แนวคิด
ความรู
ทักษะ
การลงมือปฏิบัติ

องคประกอบเหลานนี้มีความสําคัญตอทุกวิชาและเปนตัวกําหนดโครงสรางการเรียนรูแบบสืบคน นักเรียนจะไดความรูจากการ
พัฒนาความเขาใจในแนวคิดและประเด็นสําคัญตาง ๆ อยางเปนองครวมผานการเรียนรูแบบบูรณาการและโปรแกรมการเรียนรู
ของโรงเรียน
แนวคิด
แนวคิดจะเกิดขึ้นจากการตั้งคําถามที่จะชวยใหนักเรียนสามารถสืบคนหาคําตอบและเปนแนวทางสําหรับการมีปฏิสัมพันธ
ภายในหองเรียน แนวคิดประกอบดวย
 รูปแบบ – สิ่งนี้คืออะไร








หนาที่ – สิ่งนี้ทํางานอยางไร
เหตุและผล – ทําไมจึงเปนเชนนั้น
การเปลี่ยนแปลง – สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงอยางไร
การเชื่อมโยง – สิ่งนี้เชื่อมโยงกับสิ่งอื่นอยางไร
มุมมอง – มุมมองของสิ่งนี้คืออะไร
ความรับผิดชอบ – ความรับผิดชอบของพวกเราคืออะไร

การเรียนรูแบบบูรณาการ
ที่โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิตในระดับประถมศึกษาจะมีหนวยการเรียนรูหกหนวยในทุกชั้นปตั้งแตประถมศึกษาปที่
1 ถึง 5 หนวยการเรียนรูนี้ ไดแก







เราคือใคร
เราอยูที่ไหนและในชวงเวลาใด
เราแสดงตัวตนของเราออกมาอยางไร
โลกนี้ทํางานอยางไร
เราจัดการตนเองอยางไร
การแบงปนโลกรวมกัน

นักเรียนจะไดโอกาสสรางความเขาใจของตนเองผานการเรียนรูแบบสืบคน และจะพัฒนาความเขาใจเรื่องความรู ทักษะ และ
แนวคิด
ทักษะ
ที่โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิต เรามุงมั่นพัฒนาทักษะตอไปนี้ผานการเรียนรูแบบสืบคน






ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะทางสังคม
ทักษะการวิจัย
ทักษะการจัดการตนเอง

การลงมือปฏิบัติ
นักเรียนไดรับการสอนใหประพฤติตนอยางเหมาะสมและใหเกียรติกับผูอื่นตลอดเวลา โดยนักเรียนควรปฏิบัติตนในฐานะ
สมาชิกที่มีความรับผิดชอบของโรงเรียน ทองถิ่น และสากลอยูตลอดเวลา อีกทั้งนักเรียนควรมีความเขาใจในบทบาทของตนใน
ฐานะพลเมืองโลก และจะมีการสอนใหนักเรียนรูจักลงมือปฏิบัตทิ ุกครั้งที่มีโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูอื่นและสิ่งแวดลอม
สําหรับการทําความเขาใจหลักสูตร PYP ของ IB เพิ่มเติม สามารถสืบคนไดที่เว็บไซต www.ibo.org

ปรัชญานโยบายดานภาษา
ภาษาไม ใชแควิธีการสื่อ สารแต ยังเปนเครื่องมื อสําคัญในการทําความเข าใจโลกที่เราอาศัยอยู นอกจากนี้ภาษายังเปน
องคประกอบพื้นฐานของตัวเรา รวมถึงการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่ชวยขัดเกลาอัตลักษณในตัวเราและยังชวยสรางพื้นฐานความ
เขาใจระหวางวัฒนธรรมอีกดวย การสงเสริมใหเกิดสิ่งแวดลอมแบบพหุภาษาจะสนับสนุนใหเราสามารถหลอมรวมความสัมพันธกับ
ผูคนที่มีภูมิหลังหลากหลาย และทําใหเราชื่นชมและยอมรับความแตกตางดวย การมีความรูสึกยอมรับความแตกตางคือพื้นฐานที่จะ
ชวยสรางชุมชนที่มีความเคารพตอกันและเปนแรงบันดาลใจของการมีจิตสํานักแบบสากล
ที่โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิต เราเชื่อวาภาษามีบทบาทสําคัญตอพัฒนาการ ความเขาใจ และการแสดงคุณคา
หลั ก ของโรงเรี ย น (Core Value) โรงเรี ย นมุ งมั่ น แนะแนวทางให นั กเรีย นได แสดงตั ว ตนของนัก เรีย นออกมาอย างมั่ น ใจและ
สรางสรรคโดยใชภาษามากกวาหนึ่งภาษา อีกทั้งนักเรียนจะไดฟงและใหความเคารพมุมมองของบุคคลอื่นทั้งแบบรายบุคคลและ
แบบกลุม การปฏิบัติลักษณะนี้จะชวยใหนักเรียนมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้น และยังสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมทําสิ่งที่
ดีใหแกโลกรอบตัวของนักเรียนดีขึ้นดวย
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเปนภาษาที่ใชสอนที่โรงเรียน โรงเรียนตระหนักวาคุณคาที่สําคัญสําหรับสมาชิกและชุมชน
ของโรงเรียนคือความสามารถในการพัฒนาทักษะภาษาที่สองในขณะที่ยังสามารถรักษาความสามารถทางภาษาแมไวได นอกจากนี้
โรงเรียนมีการสอนภาษาจีนกลางเปนภาษาที่สามใหแกนักเรียนตั้งแตชั้นประถมปที่ 2 ขึ้นไป ทั้งนี้นักเรียนที่ตองการเรียนภาษาจีน
กลางกอนขึ้นชั้นเรียนระดับดังกลาวสามารถลงเรียนไดผานกิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน
ขอมูลดานภาษาของโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิตเปนเปนโรงเรียนทวิภาษาที่ใชสองภาษาในการเรียนการสอน ไดแก ภาษาไทยกับ
ภาษาอังกฤษ จุดมุงหมายของการสอนแบบทวิภาษาคือการเสริมสมรรถนะการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรผานทั้งสองภาษา การ
สอนดวยภาษาทั้งสองตลอดหลักสูตรจะชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาทั้งสองซึ่งมีความแตกตางกันในเรื่อง
ของการออกเสียง หลักภาษา การใชในภาพรวม และการเขียน
การเรียนเสริมภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย
สําหรับนักเรียนที่เขาเรียนกับทางโรงเรียนดวยระดับความสามารถทางภาษาที่ต่ํากวาระดับชั้นเรียนของตนมากกวา 2
ระดับอาจตองไดรับการสอนภาษาเสริมเพื่อใหความชวยเหลือสนับสนุนทางดานภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ในกรณีที่มีหลักฐานชี้
ชัดวานักเรียนกําลังประสบกับความยากลําบากในการเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง โรงเรียนอาจจัดใหนักเรียนเขาเรียนโปรแกรมพิเศษ
เสริมภาษาซึ่งครอบครัวของนักเรียนอาจตองรับผิดชอบคาเลาเรียนเพิ่มเติม
เอกสารตีพิมพอยางเปนทางการของโรงเรียนจะตีพิมพทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
นโยบายการรับสมัครนักเรียน/การจัดชั้นเรียน
การทดสอบเพื่อรับเขาเรียน
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิตปจจุบันรับทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนนานาชาติ นักเรียนแตละคนเมื่อมาสมัครเขา
เรียนจะตองทําแบบทดสอบซึ่งจะชวยใหโรงเรียนเขาใจทักษะและความจําเปนในการสอนนักเรียนไดดีขึ้น การสัมภาษณจะให
ความสําคัญกับความสามารถดานภาษากับคณิตศาสตร การสัมภาษณจะชวยใหโรงเรียนเขาใจไดวานักเรียนตองการการสนับสนุน

