




ปรัชญา

คุณกฤษณ์ อัสสกุล
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

ที่ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่น เราพร้อมที่จะให้ความเชื่อมั่นว่า นักเรียนที่เรียนจบจากสถาบันแห่งนี้ 
จะสามารถอยู่ในโลกที่มีการแข่งขันสูง และยังสามารถก้าวต่อไปในการเป็นผู้นำาระดับสังคมและระดับ
ประเทศได้อย่างดีเยี่ยม โดยนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านความรู้ ความสามารถอย่างมี
คุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล รวมถึงสามารถประยุกต์ ใช้ความรู้ ในชีวิตประจำาวันเพื่อก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงในโลกแห่งเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ประสบการณ์
ต่างๆและทักษะที่นักเรียนทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยทำาให้พวกเขามีสุขภาพกาย 
ใจที่ดี มีสติปัญญา ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย รู้จักตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความเคารพต่อ
ผู้อื่น และสามารถพัฒนาความคิด การเรียนรู้ เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ ให้กับสังคมอย่างเป็น
ระบบต่อไปในอนาคต





เราฝึกความเป็นผู้นำาโดยมีการผสมผสานหลักการทางตะวันออกกับทางตะวันตกไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน
เพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์





ภารกิจของเรา

"การสร้างภาวะความเป็นผู้นำาในอนาคต โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ ” 

เป็นหลักสูตรการศึกษาสำาหรับนักเรียนทุกเชื้อชาติ โดยเน้นผู้เรียนตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย Early Years 
จนถึงระดับมัธยมปลาย ให้มีความพร้อมในด้านการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยทางโรงเรียนให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กๆเหล่านี้ทำาทุกอย่างให้เต็มความสามารถ ทั้งในด้านวิชาการและการดำาเนิน
ชีวิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเป็นผู้นำาอย่างแท้จริงนอกจากนี้ เรายังมีการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ คุณธรรมในสังคมบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างสองวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมตะวันออกและ
วัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างมีประสิทธิภาพ





สารจากอาจารย์ ใหญ่ Mr. John Rolfe

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่น ณ ที่แห่งนี้ เรามีจุดประสงค์เพื่อให้การศึกษานานาชาติ
อย่างแท้จริง ในขณะท่ีเรารักษาคุณค่าและประเพณีท่ีมีความสำาคัญต่อสังคมไทย ท่ี St. Stephen's ท่านจะ
มั่นใจได้ว่า  ณ ที่ โรงเรียนแห่งนี้ เราทำาให้เกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและวัฒนธรรม
ตะวันตกอย่างกลมกลืน
 
ทั้งสองวิทยาเขตมีครูผู้สอนทีมีคุณภาพสูงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ช่วยสอนและเจ้าหน้าที่ธุรการเรา
ให้การศึกษาที่มีคุณภาพที่มาพร้อมกับความเข้มงวด ความท้าทายและโอกาสซึ่งจะพบเห็นได้ ในห้องเรียน
และในกิจกรรมนอกห้องเรียนของเรา หลักสูตรของเราสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพส่วนบุคคล
ของนักเรียนซ่ึงจะทำาให้พวกเขาอยู่ในโลกท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีจุดมุ่งหมายของเรา
คือการผลิตคนรุ่นใหม่ท่ีเข้าใจสังคม และเพ่ือเป็นสมาชิกท่ีสร้างสรรค์ของสังคม มีคุณสมบัติและทักษะท่ีไม่
เพียงแต่เพ่ือความสำาเร็จของผู้เรียนเท่าน้ัน แต่พวกเขายังต้องสร้างความแตกต่างในชีวิตให้กับผู้อ่ืนท้ังในสังคม
และชุมชนอีกด้วย  ชุมชนของเรามีความสุขและห่วงใยไม่ว่าจะศึกษาอยู่ในกรุงเทพหรือในสภาพแวดล้อม
ท่ีสวยงามของเขาใหญ่ พนักงานธุรการ นักเรียนและผู้ปกครองล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศความ
เป็นกันเองของครอบครัวซึ่งมองเห็นได้ชัดสำาหรับผู้ที่มาเยือน ลองหาโอกาสมาเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา
สักครั้ง  ท่านจะมั่นใจได้ว่าเราจะให้การต้อนรับท่านอย่างอบอุ่น





โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่จะบูรณาการ ค่านิยมทางการศึกษาทั้งแบบตะวันตกและตะวันออกให้ดีที่สุดโดย
จัดทำาโปรแกรมที่มีโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสืบเสาะหาความรู้ การพัฒนาความสนใจของ
นักเรียนและความซาบซึ้งในขนบธรรมเนียมประเพณีของวัฒนธรรมตะวันตกให้มีความสมดุลโดยให้ความ
สำาคัญกับการให้ความเคารพในคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย

“East Meets West” - การผสมผสานหลักการทางตะวันออกกับทางตะวันตก









โรงเรียนมีเป้าหมายที่จะช่วยส่งเสริมกระบวนการในการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา
ทักษะผ่านการตรวจสอบทั้งภาคปฏิบัติ การวิจัยค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง เมื่อฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะ
เหล่านี้แล้วจะเป็นแนวทางในการเรียนรู้ ในอนาคตต่อไปแก่ผู้เรียน

การเรียนรู้ โดยการลงมือทำา





โรงเรียนมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความมีวินัยและการพึ่งพาตนเองของนักเรียนรวมถึงความเข้าใจในตนเอง
และโลก นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการสนับสนุนให้ดำาเนินชีวิตท่ีมีสุขภาพดีด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมพลศึกษา 
ภายในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอาใจใส่และเห็นความสำาคัญของการออกกำาลังกาย

วิถีชีวิตที่มีระเบียบวินัย





การเรียนรู้ท่ี St. Stephen's น้ันหมายถึงการสร้างเสริมพัฒนาการในทักษะด้านต่างๆการประยุกต์ใช้ความรู้
ความเข้าใจและการจัดการซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถนำาไป ใช้ ในบริบททาง
สังคมและวิชาการในหลากหลายแขนง

ความหมายของการเรียนรู้





เซนต์สตีเฟ่นเชื่อมั่นในวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)ของการศึกษาแบบตะวันตกในขณะที่ยังคงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ของชาติไทยโดยให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าซึ่งเป็นสิ่งที่สำาคัญยิ่งในสังคมไทย

ความเป็นสากลรวมถึง: ความเป็นไทยในสังคมโลก สิทธิและความรับผิดชอบของพลเมืองโลก ความเห็น
อกเห็นใจและการบริการผู้อื่น การแก้ไขข้อขัดแย้งและการพัฒนาที่ยั่งยืนในโลกที่เชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น
ทุกวัน

ความเป็นสากลที่ St. Stephen's





ที่ St. Stephen's เราตระหนักถึงความสำาคัญของการศึกษาขั้นปฐมวัยเพราะนี่คือสถานที่เรียนรู้แห่งแรก
ที่สร้างความเคารพและความเป็นผู้นำาให้เกิดขึ้นในตัวของนักเรียน โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่มีความสุข
และความปลอดภัย พร้อมพื้นที่การเรียนรู้ ในร่มและกลางแจ้ง เรามีสังคมที่อบอุ่นและเอาใจใส่อย่างแท้
จริงซึ่งเอื้อต่อการเริ่มต้นการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอายุ 2 ถึง 5 ปีอย่างมีความหมายแผนกปฐมวัยของ
เรามีครูผู้สอนที่มีคุณภาพและผู้ช่วยสอนด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพสูง มีความสมดุลสอดคล้องกับแนวทาง
การดำาเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสหราชอาณาจักรในช่วงปฐมวัย(EYFS) ซึ่งถูกปรับให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนนานาชาติ เราเชื่อในการให้ความสำาคัญของการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง
สำาหรับเด็ก ๆ ในการเริ่มต้น“ การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ควบคู่ไปกับการเคารพตนเองและผู้อื่น

เราสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กในการมีความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการมอบ
ประสบการณ์การเรียนรู้มาตรฐานสูงท่ีตอบสนองความต้องการและความสนใจส่วนบุคคลของเด็กผ่าน
การเล่นการเสาะแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ เด็กๆของเราบรรลุเป้าหมายการ
เรียนรู้ ในช่วงปฐมวัยด้วยความภาคภูมิใจ ความเป็นอิสระและมีความมั่นใจโปรดระลึกเสมอว่าการเล่นของ
เด็ก ๆ นั้นเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อชีวิตในวันข้างหน้าของพวกเขา

ระดับปฐมวัย (Early Years Foundation Stage) (อายุ 2+ - 4+)









ที่ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นการเรียนรู้คือหัวใจของทุกสิ่ง
หลักสูตรประถมศึกษาระหว่างประเทศ (IPC) สนับสนุนวิสัยทัศน์ของเรา,

