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บทที ่5 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนซางตาครูสศึกษา รายงาน
ตามหัวขอตอไปน้ี 

1. สภาพ และบรรยากาศการเรียนรู 
2. แหลงเรียนรู และภูมปิญญาทองถ่ิน 

1. สภาพ และบรรยากาศการเรียนรู 
โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ทีมี่สภาพม่ันคงแข็งแรง ถาวร มีความปลอดภัย 

การจัดแบงชั้นเรียน หองเรียนมีการจัดแบงอยางเปนสัดสวนมีการปลูกไมดอกไมประดบัอยางเหมาะสม มี
ตนไมใหรมเงา รมร่ืนและมีบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู มีสนามกฬีา สนามเดก็เลน ตาม
สภาพของพื้นที่ จัดหองเรียนตามสัดสวนของนักเรียน มีหองสมุด และแหลงความรู มีอุปกรณส่ิงอํานวย
ความสะดวก ส่ือการเรียนการสอนสําหรับครูและนกัเรียนเพียงพอ มีงบประมาณสนับสนนุบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานทีก่ําหนด มีการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานตอนส้ินป โรงเรียนจัดทํา
สารสนเทศไวเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนงานตาง ๆ ของโรงเรียนรวมกับชุมชน และองคกรตางๆ ที่มี
สวนเกีย่วของ 
สภาพชุมชนโดยรวม 

        1.   อาชีพหลักของชุมชน  คือ   รับราชการ   รับจาง    
        2.   ศาสนาที่ชมุชนนับถือ  คือ   พุทธ  คริสต    
        3.   อาชีพหลักของผูปกครองสวนใหญ  คือ   รับราชการ  คาขาย  รับจาง    

        4.   ศาสนาที่ผูปกครองสวนใหญนับถือ  คือ   พุทธ  คริสต  อิสลาม  
              5.   รายไดเฉล่ียของผูปกครองตอครอบครัว   300,000   บาทตอป 
หองตางๆของโรงเรียนซางตาครูสศึกษาปการศึกษา  2558 
1.หองเรียนอนุบาล  6 หอง 
2.หองส่ืออนุบาล  1 หอง 
3.หองเรียนชั้นประถมศึกษา ป.1-ป.6 ชั้นละ 4 หองเรียน  รวม 24 หอง 
4.หองเรียนชั้นมัธยมชัน้ละ 2 หองเรียน    รวม 6 หอง 
5.หองสมุดขนาด 8 * 20  เมตร      1 หอง 
6.หองคอมพิวเตอร+หองมัลติมีเดีย     3 หอง 
7.หองพยาบาลชาย-หญิง      2 หอง 
8.หองวิทยาศาสตร       1 หอง 
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9.หองอัดเสียง        1 หอง 
10.หองโสตฯ        1 หอง 
11.หองอิเล็กโทน       1 หอง 
12.หองประกอบการตางๆ      21 หอง 
     รวมท้ังหมด   68 หอง  
13.สนามบอล        1 สนาม 
14.ลานสุขภาพ        1 ลาน 
15.ลานคหกรรม        1 ลาน 
16.ลานมานน้ํา        1 ลาน 
17.ลานหฤทัย        1 ลาน 
18.ลานสวน 25 ปแหงพระพร      1 ลาน 
19.โรงยิมยอแซฟ       1 โรง 
20.โรงยิมมารีอา        1 โรง 
21.โรงอาหาร        1 โรง  
22.สวนอาเซี่ยน        1 แหง  
2. แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน 

1. หองสมุด  
 

2. แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน   
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