เพิ่มเติมในดานใด นักเรียนอาจรับความชวยเหลือในดานอื่น ๆ จากฝายสนับสนุนการเรียนของโรงเรียนได นักเรียนแตละคนจะเขา
รับการสัมภาษณซึ่งจะชวยใหทางโรงเรียนเขาใจความสนใจและกิจกรรมยามวางของนักเรียน ซึ่งจะชวยใหโรงเรียนไดรับขอมูลซึ่งจะ
นําไปปฏิบัติเพื่อใหแนใจวานักเรียนไดรับการจัดใหเขาเรียนในหองเรียนที่เหมาะสมกับความตองการของนักเรียนมากที่สุด
นักเรียนจะไดเขาเรียนในหองเรียนตาง ๆ เรียงตามอายุวันเกิดของนักเรียน รวมถึงภูมิหลังทางการศึกษา และความสําเร็จทางการ
ศึกษา โรงเรียนจะสํารองที่นั่งใหแกนักเรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียนเห็นวามีความเหมาะสมและจะเปนประโยชนที่สุดตอนักเรียนเปน
รายบุคคล
ทางโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิตขอแนะนําใหนักเรียนทุกคนไดเขาเรียนในระดับชั้นที่เหมาะสมกับชวงวัยของ
นักเรียน ดังตอไปนี้
ระดับชั้นเรียนและกลุมอายุที่เหมาะสมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สําหรับนักเรียนที่มีอายุ 6-7 ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สําหรับนักเรียนที่มีอายุ 7-8 ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สําหรับนักเรียนที่มีอายุ 8-9 ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สําหรับนักเรียนที่มีอายุ 9-10 ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สําหรับนักเรียนที่มีอายุ 10-11 ป
การจัดชั้นเรียน
โรงเรียนมีการจัดชั้นเรียนสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาดวยการคละความสามารถตามเกณฑ ดังนี้







ระดับและความสมดุลดานความสามารถทางวิชาการ
ความสมดุลระหวางนักเรียนเกากับนักเรียนใหม
ประเด็นดานพฤติกรรม
ความจําเปนดานภาษาอังกฤษ (EAL) หรือภาษาไทย (TAL)
ความสัมพันธระหวางเพื่อน
การตัดสินใจเลือกอยางเปนมืออาชีพของครู

เกณฑในการจัดชั้นเรียนสําหรับนักเรียนแตละคนจะมีการพิจารณาอยางใกลชิดและรอบคอบโดยครูประจําชั้นและทีม
ผูบริหาร อาจมีการจัดนักเรียนใหอยูกับครูทานใดทานหนึ่งโดยเฉพาะเนื่องจากการบริการชวยเหลือที่ลูกของคุณอาจตองการ แมวา
ผูปกครองอาจพูดคุยถึงเหตุผลที่ตองการใหลูกอยูหองใดเปนพิเศษ แตเราก็ไมสามารถรับประกันไดวาจะใหเด็กอยูในหองเดียวกัน
เนื่องจากเราตองพิจารณาถึงความสมดุลของชั้นเรียนดวยเชนกัน ดวยเหตุนี้เราจึงไมสามารถรับคํารองจากผูปกครองในการระบุครู
ประจําชั้นใหแกนักเรียน ทุกหองเรียนในแตละระดับชั้นจะเรียนหนวยการเรียนรูที่เหมือนกัน และคุณครูทุกคนในระดับชั้นเดียวกัน
จะมี ก ารวางแผนการสอนร วมกั น เพื่ อ เป นหลั ก ประกั น ว านั ก เรี ย นทุ ก คนจะบรรลุ ผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวังเหมื อ นกั น ตาม
ความสามารถที่ดีที่สุดของนักเรียน

กิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน (ECA)
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่ห ลากหลาย ทั้งนี้โรงเรียนจะทําแบบสํารวจความ
ตองการของนักเรียนในชวงตนปการศึกษา หลังจากนั้นโรงเรียนจะจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนใหสอดคลองกับความสนใจของนักเรียน
ที่แจงไว นอกจากนี้โรงเรียนจะจัดใหมีการสอนเสริมดานวิชาการเพื่อชวยเหลือนักเรียนสําหรับวิชาที่ครูและผูปกครองเห็นวามีความ
จําเปนสําหรับนักเรียน
โรงเรียนจะสงขอมูลกิจกรรมตาง ๆ ใหแกผูปกครองเพื่อใหผูปกครองพูดคุยกับนักเรียนในการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับความ
ตองการหรือความจําเปนของนักเรียน ทั้งนี้ผูปกครองจะไดรับจดหมายแจงใหลงทะเบียนและชําระคาเลาเรียนเพิ่มเติมตามเวลาที่
กําหนด
การมาถึงโรงเรียน
เวลาเรียนเริ่มตนที่เวลา 7.50 น. โดยนักเรียนตองไปถึงหองเรียนเวลา 7.50 น. เพื่อเช็คชื่อ ประจําวัน นักเรียนที่มาถึง
โรงเรียนหลังเวลาที่ กําหนดจะถือวามาสายหรือขาดเรียน ซึ่งขอมูลเหลานี้จะมีการลงบันทึกในแบบรายงานผลการเรียนตอนสิ้น
เทอม หากนั กเรีย นมาถึงโรงเรี ยนชวงระหวางเวลา 7.00-7.30 น.จะตองอยูในบริเวณโรงอาหารซึ่งมี ครูเวรคอยดูแ ลอยู และ
สามารถเดินทางไปเขาชั้นเรียนของตนไดตั้งแตเวลา 7.30 น. ถึง 7.50 น.
การขาดเรียนหรือการลาปวย
กรณีที่นักเรียนไมสามารถมาโรงเรียนไดเนื่องจากการเจ็บปวยหรือเหตุผลอื่น ขอใหผูปกครองแจงครูประจําชั้นกอนเวลา
7.50 น. ของวันนั้น การขาดเรียนติดตอกันเกิน 3 วันควรมีการแจงจากผูปกครอง หรือใบรับรองแพทยเพื่อเปนเหตุผลประกอบการ
ขาดเรียน
สวนกรณีที่ผูปกครองมีการเดินทางหรือกิจธุระที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดและตองพานักเรียนไปดวย ขอความกรุณาแจงให
ครูประจําชั้นทราบลวงหนา ผูปกครองสามารถติดตอสํานักงานประถมในการกรอกแบบฟอรมการลาหรือแจงการขาดเรียนประเภท
ตางๆ
การขอลากลับบานกอนเลิกเรียน
นักเรียนควรอยูในบริเวณโรงเรียนตลอดทั้งวัน กรณีที่นักเรียนจะขอลากลับบานกอนเวลาเลิกเรียนดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
ผูปกครองตองแจงครูประจําชั้นในวันที่จะขอพากลับลวงหนาพรอมเวลาที่จะมารับกลับบาน เมื่อผูปกครองมาถึงผูปกครองควรไปที่
สํานักงานฝายประถมเพื่อกรอกแบบฟอรมการขอลากลับกอนเลิกเรียน โดยครูประจําชั้น ผูปกครอง ทีมบริหารฝายประถมหนึ่งคน
จะตองลงนามในแบบฟอรม ขั้นตอนนี้มีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเอง และขอใหสงแบบฟอรมกลับคืนไปที่สํานักงานฝาย
ประถมเมื่อมีการลงลายเซ็นเรียบรอยแลว ทั้งนี้ผูปกครองควรยื่นสําเนาใหฝายรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเมื่อรับนักเรียนกลับ
บาน ระบบนี้มีขึ้นเพื่อทําใหแนใจวาจะไมมีนักเรียนคนใดออกจากโรงเรียนโดยที่ผูปกครอง ครู และทีมงานบริหารฝายประถมไม
ทราบ
การเลิกเรียน
นักเรียนจะเลิกเรียนในแตละวันเวลา 15.40 น. และครูประจําชั้นจะเปนผูพานักเรียนไปนั่งคอยผูปกครองที่โรงอาหาร
ทั้งนี้โรงเรียนขอใหผูปกครองไปรอพบนักเรียนที่บริเวณโรงอาหารหลังเลิกเรียน ครูควรบอกใหนักเรียนรออยูในบริเวณโรงอาหาร