หลักสูตรบูรณาการและหลักสูตรที่เป็นสากล

หลักสูตรประถมศึกษานานาชาตินั้นถูกแบ่งเป็นขั้น
เยียร์ 1 และ เยียร์ 2 - ระดับขั้นที่ 1
เยียร์ 3 และ เยียร์ 4 - ระดับขั้นที่ 2
เยียร์ 5 และ เยียร์ 6 - ระดับขั้นที่ 3

ในทุกๆระดับข้ันท่ีนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีน่าสนใจและสนุกสนานท่ีเก่ียวกับการเรียนน้ันเป็นหลักสูตร
ที่ช่วยให้นักเรียนของเราเรียนรู้ ได้จากมุมมองที่แตกต่าง.นักเรียนได้สำารวจแนวคิดต่างๆ ผ่านวิชาท่ีให้ความ
เป็นอิสระในการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมทุกวิชา อย่างเช่น วิทยาศาสตร์,ประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์, ศิลปะ, เทคโนโลยี
การออกแบบ ,สังคม, ไอซีที และ การคำานวณ

หลักสูตร IPC มุ่งสู่เป้าหมายเพื่อฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน และเป้าหมายนี้คือหัวใจสำาคัญของ
กระบวนการการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน

เป้าหมายการเรียนรู้ดังกล่าวมาแล้วน้ันถูกใช้เพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้และสนับสนุนนักเรียนเพ่ือท่ีจะสามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสะท้อนความคิดเห็นผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ IPC แต่ละหน่วยน้ันมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นเอกลักษณ์ท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถสะท้อน
ความคิด รวบรวมคำาถามและนำาไปพัฒนาการเรียนรู้ของตน แต่ละหน่วยเริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่นักเรียน
ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการรวบรวมค้นหาความรู้เพื่อทีจะทำาการวิจัยค้นคว้าหาข้อมูลพร้อมกับการจดบันทึก 
กิจกรรมข้ันตอนสุดท้ายของหน่วยการเรียนน้ีคือเพ่ือสะท้อนความคิดจากการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ

การบรรลุเป้าหมายของผู้เรียนเป็นจุดประสงค์หลักของหลักสูตร IPC และท่ี St. Stephen ‘s นักเรียนทุกคนจะได้
รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากโรงเรียน เราเชื่อว่าคุณสมบัติและการจัดหลักสูตรดังกล่าวมีความจำาเป็น
สำาหรับนักเรียนของเราในการเป็นผู้นำาต่อไปในอนาคต

หลักสูตรประถมศึกษาฉบับสากล (อายุ 5+ - 10+)









หลักสูตรการเรียนของมัธยมต้นนานาชาติ (IMYC) เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องจากหลักสูตรประถมศึกษา
ระหว่างประเทศ ( IPC) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และความมีจิตใจที่เป็นสากล เป็น
หลักสูตรท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะสำาหรับความต้องการในการเรียนรู้ท่ีไม่เหมือนใครสำาหรับเด็กอายุ 11-14 ปี 
ระดับชั้นปีการศึกษา เยียร์ 7 - 9

IMYC ช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้และพัฒนาความคิดของพวกเขา  ตามหลักทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ ในวิธีที่ส่งเสริมการเชื่อมโยง
หลักสูตร ซึ่งทำาให้หัวข้อและวัตถุประสงค์ง่ายต่อการเข้าถึงเนื้อหาวิชา ทำาให้ผู้เรียนมีอิสระและมีแรงจูงใจ
มากขึ้น

หลักสูตรการเรียนของเด็กมัธยมต้นนานาชาติ (International Middle Years Curriculum) 
(อายุ11+-13+)









IGCSE (ประกาศนียบัตรทั่วไประดับมัธยมศึกษา) เป็นหลักสูตร GCSE ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ 
ซึ่งเป็นการสอบระหว่างประเทศที่ ใช้กันมากที่สุดในโลก หลักสูตร IGCSE ทั้งหมดของเราเป็นไปตามการ
ประเมินผลการศึกษานานาชาติของ Cambridge

นักเรียนของเราจะเลือกเรียนแปดวิชาสำาหรับหลักสูตร IGCSE และสามารถเลือกรายวิชาอื่นๆเพิ่มเติม
ได้ เราขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเยียร์9 เข้าร่วมการประชุมรายละเอียดดังกล่าวในช่วงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ที่เราจะอธิบายหลักสูตร IGCSE และระบบตัวเลือกรายวิชา รายละเอียดทั้งหมดของหลักสูตร
ที่ โรงเรียนนำาเสนอนั้นอยู่ในหนังสือเล่มเล็กที่แจกในการประชุม

