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สาสน์จากครใูหญ่

มร. มารต์นิ สมธิ, ครใูหญ่

ยนิดตีอ้นรบัทกุทา่นสูโ่รงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทก์รงุเทพ ที�นี�เป็น 

โรงเรยีนแสนวเิศษที�ใหโ้อกาสผูเ้ยาวท์กุคนในการพฒันาตนเอง 

ไปสูจ่ดุสงูสดุของมาตรฐาน เราเชื�อมั �นในการใหก้ารศกึษาแก่ 

เดก็ๆ ทกุคนในรปูแบบองคร์วมเพื�อใหพ้วกเขาไดเ้จรญิเตบิโตขึ�น 

ทั �งในและนอกหอ้งเรยีน 

เรามุง่เน้นสง่เสรมิคณุคา่ที�จะทาํใหน้กัเรยีนทกุคนของเราเตบิโต

ไป เป็นประชากรที�ดแีละมคีวามสามารถในอนาคต ครทูี�มคีณุ

สมบต ิครบถว้นและมคีวามเชี�ยวชาญต่างทาํงานอยา่งหนกัเพื�อ

ใหแ้น่ใจวา่ นกัเรยีนของเราจะไดร้บัผลลพัธท์ี�ดทีี�สดุ และเรายงั

สนบัสนุนให ้นกัเรยีนของเราพฒันาความชอบและความสนใจซึ�ง

จะอยูต่ดิตวั พวกเขาไปตลอดชวีติ 

พนกังานของเราทกุคนมคีวามมุง่มุน่ต่อนกัเรยีน และเราเขา้ใจ

เป็น อยา่งดวีา่ไมม่อีะไรในชวีติของผูป้กครองจะสาํคญัมากไปกวา่

ความสขุ ความปลอดภยั และความสาํเรจ็ของลกู ๆ บุตรหลาน 

ของทา่นจงึเป็นส ิ�งที�เราใหค้วามสาํคญัสงูสดุ และที�รเีจน้ท ์เรา 

พรอ้มไปดว้ยสภาพแวดลอ้มที�เหมาะแก่การเรยีนรู ้ความสาํเรจ็ 

และการพฒันาตนเอง 

มารต์นิ สมธิ

B.Ed. (Hons.) in Educational Studies,

B.Ed. in P.E. & History

principal@regents.ac.th

เราจดัทาํคูม่อืเลม่นี�ขึ�นเพื�อชว่ยใหค้ณุเขา้ใจการทาํงานและการ จดัการต่าง ๆ ของโรงเรยีน คูม่อืนี�ครอบคลุมหลาก

หลายแงม่มุของ การใชช้วีติในโรงเรยีนซ่งึคณุสามารถใชอ้า้งองิได ้อยา่งไรกต็าม เราเขา้ใจดหีากคณุอาจไมพ่บคาํตอบ

ของคาํถามที�คณุอยากรู ้และเรามคีวามยนิดเีป็นอยา่งยิ�งหากคณุตอ้งการตดิต่อโรงเรยีน ของเราไมว่า่เรื�องใดกต็าม 
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คาโรไลน์ ดรมัม,์ ครใูหญ่แผนกประถมและแผนกอนุบาล

ยนิดตีอ้นรบัสูโ่รงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทร์ะดบัประถมศกึษา เรา 