จนกว าจะไดพบกั บ ผู ปกครองของตน หลั งจากทั้ งสองฝายพบกั น แลวนัก เรีย นจะได รับอนุญ าตให ไปเลนภายใต การดูแ ลของ
ผูปกครอง โดยมีครูเวรจะดูแลนักเรียนในชวงเวลานี้เชนกัน
นักเรียนที่เรียนกิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียนจะพบผูปกครองไดเมื่อถึงเวลา 16.40 น. ที่บริเวณโรงอาหาร
แมจะมีการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน แตโรงเรียนจะขอใหนักเรียนอยูแตในบริเวณโรงอาหารจนกวาผูปกครองจะมาถึง
นักเรียนที่ตองการอยูตอในโรงเรียนเพื่อเลนกับเพื่อนสามารถทําไดภายใตการดูแลของผูปกครอง
ผูปกครองควรมารับนักเรียนในเวลาที่กําหนดหรือกอน 17.00 น. แมจะมีการดูแลนักเรียนในชวงเวลานี้แลว แตการดูแล
ของครู อาจทํ าได ในขอบเขตจํ ากั ด ดั งนั้ น เพื่ อความปลอดภัย ของนัก เรีย นโรงเรีย นจึ งขอใหผูปกครองมารับ นักเรียนในเวลาที่
เหมาะสม ผูปกครองอาจตองจายคาปรับเนื่องจากการมารับนักเรียนลาชาหลังเวลา 17.30 ทั้งนี้จะมีครูเวรหนึ่งคนจะหนาที่อยูเวร
จนถึงเวลา 18.00 น. หรือจนกวาผูปกครองจะมารับนักเรียนคนสุดทายของวัน
ปฏิทิน
ผูปกครองสามารดดูปฏิทินของโรงเรียนไดทางเวปเพจของโรงเรียนที่ www.sbs.ac.th.
รายละเอียดการติดตอ
ขอใหผูปกครองแจงโรงเรียนโดยดวนเมื่อมีการเปลี่ยนที่อยู อีเมล หรือเบอรโทรศัพท
พฤติกรรม
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิตมีความเชื่อวาการมอบสภาพแวดลอมการเรียนรูที่เปนบวกและปลอดภัยแกนักเรียน
ทุกคนเปนสิ่งสําคัญ เราตั้งใจใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรูวิธีปฏิบัติตนที่แสดงถึงความเคารพ และมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
เลือกในแตละวัน ในแตละปนักเรียนจะไดมีสวนรวมกับการทําขอตกลงรวมกันเรื่องความคาดหวังดานพฤติกรรมที่นักเรียนรูสึกวา
สําคั ญ สําหรับห องเรี ยนและโรงเรีย นของตน โรงเรี ยนมีการใช แอพพลิเคชั่น Class Dojo เพื่ อจดจํ านักเรีย นและเสริม สรางให
นักเรียนกระทําในสิ่งที่พึ งประสงค นักเรียนจะไดรับคะแนนเมื่อมีการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตามคุณ ลักษณะที่พึงประสงค
(learner profile) สําหรับนักเรียนที่ไดรับคะแนนตามระดับที่กําหนดจะไดรับใบประกาศและสายรัดขอมือ
ที่โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิต เราเชื่อวาสิ่งสําคัญคือ นักเรียนตองรูจักปฏิบัติอยางมีความรับผิดชอบ และสามารถสะทอน
การกระทําของตนเองเองได สิ่ งเหลานี้จะชวยใหนักเรียนสามารถเผชิญหนากับอนาคตดวยความมั่นใจดวยทักษะการแกปญหา
ทักษะทางสังคม และทักษะดานการคิด
เมื่อนักเรียนประพฤติตนไมเหมาะสม อาจไดรับผลของการกระทําดังนี้







การตักเตือน
การแยกเขามุม
การสะทอนพฤติกรรมและเขียนแผนปฏิบัติ
การหมดสิทธิ์เขารวมกิจกรรม
การเขาพบครูใหญฝายประถม
การประชุมผูปกครอง

 รายงานการติดตามพฤติกรรมรายสัปดาห
นักเรียนที่ประพฤติตนไมเหมาะสมอาจไดรับแบบรายงานพฤติกรรม โดยแบบรายงานนี้จะถูกสงไปที่บานเพื่อใหผูปกครอง
ไดแสดงความเห็น ลงนามและสงกลับคืนมาที่โรงเรียน
การบาน
นโยบายการบานตามหลักสูตร PYP ของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิต
เหตุผลและหลักการ
การใหการบานที่โรงเรียนสาธิตแห งมหาวิทยาลัยรังสิตมุงหมายที่จะพัฒนานักเรียนใหเป นผูมีความรู สามารถสะทอน
ความคิด เปนผูใฝเรียนรู เปนนักคิด และเปนผูมีความสมดุลดานการเรียนรู
จุดมุงหมายของการบาน













เพื่อเพิ่มความสามารถ/สงเสริม/ทบทวนสิ่งที่ไดสอนและเรียนรูไปแลวในหองเรียน
เพื่อเสริมสรางความรูเดิมของนักเรียนผานการฝกฝน
เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนเกิดความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง
เพื่อพัฒนาทักษะที่ไดสอนไปแลว
เพื่อใหพอแมไดมีสวนรวมในการเรียนรูของนักเรียน
เพื่อใหนักเรียนไดสะทอนความคิดตอบทเรียนที่เรียนไปแลว
เพื่อฝกฝนทักษะ (แบบบูรณาการและวิชาเฉพาะ)
เพื่อฝกฝนใหปฏิบัติตนตามคุณลักษณะการเรียนรูที่พึงประสงค
เพื่อสรางความเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่กําลังเรียนกับความรูเดิมของนักเรียน
เพื่อรูจักการใชเหตุผล
เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการและการรูจักใชเวลา
เพื่อเปดโอกาสใหมีการฝกฝนระดับความสามารถของนักเรียน