กลุมสาระภาษาไทย 
กลุมสาระคณิตศาสตร 
กลุมสาระภาษาอังกฤษ 
กลุมสาระสังคม 
กลุมสาระวิทยาศาสตร 
กลุมสาระสุขศึกษา 
กลุมสาระศิลปะ 
กลุมสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลย ี
บานรักชาติ ศาสน กษตัริย (อนบุาล) 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
บานซื่อสัตยสุจริต (ป.1) 
บานมีวินัย (ป.2) 
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บานใฝเรียนรู (ป.3) 
บานอยูอยางพอเพียง (ป.4) 
บานมุงมั่นการทํางาน (ป.5) 
บานรักความเปนไทย (ป.6) 
บานจิตสาธารณะ (มัธยม) 
บานรักและรับใช (บริการ) 
สนามเด็กเลน 
ลานกิจกรรม 
ปายนิเทศ/บอรด 
โรงอาหาร 
สนามแบตมินตัน 
สหกรณภายในโรงเรียน 
สนามบาสเกตบอล 
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3. แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน   

 
 

รูปภาพแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหลงเรียนรูภายนอก 
โบสถ/วัด/มัสยิด /โบราณสถาน/โบราณวัตถ/ุพิพิธภณัฑ 
สถานท่ีทองเท่ียวธรรมชาติ/สวนสาธารณะ/สวนสัตว/อุทยาน 
สถานท่ีราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย/สถานีตํารวจ/เทศบาล 
สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/ราชภัฎ/เทคโนโลยีราชมงคล 
หองสมุดวัดประยุรวงศาวาส 
ธนาคาร/โรงแรม/หางสรรพสินคา/ตลาด/โรงงาน 
หัตถกรรมพื้นบาน/สินคาพื้นเมือง 
แหลงเรียนรูขนมกุฏีจีน 
สวนสมเด็จยา 
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ขอมูลแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนที่อยูใกลเคียง ไดแก 
 

 

โบสถซางตาครูส   
            จากฝงแมน้ําเจาพระยา สามารถมองเหน็โบสถคริสตประดับไมกางเขนเหนือยอดโดมบนหอระฆัง
แปดเหล่ียมที่รูจักกนัดีในนามวัดซางตาครูส  ซึ่งมีความเปนมาทางประวัติศาสตร และเปนศูนยรวมศรัทธา
แหงชาวคริสตชนมานบัตั้งแตกรุงธนบุรีเปนราชธาน ี โบสถซางตาครูสเปนภาษาโบรตเุกส  แปลวา  วัดมหา
กางเขต  ตามประวัติศาสตรกลาววาวัดนี้ตัง้ข้ึนภายหลังจากที่พระเจาตากสินมหาราชทรงกอบกูเอกราช
และสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธาน ี  โดยพระองคไดทรงพระราชทานที่ดินแปลงหนึ่งใหกับบาทหลวงกอร
ชาวฝร่ังเศส  เพื่อใชสําหรับสรางโบสถข้ึนในป พ.ศ.2312  โดยโบสถหลังแรกเปนอาคารไม  และเปน
สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชนชาวคริสตที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร  ยายมาตั้งถิ่นฐาน
ภายหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา  ตอมาในป พ.ศ.2378  บาทหลวงปลเลอกัวจึงสรางโบสถหลังที่ 2 เสร็จ  ซึ่ง
มีลักษณะคลายศาลเจาจนีโดยใชชื่อวา  “โบสถซางตาครูส”  แตผูคนนิยมเรียกวา “วัดกุฎีจีน” 
             สวนอาคารโบสถตั้งเดนเปนสงาในปจจุบนันัน้สรางข้ึนป พ.ศ.2456  โดยบาทหลวงกูเลียล โมกัน
ดาครูส  โดยมีอายุเกือบหนึ่งศตวรรษแลวถึงปจจบุัน  ตัวอาคาเปนสถาปตยกรรมชั้นเดียวแบบอิตาลียุคนี
โอคลาสสิคผสมเรอเนอซองค ลักษณะที่โดดเดนคือหอคอยยอดโดมคลายกบัพระทีน่ั่งอนันตสมาคม
ประดับดวยไมกางเขนบนเรือนยอด ตัวอาคารกออิฐประดับลายปูนปนงดงามสวนลางทําเปนโถง
ประกอบดวยซุมโคงที่สอดรับกัน  ประดับดวยกระจกสีคร่ึงวงกลมที่ถายทอดเร่ืองราวจากพระคัมภีร  โบสถ
ซางตาครูสแหงนี้ถือเปนศาสนสถานที่สําคัญที่อยูคูกับชุมชนกุฎีจนีเกาแก  ริมแมน้ําเจาพระยา  ฝงธนบุรี 
และกรุงเทพฯมายาวนานแหงหนึ่ง 
 