IGCSE เป็นหลักสูตรสองปีที่ดำาเนินการใน Key Stage 4 (เยียร์ 10 และ เยียร์ 11) โดยปกติจะมีการ
สอบในเดือนมิถุนายนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาของชั้นเยียร์ 11  IGCSEเป็นที่ยอมรับในระดับโลกสำาหรับการ
เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและการประกอบวิชาชีพในอนาคต

IGCSE (อายุ 14+ - 15+)









โรงเรียนเซนต์สตีเฟ่นจัดให้มีการสอบของเคมบริดจ์ ระดับสูงสำาหรับนักเรียนชั้นเยียร์ 12 และเยียร์ 13 
การสอบนี้เป็นไปตามหลักสูตร IGCSE ที่ดำาเนินการต่อเนื่องจากชั้นเยียร์ 10 และเยียร์ 11

โปรแกรม A Level แบ่งออกเป็นสององค์ประกอบสำาหรับหลักสูตรสองปี ระดับ (AS) level เป็นคุณวุฒิ
ทางการศึกษาที่ ได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการสอบในชั ้นเยียร์ 12 ซึ ่งเป็นหลักสูตรครึ่งแรกของหลักสูตร
ระดับ A level  ระดับขั้นสูงสุดเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ ได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการสอบปลายปีในชั้น
เยียร์ 13

คะแนนเกรด A ในระดับชั้นนี้จะทำาให้นักเรียนได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำาทั่วโลก 

A Level (อายุ 16+ - 17+)





ในชั้นเยียร์ 12 และเยียร์ 13  นำาทีมโดยครูหัวหน้าระดับของSixth Formและครูที่ปรึกษาประจำาชั้น นัก
เรียนเยียร์12 และเยียร์ 13 จะได้พบกับครูที่ปรึกษาประจำาชั้นของพวกเขาสองครั้งต่อวันเพื่อลงชื่อก่อน
เข้าเรียนและหลังเลิกเรียน  ช่วงเวลาเหล่านี้จะเป็นช่วงให้คำาปรึกษาแก่นักเรียนSixth Form รวมถึงการ
ร่วมทำากิจกรรมต่างๆในระดับชั้นนี้ด้วย

ครูที่ปรึกษาในระดับชั้นนี้มุ่งมั่นในการให้คำาแนะนำาและช่วยเหลือนักเรียน Sixth Form เพื่อให้สามารถ
ตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือการเลือกสายอาชีพ รวม
ถึงการเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ  นอกจากนั้นยังให้การสนับสนุนนักเรียนด้านปัญหาส่วนตัวที่อาจเกิดขึ้น 
เราทราบดีว่าทีมท่ีแข็งแกร่งและบรรยากาศที่เป็นกันเองช่วยในการสร้างชุมชนแห่งความสุขในระดับSixth 
Form และด้วยเหตุนี้เราจึงจัดให้นักเรียนได้มีโอกาสพบปะสนทนาทำากิจกรรมร่วมกันนอกสถานที่เช่นการ
เล่นโบว์ลิ่งหรือแม้กระทั่งการจัดงานเลี้ยงหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ฝ่ายครูที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือนักเรียนในระดับ Sixth Form









สมาคมศิษย์เก่าเซนต์สตีเฟ่นเป็นเสมือนสื่อกลางที่เราแบ่งปันข่าวสารความสำาเร็จภายในและภายนอกให้
กับนักเรียนที่สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียน เรายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในขอบเขตที่เราเข้าถึง; เรามี
ความยินดีที่จะได้รับทราบข่าวสารจากศิษย์เก่าของเราทุกคนที่จบการศึกษาจากเซนต์สตีเฟ่น และมีความ
สุขเสมอที่บรรดาศิษย์เก่าต้องการจะติดต่อกับเราเพื่อแบ่งปันข่าวสาร

เราปรับปรุงข้อมูลของศิษย์เก่าให้ทันสมยัอยู่เสมอ รวมถึงจัดให้มีการประชุมพบปะสังสรรค์ของบรรดาศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า





นักเรียนของเราได้รับการตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่พวกเขาเลือกไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อ
เสียงในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

ทุกๆ ปีนักเรียนของเราจะได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยในเครือรัสเซล (Top 25) รวมถึงออกซ์ฟอร์ดและเคม
บริดจ์ ในสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัย Ivy League ในสหรัฐอเมริกาและกลุ่มมหาวิทยาลัย 8 แห่งใน
ออสเตรเลีย

• มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด, สหราชอาณาจักร
• มหาวิทยาลัยวอร์ริก, สหราชอาณาจักร
• มหาวิทยาลัยฮัดเดอร์สฟิลด์, สหราชอาณาจักร
• มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดบรูกส์, สหราชอาณาจักร
• วิทยาลัยเซ็นทรัลเซนต์มาร์ติน, สหราชอาณาจักร
• มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ, สหราชอาณาจักร
• มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล, สหราชอาณาจักร
• มหาวิทยาลัยพอร์ตสมัธ, สหราชอาณาจักร
• มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม, สหราชอาณาจักร
•  มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์, สหราชอาณาจักร
• มหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลีย, สหราชอาณาจักร 
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมิชิแกน, สหรัฐอเมริกา
• มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย, แคนาดา 
• มหาวิทยาลัยการแพทย์ปักกิ่ง, ประเทศจีน
• มหาวิทยาลัยธุรกิจระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์, ประเทศจีน 
• มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ, เกรนาดา 
• มหาวิทยาลัยเกียวโต เซอิกา, ประเทศญี่ปุ่น
• มหาวิทยาลัยซิดนีย์, ออสเตรเลีย
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• มหาวิทยาลัยมหิดล
• มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยบาธ, จุดหมายปลายทางของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร





ในพ้ืนท่ีของโรงเรียนประกอบไปด้วยอาคารเรียนสามหลังด้วยกัน อาคารหลังท่ีหน่ึงจะเป็นห้องเรียนสำาหรับ
เด็กช่วงปฐมวัย มี ห้องเรียนเด็กปฐมวัย ห้องเรียนครูผู้ชำานาญการปฐมวัย ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ารวมไปถึง
ห้องนำ้า นอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่วิ่งเล่นในร่มสำาหรับนักเรียน KS1 ของเรา ภายในอาคารยังมีโรงอาหาร
ขนาดกว้างสำาหรับทั้งโรงเรียนและโรงยิมขนาดใหญ่ซึ่งทั้งสองแห่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

อาคารเรียนที่สองจะเป็นอาคารสำาหรับนักเรียน KS2 และห้องเรียนระดับประถมศึกษา(ปีที่ 3 ถึง 6) 
พร้อมกับห้องสมุดหลักรวมไปถึงห้องคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ีภายในอาคารยังมีสำานักงานธุรการของโรงเรียน

ห้องเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาจะตั้งอยู่ในอาคารที่สาม นอกเหนือจากห้องเรียนวิชาเฉพาะแล้วก็ยังมี
ห้องสมุดระดับมัธยมศึกษา แผนกดนตรีสำาหรับทั้งโรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์สองห้อง ห้องคหกรรมศาสตร์ 
ห้องวิทยาศาสตร์ห้าห้อง ห้องอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ห้องแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ห้องพักผ่อน
สำาหรับนักเรียนชั้น Sixth Form และ ห้องศิลปะที่กว้างขวาง

อาคารสุดท้ายของโรงเรียนเป็นที่ตั้งของห้องโถงหลักของเราซ่ึงใช้สำาหรับการแสดงคอนเสิร์ตและการ
แสดงละครของโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำานวยความสะดวกด้านกีฬาในสถานที่ รวมถึงสระว่ายน้ำา
ขนาด 25 เมตรสนามบาสเก็ตบอลและสนามฟุตบอล นอกเหนือจากโรงยิมในอาคาร 1 โรงเรียนยังมี
พื้นที่เล่นกลางแจ้งและที่จอดรถกว้างขวางสำาหรับผู้ปกครองทุกท่าน

สิ่งอำานวยความสะดวก









บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ  และจากประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และไอร์แลนด์ โรงเรียนคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาจากต่างประเทศ 
นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย ภาษาจีนและดนตรีไทย 

บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีคุณวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและมีใบประกอบวิชาชีพครู ใน
ระดับประถมศึกษาบุคลากรมีคุณวุฒิตามสาขา ทั้งคุณวุฒิระดับปริญญาและระดับประกาศนียบัตรด้าน
การสอน รวมถึงผู้เช่ียวชาญภาษาไทย ดนตรี ภาษาจีน และพลศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
มีครูผู้ช่วยสอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

ในระดับมัธยมศึกษามีบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและเป็นครูผู้ชำานาญการตามสาขาวิชา มีบุคลากร
ท่ีเช่ียวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาทีส่อง และบุคลากรท่ีคอยช่วยเหลือนักเรียนในด้านวิชาการ
ทั้งระดับประถมและมัธยม

บุคลากร