โรงเรียนเห็นวาประเด็นตอไปนี้คอื เหตุผลสําคัญของการใหการบานนักเรียน







เพื่อสนับสนุนนักเรียนใหสามารถใชสวนที่สําคัญที่สุดจากการเรียนรูของตนไดดีขึ้น
เพื่อทบทวนสิ่งที่ไดสอนไปแลวและเพื่อขยายการเรียนรูของนักเรียน
เพื่อพัฒนาทักษะและความรูที่จะชวยสงเสริมทักษะการเรียนเชิงบวกและอุปนิสัยการทํางาน
เพื่อพัฒนาการเรียนรูอยางเปนอิสระ
เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงระหวางนักเรียนกับที่บาน โรงเรียน และผูปกครอง
เพื่อใหขอเสนอแนะเรื่องความกาวหนาของการเรียนรูและทัศนคติของนักเรียน

การฝกทําการบานที่ดีที่สุด
การบานที่ดคี วรมีลักษณะดังนี้










ตอบสนองตอความจําเปน/ระดับการเรียนรูของนักเรียน
บางครั้งตองกําหนดขั้นตอนการทําการบาน สวนการบานชิ้นอื่นควรใหตัวเลือกในการทํา
มีคําสั่งที่ชัดเจน และเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน
ใหการสนับสนุนที่ตอเนื่องตอความตองการของนักเรียน
ใหคะแนนและขอเสนอแนะในเวลาที่เหมาะสม แตไมควรนําคะแนนมาใชเพื่อใหเกรดการเรียน เวนแตคะแนนดังกลาว
อาจเปนสวนหนึ่งของโครงงานที่ตองมีการใหคะแนน
เชื่อมโยงกับหนวยการเรียนในปจจุบัน
อนุญาตใหนักเรียนไดแสดงความเขาใจของตนออกมาในหลายรูปแบบ (รูปแบบการเรียนรู)
สนับสนุนใหนักเรียนทําการคนควาวิจัยตามหนวยการเรียนในปจจุบัน
ใชเวลาในการทําการบานที่เหมาะสม (ดูคูมือปฏิบัติดานการใหเวลาทําการบานดานลาง)

การแจงขอมูลแกผูปกครอง
ควรแจงผูปกครองของนักเรียนเมื่อ
-

ครูดัดแปลงการบานใหเหมาะสมกับความจําเปนของนักเรียน
เมื่อนักเรียนตองการการสนับสนุนเปนพิเศษในเรื่องที่ทํา
เมื่อมีการเปลี่ยนหนวยการเรียนรูเพื่อที่ผูปกครองจะไดสนับสนุนการทํางานภายในหองเรียนดวยการถามลูกของตนวา
กําลังเรียนรูเรื่องอะไรที่โรงเรียน
นักเรียนทําการบานไมเสร็จตามเวลาที่กําหนดอยูเปนประจํา
ความคาดหวังในการทําการบานของนักเรียนในระดับชั้น

คูมือเรื่องเวลาที่เหมาะสมตอการทําการบาน
เวลาสําหรับทําการบานแตละชิ้ นจะขึ้ นกับดุลพิ นิจ ของครูผูสอน ครูจะใหการบานเมื่อมีความจําเปนตองทํา เนื่องจาก
การบานไมใชงานทีต่ องมีความยากในการทํา
นอกจากนี้ยังมีการเตรียมโปรแกรมออนไลนอื่นๆใหนักเรียนไดฝกทําเปนรายวันเพื่อใหบรรลุผลการเรียนที่ดีที่สุด ทั้งนี้ชื่อผูใช
กับรหัสผานจะสงมอบใหนักเรียนผานครูประจําชั้นในชวงตนปการศึกษา
Raz-Kids
ครูและบุ ค ลากรของโรงเรี ย นสาธิต แห งมหาวิท ยาลั ย รังสิต มีค วามปรารถนาที่ จ ะสนับ สนุ นนั ก เรีย นให เป นผูมี ความ
รับผิดชอบเพื่อที่การอานของนักเรียนจะกาวหนาอยางตอเนื่อง ดังนั้น สิ่งสําคัญคือนักเรียนแตละคนควรใชเวลาในแตละคืนไปกับ
การอานหนังสือตามโปรแกรม Raz-Kids ที่เราเลือกให การฝกอานทุกคืนจะชวยใหนักเรียนสามารถเพิ่มความสามารถดานการอาน
มากขึ้นและสามารถเพิ่มความรูดานคําศัพทดวยตนเอง นักเรียนแตละคนจากชั้นประถมศึกษาปที่ 1-5 จะไดรับรหัสและชื่อผูใชเพื่อ

ล็อกอินเขาระบบดวยตัวเอง นักเรียนจะเริ่มอานหนังสือตามระดับและจะพัฒนาจากระดับ A-Z โดยครูจะมอบหมายภาระงานให
นักเรียนแตละคนอานหนังสือโดยสม่ําเสมอตามระดับการอานของนักเรียนแตละคน
นักเรียนควรไดรับการทดสอบเพื่อปรับเพิ่มระดับความสามารถในการอานตามโปรแกรม Raz-Kids ตามชวงเวลาตอไปนี้
แอพพลิเคชั่น Prodigy
โรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะทางดานคณิตศาสตรดวยตัวเองโดยการใชเกมหรือแอพพลิเคชั่น Prodigy
แอพพลิเคชั่นนี้จะชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะทุกดานทางคณิตศาสตร ครูสามารถกําหนดภาระงานใหนักเรียนใหสอดคลองกับ
ทักษะที่นักเรียนทําภายในชั้นเรียน
การสื่อสารระหวางโรงเรียนกับที่บาน
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิตเชื่อวาการติดตอระหวางบานกับโรงเรียนเปนเรื่องสําคัญเพื่อชวยใหเกิดพัฒนาการ
ในนักเรียนแตละคน ดังนั้นในชวงตนปการศึกษาผูปกครองจะตองใหขอมูลในการติดตอ และขอมูลสวนตัวของนักเรียน สําคัญที่สุด
คือครู ประจํ าชั้ นต องรู เรื่ องภูมิ แ พ ขอจํ ากั ดด านอาหาร หรือยาที่นักเรีย นแต ละคนตองรับ ประทานในแตละวันตั้งแต ชวงตนป
การศึกษา ครูประจําชั้นอาจจะสอบถามผูปกครองใหชวยเปนอาสาสมัครในชั้นเรียนหรือรวมทัศนศึกษานอกสถานที่
ตัวแทนผูปกครอง
ผูปกครองอาจไดรับการสอบถามใหเปนตัวแทนผูปกครอง บทบาทของตัวแทนผูปกครองคือ เขารวมการประชุม มีสวน
รวมในการตัดสินใจและแบงปนขอมูลกับผูปกครองทานอื่น ๆ
การติดตออยางเปนทางการกับโรงเรียน
RenWeb
โรงเรี ย นใช โปรแกรม RenWeb สํ าหรับ รู ป แบบการติ ด ต ออย างเป นทางการ มี ก ารเช็ ค ชื่อ นั ก เรี ยนทุ ก วั นในระบบ
RenWeb ผูปกครองสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนและการเรียนรูของนักเรียน ในระบบ RenWeb ยังมีจดหมายขาว
แจงหนวยการเรียนรู แผนการสอนรายป และโปรแกรมการเรียนรูแบบสืบคนใหผูปกครองรับทราบ นอกจากนี้ระบบ RenWeb ยัง
สามารถใชเปนแฟมสะสมงานไดอีกดวย
อีเมล
ผูปกครองสามารถติดตอครูผานอีเมลที่ใหไวไดตลอดเวลา ที่อยูอีเมลของครูแตละคนจะนําหนาดวยชื่อจริงของครู ตาม
ดวยจุด และอั กษรตั วแรกของนามสกุ ล และป ดท ายดวย @sbs.ac.th หมายความวาหากต องการติ ดตอ Rhiannon Morgan
ผูปกครองสามารถติดตอไดดวยการพิมพ rhiannon.m@sbs.ac.th
เว็บไซตของโรงเรียน
ขอมูลตางๆ ไมวาจะเปนงานสําคัญที่จะจัดขึ้นไป รวมถึงกิจกรรมในแตละวันที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน โดยสามารถดูได
จากเว็บไซตของโรงเรียนที่ www.sbs.ac.th