 
 
 
 
วัดประยุรวงศาวาส 
  เปนพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ที่ตั้งวัด วัดประยุรวงศาวาส ตั้งอยูใกลกับเชิงสะพานพระ
พุทธยอดฟา ฝงธนบุรี โดยมีเลขทะเบียนวัดที่  ๒๔ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานครผูสราง วัดประยุรวงศาวาส  คือ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ ( ดิศ บุนนาค ) 
สมภพเม่ือ พ.ศ. ๒๓๓๑ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ บิดาคือ
เจาพระยาอรรคมหาเสนา ( บุนนาค ) ผูเปนตนสกุล “ บุนนาค ” มารดาคือเจาคุณหญิงนวล ผูเปนกนิษฐา
ภคินีของกรมสมเด็จพระอมรินทรามาตยและพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
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มหาราช เพราะเหตุที่เจาคุณหญิงนวลเปนพระญาติกับพระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๑ นี่เอง สกุลบุนนาค จึง
เปนราชินิกูล สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ เร่ิมเขารับราชการในแผนดินพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดรับการเล่ือนตําแหนงราชการมาโดยลําดับ จนไดตําแหนงพระยาพระคลังใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒ และตอมาไดเปนเจาพระยาพระคลังวาที่กรมทา 
( เทียบเทารัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ )  และวาที่สมุหพระกลาโหม ( เทียบเทา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ) พรอมกันสองตําแหนงในแผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๓ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ เปนผูมีบทบาทสําคัญในการอัญเชิญเจาฟามงกุฎข้ึน
ครองราชยเปนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๔  ใน พ.ศ. ๒๓๙๔   พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยู รัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุณาโปรดใหเล่ือนบรรดาศักดิ์เจาพระยาพระคลัง  เปนสมเด็จพระ
ยาผูสําเร็จราชการทั่วพระราชอาณาจักร มีพระราชทินนามจารึกในพระสุพรรณบัฎวา สมเด็จเจาพระยา
บรมมหาประยูรวงศ วรุฒพงศนายกสยามดิลกโลกานุปาลนาถ สกลราชอาณาจักราธิเบนทรปรเมนทรมหา
ราชานุกูล สรรพกิจมูลมเหศวรเชษฐามาตยาธิบดี ศรีสรณรัตนธาดาอดุลยเดชานุภาพบพิตร สมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ  ถึงพิราลัยเม่ือ พ.ศ.๒๓๙๘  สิริรวมอายุได ๖๘ ป 
 

 
 
 
 
 
 
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 

เจาพระยานิกรบดินทร(โต) ตนสกุลกัลยาณมิตร วาที่สมุหนายก ไดอุทิศบานและที่ดินบริเวณ
ใกลเคียง ซึ่งแตเดิมเปนหมูบานที่มีภิกษุจีนพํานักอยู และเรียกกันตอมาวา "หมูบานกุฎีจีน" สรางเปนวัดข้ึน
เม่ือ พ.ศ. ๒๓๖๘ และนอมเกลาฯ ถวายเปนพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่  ๓ พระราชทานนามวา "วัดกัลยาณมิตร" และทรงสรางพระวิหารหลวงและพระประธาน
พระราชทาน เปนพระพุทธรูปองคใหญ ชื่อ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพอโต ดวยมีพระประสงค
จะใหเหมือนกรุงเกา คือมีพระโตอยูนอกกําแพงเมือง อยาง เชน วัดพนัญเชิง 