Facebook ของโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิตมีเพจใน Facebook ซึ่งปรับขอมูลใหทันสมัยอยูตลอดเวลา สามารถคนหาเพจได
ดวยชื่อ Satit Rangsit เพจนี้จะใหขอมูลเกี่ ยวกับงานที่โรงเรียนกําลังจะจัดหรือไดจัดไปแลว และยังแสดงภาพของชั้นเรียนหรือ
กิจกรรมของโรงเรียน ในบางโอกาสทางเพจไดมีการถายทอดสดงานของโรงเรียนดวย
ไลน
ถึงแมวาครูหลายทานที่โรงเรียนจะใชไลน แตโรงเรียนไมสนับสนุนใหใชไลนในการติดตอสื่อสารแบบเปนทางการ ทั้งนี้ครู
ไมไดรับอนุญาตใหเขารวมกลุมไลนของผูปกครอง แตสามารถตอบคําถามผูปกครองไดแบบตัวตอตัว
เว็บไซต Seesaw
แตละหองเรียนจะมีบัญชีของเว็บ Seesaw หนึ่งบัญชี ผูปกครองสามารถดาวโหลดแอพพลิเคชั่นเพื่อรับขอมูลและรับชมวี
ดีทัศนกับภาพถายกิจกรรมของหองเรียนได ภาพถายและวีดีทัศนเหลานี้สามารถนําไปใชเปนแฟมผลงานดิจิตอลเพื่อใหนักเรียนได
บันทึกขอมูลการทํางานในแตละวันของตนเองสําหรับนักเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เปนตนไปดวยการใช iPad ผูปกครองจะ
ไดรับการแจงเตือนจากเว็บไซตเมื่อนั กเรียนอัพโหลดผลงานขึ้น บนแอพพลิเคชั่น Seesaw นอกจากนี้แอพพลิเคชั่นนี้ยังสามารถ
นําไปใชสื่อสารเรื่องการบานหรือกิจกรรมในโรงเรียนกับผูปกครอง
จดหมายแจงขาว
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิตจะผลิตจดหมายขาวเดือนละหนึ่งฉบับ จดหมายขาวนี้มีชื่อเรียกวา Pulse ภายใน
จะมีรายงานเรื่องงานของโรงเรี ยนกั บ การแสดงความยิ นดี ในความสําเร็จ ของนั กเรียน นอกจากนี้ จดหมายขาวจะให ขอมูลแก
ผูปกครองเรื่องการพัฒนาของทางโรงเรียน จดหมายขาวนี้จะสงไปถึงบานของนักเรียนเปนประจําทุกเดือน
ขาวสารในหองเรียนและระดับชั้นเรียน
หองเรียนแตละหองและระดับชั้นควรมีการแจงขาวสารดวยจดหมายขาวของตนเองเปนรายสัปดาห จดหมายนี้จะให
ขอมูลแกผูปกครองเกี่ยวกับหนวยการเรียนรูของนักเรียนในชั้นเรียน การบาน และกิจกรรมของระดับชั้นที่กําลังจะจัดขึ้น
กิจกรรมเปดบาน
ในระหวางปการศึกษา โรงเรียนจะเชิญผูปกครองและชุมชมรอบขางใหมารวมแสดงความยินดีกับนักเรียนเรื่องผลการ
เรียนรู นักเรียนควรจะไดเตรียมตัวเปนอยางดีเพื่อแสดงความเขาใจของตนตอประเด็นตาง ๆ ตอหนาผูปกครอง ในชวงวันเปดบาน
นี้นักเรียนจะไดแสดงผลงานและทั กษะใหมที่ ตนเพิ่ งคนพบ การแสดงผลงานนี้จะเปดโอกาสใหนักเรียนใหเกิดความรูสึกภูมิใจใน
ผลงานของตน และยังใหโอกาสแกผูปกครองและสมาชิกของชุมชนรอบโรงเรียนไดทราบวานักเรียนกําลังเรียนรูเรื่องอะไรบางในชั้น
เรียน

ระเบียบการแตงกาย
เครื่องแบบนักเรียนหญิง

เครื่องแบบนักเรียนชาย

ชุดพละศึกษา

 กระโปรงยาวถึงเขา
 กางเกงสีน้ําเงินขายาวถึงเขา
 เสื้อยืดสีน้ําเงิน
 เสื้ อ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต แห ง  เสื้อเชิ้ตนักเรียนโรงเรียนสาธิตแหง
 กางเกงพละศึ ก ษาประจํ า โรงเรี ย น
มหาวิทยาลัยรังสิตสีขาว
มหาวิทยาลัยรังสิตสีขาว
สาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิต
 เข็มขัด
 เข็มขัด
 ถุงเทาขาว
 ถุงเทาสีดําความยาวบริเวณขอเทา
 ถุงเทาสีดําความยาวบริเวณขอเทา
 รองเทาขาว
 รองเทาสีดํา
 รองเทาสีดํา
*ถุงเทาสําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิตมีขายคูกับเครื่องแบบนักเรียน*
* อุปกรณการแตงกายทุกอยางสามารถหาซื้อไดที่หองการเงิน อาคารบริหาร ยกเวนรองเทา*
ชุดลูกเสือระดับประถมศึกษาปที่ 1-3
 ผาพันคอลูกเสือ
 หมวกลูกเสือ
 วอกเกิล

ชุดเนตรนารีระดับประถมศึกษาปที่ 4-5







เสื้อเนตรนารีสีน้ําเงิน
กระโปรงเนตรนารีสีน้ําเงินเลยเขา
ถุงเทายาวสีเทายาว
ผาพันคอ
หมวก
เข็มขัด

ชุดลูกเสือระดับประถมศึกษาปที่ 4-5







เสื้อลูกเสือสีน้ําเงิน
กางเกงขาสั้นยาวถึงเขาสีน้ําเงิน
ถุงเทาสีเทา
ผาพันคอ
หมวก
เข็มขัด

*เครื่องแบบทั้งหมดของโรงเรียนสามารถซื้อไดที่หองการเงิน อาคารบริหาร ยกเวนรองเทา*
นโยบายการเรียนรวมของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิต
พัฒนาการของทางโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิตมุงมั่นสนับสนุนผูเรียนรูทุกคนใหประสบความสําเร็จในการเรียนตามความสามารถของตน
อยางดีที่สุด เพื่อบรรลุจุดมุงหมายดังกลาวโรงเรียนจะอบรมครูในเรื่องการปฏิบัติงานอยางเปนมืออาชีพในเรื่องการเรียนรวม และ
การนําไปใชใหประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิตจะเตรียมนักเรียนของเราใหพรอมกับความ
หลากหลายในโลกแหงความจริงดวยการสอนนักเรียนใหทํางานรวมกับผูคนที่หลากหลาย และเตรียมผูปกครองใหพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงเรื่องสภาพแวดลอมของโรงเรียนที่เปดกวางสําหรับการเรียนรวมมากยิ่งขึ้น หากนักเรียนมีความจําเปนตองไดรับการ
จัดการศึกษาพิเศษ ทางโรงเรียนจะติดตอผูปกครองใหเขาพบกับฝายสนับสนุนนักเรียน ซึ่งนักเรียนอาจไดรับคําแนะนําใหไดรับการ
สงเสริมเพิ่มเติมในบางดาน ทั้งนักเรียน นักการศึกษา ผูปกครอง และผูเชี่ยวชาญจะมีเสียงที่เทากันในออกแบบรูปแบบการบริการ
และการสนับสนุนที่จําเปนเพื่อชวยสนับสนุนผูเรียนกับครอบครัวของผูเรียนรู

หัวใจของการบริการสนับสนุน ให ประสบความสําเร็จคือการรวมมือกันอยางเปนมืออาชีพ แบบบูรณาการเพื่อขจัดอุปสรรคดาน
การศึ ก ษาให ผู เรีย นเป นรายบุ ค คล การสื่ อ สารอย างสม่ํ าเสมอระหว างที ม สนั บ สนุ น นั ก การศึก ษา และผู ปกครองคือ สิ่งที่ มี
ความสําคัญที่สุด
ประเภทของการสนับสนุนการเรียนรู






การสนับสนุนดานการคิดคํานวณ
การสนับสนุนดานภาษา
การสนับสนุนดานวิชาการ
การฝกฝนทักษะชีวิต
ทักษะการพัฒนากลามเนื้อมัดใหญและกลามเนื้อมัดเล็ก

ขั้นตอนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ผูปกครองจะไดรับการติดตอทาง RenWeb และจะมีการสงอีเมลใหผูปกครอง ทางโรงเรียนจะมีการอัพเดต
ขอมูลของโรงเรียนบนเวปเพจบน Facebook ของโรงเรียน ขอใหผูปกครองอัพเดตที่อยูในการติดตออยางตอเนื่องเพื่อที่ผูปกครอง
จะไดสามารถเขาถึงขอมูลไดในกรณีฉุกเฉิน
การบริการดานสุขภาพของทางโรงเรียน
ในกรณี ที่เกิ ดอุ บัติ เหตุหรือนั กเรียนคนใดคนหนึ่งในชั้น เรียนมีอาการป วยระหวางวัน พยาบาลของโรงเรียนจะติดตอ
ผูปกครองทางโทรศัพท ไลน หรืออีเมล และใหคําแนะนําขั้นตอนการปฏิบัติ
ผูปกครองตองใหขอมูลทางการแพทยที่เกี่ยวของทั้งหมดใหแกพยาบาลของโรงเรียน เงื่อนไขทางการแพทยหรือการแพของนักเรียน
เปนสิ่งสําคัญที่พยาบาลตองทราบ รวมถึงการรับประทานยาก็เปนสิ่งสําคัญดวยเชนกันที่พยาบาลตองตระหนักถึง
การใหยา
ในกรณีที่นักเรียนเกิดเจ็บปวยระหวางวัน นักเรียนอาจไดรับยาที่ไมตองมีใบสั่งแพทยจากครูพยาบาลได โดยควรแจงให
ผูปกครองของนักเรียนทราบทางโทรศัพท ครูพยาบาลจะเปนผูเก็บยาที่นักเรียนตองรับประทานไวตลอดเวลาที่โรงเรียน และครู
พยาบาลจะคืนยาใหแกผูปกครองเมื่อมารับนักเรียนกลับจากโรงเรียน
นโยบายการปดโรงเรียน
โรงเรียนอาจมีความจํ าเป นตองประกาศปดเรียนในระหวางป เนื่องจากการเจ็บปวยดวยไขหวัดใหญ โรคมือ เทาปาก
สภาพอากาศรุนแรง หรือปญหามลพิษทางอากาศ ในกรณีเกิดเหตุการณเชนนี้ทางโรงเรียนตองคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน
และพนักงานเปนอันดับแรก ทั้งนี้เปาหมายเบื้องตนของโรงเรียนคือ ใหคงการเปดเรียนไวถาเปนไปไดเพื่อใหบริการคุณภาพทางการ
ศึกษาแกนักเรียน โรงเรียนจะประกาศปดเรียนภายใตการตัดสินใจของผูถือใบอนุญาต

เกณฑ

การปฏิบัติของโรงเรียน

มีนักเรียนจํานวน 5 คนหรือมากกวาที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย

ประกาศปดหองเรียน

มีนักเรียนหรือพนักงานจํานวน 10 คนในระดับชั้นเดียวกันที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย

ประกาศปดระดับชั้นเรียน

มีนักเรียนจํานวน 20 ในระดับชั้นเดียวกันที่เรียนอยูตึกชั้นเรียนเดียวกัน และใชสิ่งอํานวย ประกาศป ดชั้ น เรี ย นที่ เ รี ย นตึ ก ชั้ น
ความสะดวกรวมกันที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย
เดียวกัน
มีนักเรียนจํานวน 40-50 คนในโรงเรียนระดับเดียวกันที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย

ประกาศป ดระดั บ โรงเรี ย น (เช น
อนุบาล ประถม มัธยม)

มีนักเรียนจํานวนมากกวา 50 คนระหวางโรงเรียนที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย

ประกาศปดโรงเรียน

หมายเหตุ
โรงเรียนตองการความรวมมือจากผูปกครองในการสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและดีตอสุขภาพใหแกนักเรียนทุกคน
ดังนั้นถานักเรียนขาดเรียนดวยการปวยทั้งที่ไดรับการวินิจฉัยหรือไมก็ตาม ผูปกครองจําเปนตองแจงใหครุประจําชั้นทราบ เพื่อ
โรงเรียนจะไดมีมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของโรค นอกเหนือจากนี้ทางโรงเรียนตองการใหทุกครอบครัวไปรับการฉีด
วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ
มาตรการ
1. ในกรณีที่มีการประกาศหยุดเรียนเปนหองเรียนหรือทั้งโรงเรียนเนื่องจากการเจ็บปวย โรงเรียนจะปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้