หลวงพอโตเปนที่เคารพสักการะอยางสูง โดยเฉพาะในหมูชาวจีน เรียกชื่อแบบจีนวา ซําปอฮุดกง 
หรือ ซําปอกง เปนพระพุทธรูปปูนปน ปางมารวิชัย หนาตักกวาง ๕ วา ๓ ศอกคืบ สูง ๗ วา ๒ ศอกคืบ ๑๐ 
นิ้ว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯใหสรางพระราชทานชวยเจาพระยานิกรบดินทร เสดจ็
กอพระฤกษเม่ือ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๘๐ อยูภายในพระวิหารขนาดใหญอยูกลางวัด ตรงกลาง
ระหวางวิหารเล็กและพระอุโบสถ 
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พระอุโบสถเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาลิไลยก (ปาเลไลย) ซึ่งรัชกาลที่ ๓ ทรงสราง
พระราชทาน เปนวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพระประธานเปนพระพุทธรูปปางปาลิไลยก ภายในมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังแสดงพุทธประวัติ และแสดงชีวิตชาวบานในสมัยรัชกาลที่ ๓ และยังมีหอพระธรรม
มณเฑียรเถลิงพระเกียรติ เปนที่เก็บพระไตรปฎกสมัยรัชกาลที่ ๔ 

 
 
 
 
 
 

 

 
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ สรางข้ึน
ตามกระแสพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตั้งแต พ.ศ. 2536 ที่จะใหอนุรักษอาคารเกาซึ่งมี
ลักษณะและที่ตั้งใกลเคียง “บาน” ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยประทับ จึงมีพระราชประสงค
ที่จะใหอนุรักษไวเปนพิพิธภัณฑเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพัฒนาพื้นที่เปน
สวนสารธารณะระดับชุมชน ซึ่งนายแดง นานา และนายเล็ก นานา ผูถือกรรมสิทธที่ดิน ก็ไดพรอมใจนอม
เกลาฯถวาย ที่ดินจํานวน 4 ไร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมูลนิธิชัย
พัฒนาเปนเจาของที่ดินโปรดใหบุคคลและหนวยงานตางๆ รวมดําเนินการในรูปคณะกรรมการจัดสราง 
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตามแนวพระราชดําริ 
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กรมอูทหารเรือ  
ดําเนินการซอมสรางเรือมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว(รัชกาลที่๔) ซึ่งใน

สมัยนั้น ไดมีเรือกลไฟใชราชการในยุคนั้นมีชื่อเรียกวา อูเรือหลวง  กรมอูทหารเรือ ตั้งอยูดานใตของวัด
ระฆังโฆสิตาราม จังหวัดธนบุรี มีเนื้อที่ ๔๐ ไร กาลเวลาตอมา เรือหลวงมีมากข้ึนและมีขนาดของเรือใหญ
ข้ึนมาเปนลําดับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาโปรดใหสรางอูไมขนาดใหญ และเสด็จพระราชดําเนิน 
ประกอบพิธีเปดอูเรือหลวงเปนปฐมฤกษ เม่ือวันศุกรที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๓๓ (วันสถาปนากรมอู
ทหารเรือ) นับแตนั้นมา กิจการอูเรือก็ไดเร่ิมดําเนินการและไดมีการเปล่ียนแปลง ปรับปรุงในดานองควัตถุที่ 
สําคัญ ๆ เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถใหพอเพียงกับจํานวนเรือ และความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 
 
 
ชุมชนกุฎีจีน 

 