แจงผูปกครองทุ กทานเรื่องการประกาศป ดห องเรี ยนหรือโรงเรียนผานอีเมลทาง RenWeb และแจงทางเวปไซตของ
โรงเรียน



โรงเรียนจะทําการฆาเชื้อ รมยา และทําความสะอาดหองเรียน พื้นที่สวนกลาง ของเลน และมือจับประตู



ครูประจําชั้นจะสื่อสารกับผูปกครองเปนประจําเกี่ยวกับการประกาศเปดเรียนใหมของโรงเรียน

2. ในกรณีที่ประกาศปดเรียนเนื่องจากสภาพอากาศที่รุนแรงหรือปญหามลพิษทาง
สําหรับกรณีนี้ โรงเรียนจะปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐบาล ผูปกครองทุกทานจะไดรับการแจงเรื่องการประกาศปดโรงเรียน
ผานชองทางการสื่อสารดังที่ไดกลาวขางตน ครูประจําชั้นจะเปนผูอัพเดตขอมูลใหผูปกครองทราบวาโรงเรียนจะประกาศเปดเรียน
ใหมเมื่อใด
การลาหยุดของนักเรียนเนื่องจากอาการเจ็บปวย
นั กเรียนควรพั กผอนอยูกั บบ านกรณี เกิ ดอาการเจ็บป วยจากโรคติดต อหรือ โรครายแรง นักเรียนจะถูกแยกออกจาก
นักเรียนคนอื่นและสงตัวกลับบานในกรณีที่สงสัยวานักเรียนมีอาการปวยจากไขหวัด

อาหารโรงเรียน
นักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิตจะไดรับบริการอาหารกลางวันและของวางระหวาง
วัน ในชวงเบรคเชานักเรียนจะไดรับนมเพื่อรับประทาน ทั้งนี้ผูปกครองสามารถทําเรื่องขอเครื่องดื่มพิเศษ เชน นมถั่วเหลือง
ในชวงกลางวันจะมีการเตรียมอาหารที่มีโภชนาการเพื่อสุขภาพ ประกอบดวยอาหารหลัก ซุป และผลไม โรงเรียนขอใหนักเรียนนํา
กระติกน้ํามาเองเพื่อเติมน้ําที่โรงเรียน ในชวงเบรคบายโรงเรียนจะใหบริการน้ําผลไมหรือนม และของวาง ทั้งนี้นักเรียนสามารถซื้อ
ขนมหรืออาหารเพิ่มเติมไดนอกเหนือจากของวางที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไวให ผูปกครองสามารถใหเงินแกนักเรียนเพื่อซื้อขนมและ
อาหารเพิ่มเติมไดถาตองการ
ทัศนศึกษา
โรงเรีย นจั ดกิจ กรรมทั ศนศึ กษาใหแกนัก เรียนในระหวางป นอกจากนี้นัก เรีย นยังสามารถไปเยี่ยมชมสถานที่ ในบริเวณชุ ม ชน
ใกลเคียงในระหวางปอีกดวย คาใชจายสําหรับกิจกรรมทัศนศึกษาถูกรวมอยูคาเลาเรียนแลว นักเรียนบางคนในชั้นประถมปลาย
อาจเลือกไปทัศนศึกษาแบบคางคืน ซึ่งผูปกครองตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมแตไมใชกิจกรรมภาคบังคับ
การเขาคายลูกเสือ
ที่โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิตมีการสอนกิจกรรมลูกเสือ นักเรียนอาจมีการเขาคายลูกเสือ โดยนักเรียนประถม
ตนจะมีการเขาคายแบบไมคางคืนโดยใชบริเวณภายในและรอบๆโรงเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมปลายจะมีการเขาคายแบบ
คางคืนที่โรงเรียนหรือคายอื่นที่ไมไกลจากโรงเรียนมากนัก วัตถุประสงคของการเขาคายลูกเสือคือเพื่อสรางการทํางานเปนทีมและ
พัฒนาทักษะการเอาตัวรอด
การประเมินผล
การประเมินผลที่โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิต ควรมีลักษณะดังนี้











ตามสภาพจริง
ทาทาย
เขมขน
สองภาษา
เตรียมตัวนักเรียนใหรับกับความเปลี่ยนแปลง
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
สงเสริมความสามารถดานดิจิตอล
สงเสริมการประเมินผลตนเอง การประเมินผลโดยเพื่อนรวมชั้นเรียน และการสะทอนความคิด
มีความแตกตางขึ้นอยูกับขอมูล
สงเสริมการประเมินเพื่อการเรียนรูของบุคลากรและนักเรียน

สิ่งที่จะถูกประเมินประกอบดวย







องคประกอบสําคัญของหลักสูตร
ความรู
วิธีการเรียนรู
แนวคิด
ทัศนคติ
การลงมือปฏิบัติ

วิธีการประเมิน
การประเมิ นที่ โรงเรี ยนสาธิตแห งมหาวิท ยาลั ย รังสิตจะประเมินตามรูปแบบถอยหลังซึ่งออกแบบโดย Wiggins และ McTighe
(2003) ซึ่งออกแบบเพื่อวัตถุประสงคตอไปนี้
 เพื่อหาผลลัพธที่คาดหวัง
 เพือ่ มองหาหลักฐานการเรียนรูที่เปนที่ยอมรับ
 เพือ่ วางแผนประสบการณการเรียนรูและการสอน
การประเมินเพื่อวินจิ ฉัย
การประเมิ น ประเภทนี้ จ ะช วยให ครู
ป ระเมิ นสิ่ ง ที่ นั กเรี ย นรู อยู แล วแ ละ
สามารถทํ าได ทั้ งนี้ เพื่ อ ให การสอนและ
การทํ ากิ จกรรมการใฝเรียนรู ตอบสนอง
กั บ ระดั บ ความต องการของนั ก เรี ย นได
พอดี

การประเมินผลระหวางการเรียนรู

การประเมินผลทายหนวยการเรียนรู

การประเมิ น ประเภทนี้ จ ะรวมอยู ใน
กระบวนการสอนและการเรี ยนรูเพื่ อให
ครู ส ามารถ ออกแบ บ การสอนแบ บ
รายบุคคลตามความตองการของนักเรียน
ได

การประเมิ น ผลประเภทนี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ในชวงทายของกระบวนการสอนและการ
เรี ย นรู เพื่ อให นั ก เรี ย นได แสดงสิ่ ง ที่
นักเรียนไดเรียนรูมาแลว

ระดับการประเมินผลของโรงเรียน – คําอธิบายระดับการประเมิน
ระดับ 1
ผูเรียนยังมีผลงานต่ํา
กวาระดับความ
คาดหวังของชั้นเรียน

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ผูเรียนรูแสดงใหเห็น
ความเขาใจที่มีการ
พัฒนาดีขึ้น แตยัง
ตองการความ
ชวยเหลือเพื่อแสดง
ผลงานใหเปนไปตาม

นักเรียนมีความ
กาวหนาและทํางานได
ตามความคาดหวังใน
ระดับชั้นของตน

ผูเรียนแสดงใหเห็นถึง
ความเขาใจอยางมี
ศักยภาพ ซึ่งวัดผลได
จากความสามารถใน
การประยุกตใชความ
เขาใจไดอยางมี

ระดับ 5
ผูเรียนแสดงใหเห็น
สมรรถนะดานความ
เขาใจของตน ความ
เขาใจนี้จะปรากฏให
เห็นในรูปของ
ความสามารถในการ

ความคาดหวังของการ
เรียนในระดับชั้นของ
ตน

ประสิทธิภาพและ
แสดงออกอยางมั่นใจ
ในตนเอง

ประยุกตใชความเขาใจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และการแสดงออกถึง
ความเขาใจดวยความ
มั่นใจ

ระดับ NA หรือยังไมมีขอมูล
ไมไดมีการประเมินในชวงระยะเวลาที่ประเมินนี้
*การเปลี่ยนเกรด
*สัญลักษณดอกจันนี้มีไวบงชี้วามีการปรับเปลี่ยนความคาดหวังดานการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคล
การรายงานผลใหผูปกครองตามนัดหมาย
ผูปกครองสามารถติดตอครูประจําชั้นหรือครูผูสอนวิชาเฉพาะไดตลอดปการศึกษาเพื่อดูความกาวหนาของนักเรียน
วันเปดโรงเรียน
ในระหวางปการศึกษา ผูปกครองและสมาชิกของชุมชนใกลเคียงจะไดรับเชิญใหมารวมชมผลงานการเรียนรูของนักเรียน ในชวงวัน
เปดโรงเรียนนี้นักเรียนจะแสดงผลงานและทักษะใหมที่ตนไดรับ ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความภูมิใจในงานของตน
และใหโอกาสแกผูปกครองและสมาชิกของชุมชนใกลเคียงไดเห็นวานักเรียนไดเรียนรูอะไรบางในหองเรียน
การประชุม
โรงเรียนจะเชิญ ผูปกครองมารวมการประชุมหลายแบบที่โรงเรียนจัดขึ้นตลอดทั้งป
การประชุมที่นกั เรียนเปนคนนํา หรือเสนทางการเรียนรู
การประชุมนี้จะเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงผลงานและการเรียนรูของตนกับครอบครัวของนักเรียน และจะมีเวลาใหนักเรียนได
สะทอนความคิดตอผลงานของพวกตน รวมถึงจุดแข็งของงาน และสวนที่ตองการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งนักเรียนจะเปนคนนําสําหรับ
การประชุมนี้และผูปกครองจะไมไดรับโอกาสใหพบกับครู ทั้งนี้ขอความกรุณาผูปกครองไมนําพี่นองของนักเรียนมารวมประชุมดวย
การทําเชนนี้ก็เพื่อใหนักเรียนใสใจกับการเรียนรูและผลงานของตน และเพื่อที่นักเรียนจะไดมีสมาธิตลอดเวลา โรงเรียนไมอนุญาต
ใหนําโทรศัพทมือถือเขาไปในหองประชุม ทางโรงเรียนขอขอบคุณที่ผูปกครองทีเ่ ขาใจและเคารพในขอตกลงนี้
การประชุมระหวางผูปกครองกับครู
การประชุมนี้จะเปดโอกาสใหครูไดพูดคุยเรื่องความสําเร็จหรือขอกังวลในชั้นเรียน ครูจะขอใหผูปกครองลงเวลาในตารางเวลาที่
จัดเตรียมไวผานแบบฟอรมใน Google โดยครูจ ะสงลิงก เพื่ อเขาถึงแบบฟอร มดังกลาวให ผูปกครองผานอี เมลกอนการจัดการ
ประชุม

การประชุมสามฝาย
การประชุมนี้เปนการเปดโอกาสใหครู นักเรียน และ ผูปกครองไดรวมประชุมและอภิปรายถึงความสําเร็จและขอกังวล นอกจากนี้
การประชุมสามฝายยังเปดโอกาสใหทุกคนไดอภิปรายและสะทอนความคิด โรงเรียนรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งหากผูปกครองจะสามารถ
เขารวมการประชุมนี้ได
แบบรายงานผลการเรียน
โรงเรียนจะสงแบบรายงานผลการเรียนใหผูปกครองเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
แฟมสะสมงาน
แฟมสะสมงานเปนการรวบรวมผลงานของนักเรียนซึ่งถือเปนการสะทอนองคประกอบสําคัญของหลักสูตร PYP ในการเรียนรูของ
นักเรียน แฟมสะสมงานนี้จะถือเปนหัวใจสําคัญเมื่อมีการจัดประชุมที่นักเรียนเปนคนนํา
แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส
โรงเรียนใช Seesaw ในการบันทึกผลงานของนักเรียนและแบงปนใหผูปกครองไดรับทราบ
การจัดนิทรรศการ
นิทรรศการคืองานที่จะนําเสนอโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในชวงปลายปการศึกษา นิทรรศการนี้ถือเปนที่สุดของหลักสูตร
PYP และจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงทุกสิ่งทุกอยางที่นักเรียนไดเรียนรูมากอนหนานี้ตลอดทั้งหลักสูตร
การเปลี่ยนผลการประเมินนักเรียนใหเปนไปตามเกรดของกระทรวงศึกษาธิการ
การรายงานผลคะแนนของนักเรียนทุกคนจะตองปรับใหเกรดสี่ตัวตามระบบการใหคะแนนของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนระบบที่
เคยใชที่โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิต คะแนนสวนนี้จะสงมอบใหผูปกครองเมือ่ สิ้นสุดปการศึกษา
การประชุมผูปกครองเพื่อรับทราบขอมูล
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิตเชื่อวาสิ่งสําคัญคือการทํางานรวมกันอยางใกลชิดกับผูปกครองเพื่อบรรลุผลการเรียนที่ดีที่สุด
สําหรับเด็กแตละคน โดยผูปกครองจะตองมารับนักเรียนจากโรงอาหารทุกครั้ง ผูปกครองจะสามารถขึ้นอาคารฝายประถมไดก็
ตอเมื่อมีการนัดหมายกับครูประจําชั้นของนักเรียน หรือเมื่อมีนัดหมายกับบุคคลที่ผูปกครองตองการติดตอเทานั้น ทางโรงเรียน
ขอใหผูปกครองสวมบัตรแสดงตัวตนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย
กิจกรรมของโรงเรียนและการเขาแถวรวม
ผูปกครองจะไดรับเชิญใหเขารวมกิจกรรมของนักเรียนหลายระดับ กิจกรรมรวมของโรงเรียน และกิจกรรมการเขาแถวรวมตอนเชา
ตลอดทั้งป ทางโรงเรียนรูสึกประทับใจเปนอยางยิ่งในการสนับสนุนของผูปกครองสําหรับกิจกรรมตางๆของโรงเรียน
การประชุม PYP สําหรับผูปกครอง
ทางโรงเรียนไดจัดการประชุมอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษาเพื่อใหความรูผูปกครองเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนของนักเรียน และมี
ความประสงคใหผูปกครองเขารวมการประชุม PYP สําหรับผูปกครองที่จัดขึ้นในทุกครั้ง

ขอขอบคุณในความรวมมือที่ดีเสมอมา