ชุมชนกุฎีจีน มีประวัติความเปนมากวา 200 ป ยอนกลับไปคร้ังกรุงศรีอยุธยาแตก สมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราชทรงกอบกูเอกราช และสถาปนากรุงธนบุรีข้ึน โดยที่พระองคไดรวบรวมเหลาไพรพลที่
กระจัดกระจายหลังจากศึกสงคราม ทั้งชาวไทย ชาวจีน และชาวโปรตุเกส และพราชทานที่ดินใหเปนที่อยู
อาศัยโดยผูคนที่อาศัยอยูบริเวณนี้ลวนแตกตางกันดวย ความคิด เชื้อชาติ วัฒนธรรม และศาสนา การที่คน
เชื้อชาติตางๆ ไดเขามาอาศัยอยูในประเทศไทย ก็ไดรับซึมซับวัฒนธรรมของไทยเขาไปดวย แตวัฒนธรรม
เชื้อชาติเดิมของเขาก็ยังคงหลงเหลือใหเห็นอยู แตจะหลงเหลืออยูในดานอาหารการกินซะสวนใหญ เชน
สูตรทําขนมที่คนรุนเกาแกถายทอดใหคนรุนหลังๆ อยางขนมฝร่ังกุฎีจีน โดยไดตนตําหรับมาจากชาว
โปรตุเกส ที่มาตั้งถิ่นฐานอยูในชุมชนกุฎีจีนแหงนี้ขนมฝร่ังกุฎีจีน หนาขนมฝร่ังมีความหมายมากกวาความ
อรอย ชิ้นฟกเชื่อม มีความหมายใหอยูเย็นเปนสุข ลูกเกต และลูกพลับ เปนผลไมมีประโยชน และราคาแพง 
ถาใครซื้อ ตองเปนคนที่สําคัญจริงๆ  สวนน้ําตาลนั้น หมายความวาขอใหมีความสุข รํ่ารวยกันจนนับไม
ถวนกุฎีจีนเปนชุมชนเกาแกที่ตั้งยูริมแมน้ําเจาพระยาฝงธนบุรี บรรพบุรุษของชาวกุฎีจีนประกอบไปดวย
ผูคนหลายเชื้อชาติและตางศาสนา ซึ่งในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชโปรดเกลาฯ ใหชาวจีนมาตั้ง
บานเรือนอยูเหนือคลองกุฎีจีนใกลวัดกัลยาณมิตร สวนชาวคริสตและโปรตุเกส ตั้งบานเรือนรวมกันอยูตอน
ใตลงมาที่มาของชื่อ “กุฎีจีน” นี้นาจะมาจากที่บริเวณนี้มีชาวจีนอยูมากอน และมีศาลเจาขนาดใหญตั้งอยู
ริมคลองกุฎีจีน ปจจุบันศาลเจาจีนแหงนี้ถูกสรางข้ึนใหม โดยยังคงสถาปตยกรรมจีนโบราณ ภายใน
ประดิษฐานเจาแมกวนอิม สวนชาวคริสตสรางโบสถข้ึนชื่อวา “โบสถซางตาครูส”  
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          ขนมฝร่ังกุฎีจีน                                                    ทาเทียบเรือกุฎีจีน 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        ชุมชนกุฎีจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               
 
 
 
 
             ศาลเจาแมกวนอิม 
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4. ภูมิปญญาทองถ่ิน  
ปราชญชาวบาน/  ภูมิปญญาทองถ่ิน/ ผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู/ ผูเรียน 

 

ท่ี 
 

ประเภทความรู  
 

จํานวนคร้ัง 
1. การประกอบวิชาชีพ 2 
2. การเกษตร 2 
3. คหกรรม 3 
4. หัตถกรรม 2 
5. ศิลปะ/ดนตรี - 
6. กีฬา 3 
7. วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี 1 
8. ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงค 
5 

9. ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย 4 
10. สุขภาพ/การแพทย/สุขอนามัย 4 
11. ส่ิงแวดลอม/ทรัพยากร 2 
12. การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน 2 
13. สุขภาวะ อาหารและโภชนาการ 4 
14. ศาสนสัมพันธ 2 
15. การสรางภาวะผูนํา 2 

 