เป็นโรงเรยีนที�ยนิดจีะตอ้นรบัทกุทา่น โดยใหท้ั �งความรูส้กึเป็น 

กนัเอง และมคีวามปรารถนาแรงกลา้ที�จะดงึส ิ�งที�ดสีดุในตวับุตร 

หลานของคณุออกมา คูม่อืเลม่นี�จะใหข้อ้มลูที�ครอบคลุมเกี�ยวกบั 

เป้าหมาย องคก์ร และกจิกรรมของเรา และแสดงใหเ้หน็ถงึความ 

น่าตื�นเตน้ และความหลากหลายของชวีติที�โรงเรยีนนานาชาต ิรเีจ้

นทร์ะดบัประถมศกึษา 

ทมีงานดา้นวชิาการและการอภบิาลของเรามุง่มั �นที�จะสรา้งสภาพ 

แวดลอ้มการทาํงานที�สงบแต่ก่อใหเ้กดิแรงกระตุน้ โดยมุง่เน้น 

อยา่งชดัเจนไปที�การเรยีนการสอนที�มคีณุภาพ เราภาคภมูใิจใน 

วธิทีี�เราสนบัสนุนใหเ้ดก็ ๆ พยายามทาํใหด้ทีี�สดุ และพฒันาแนว 

ทางการเรยีนรูต้ลอดระยะเวลาที�อย่กูบัเรา เราเสรมิสรา้งทกัษะใน 

ดา้นภาษาใหแ้ก่เดก็ๆ รวมถงึการพดูภาษาองักฤษทั �งในและนอก 

บทเรยีนอกีดว้ย 

โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทม์สีภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ี�สมบรูณ์ 

โดยสรา้งจากความตอ้งการของนกัเรยีนของเรา เรามคีวามมุง่มั �น

สาสนจ์ากครใูหญแผนกประถมและแผนกอนุบาล่

เป็นอยา่งย ิ�งที�จะมอบประสบการณ์หลากหลายแก่เดก็ๆ ซึ�งทั �ง ตื�นเตน้และทา้ทายสาํหรบัพวกเขา การมบีุคลากร

มอือาชพีและ ทาํงานอยา่งหนกันั �นหมายความวา่เดก็ ๆ ไมเ่พยีงแคป่ระสบ ความสาํเรจ็ แต่พวกเขาจะเป็นเลศิ 

เดก็ๆ ต่างมแีรงจงูใจที�ดแีละ ผูป้กครองกต็่างใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดเีชน่กนั การมอบ

สภาพแวดลอ้มที�มคีวามสขุ ปลอดภยั และใสใ่จเพื�อที�เดก็ๆทกุคน จะสามารถบรรลุศกัยภาพของพวกเขาไดค้อืเป้า

หมายของเรา เราเชื�อมโยงกบัผูป้กครองเพื�อใหแ้น่ใจวา่เดก็ ๆ ไดใ้ชโ้อกาสที�เรา มอบใหอ้ยา่งคุม้คา่ที�สดุ และเพื�อ

เสรมิสรา้งความรกัในการเรยีนรู้

กรณุาอยา่ลงัเลที�จะตดิต่อเราหากทา่นตอ้งการคาํอธบิายเพิ�มเตมิ เกี�ยวกบัเน ื�อหาของคูม่อืเลม่นี�

คาโรไลน์ ดรมัม์

B.A. (Hons), M.A., PGCE, QTS, PQSI, NPQH

headpripa-bkk@regents.ac.th 
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เจตนารมณ์ของโรงเรียน

วสิยัทศัน์

To bring out the best in everyone.

GUIDING STATEMENT

1. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มีเป้าหมายท � ีจะสร้างสภาพแวดล้อมท � ีเกิดแรงกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมี

ความใฝ่รู้ เพื�อให้พวกเขาสามารถให้ความสําคญักบัการค้นคว้าวิจยัทั �งในทางส่วนตวัและทางวิชาการได้

2. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มีเป้าหมายท � ีจะสร้างสภาพแวดล้อมทางวิชาการอนัเข้มงวดท � ีเด็กและ

เยาวชนจะมีความรู้ เพื�อให้พวกเขาสามารถเข้าใจโลกรอบข้าง และนําไปสู่การมีส่วนร่วมในสาขาวิชาท � ีมี

ความหลากหลายและสมดุลได้

3. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มีเป้าหมายท � ีจะสร้างสภาพแวดล้อมอนัท้าทายท � ีเด็กและเยาวชนจะเป็นนัก

คิดท � ีสร้างสรรค์ เพื�อให้พวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และมีความคิดริเริ �ม

4. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มีเป้าหมายท � ีจะสร้างสภาพแวดล้อมอนัครอบคลุมท � ีเด็กและเยาวชน

จะเป็นคนเกง่รอบด้าน เพื�อให้พวกเขาเข้าสู่การพฒันาตนเองในระยะยาวได้อย่างสมดุลและมั �นใจ

5. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มีเป้าหมายท � ีจะสร้างสภาพแวดล้อมท � ีเคารพซ � ึงกนัและกนัท � ีเด็กและ

เยาวชนจะเป็นผู้สื�อสารท � ีแข็งแกร่ง เพื�อให้พวกเขาสามารถทํางานกบัผู้อื�นและท ํางานเป็นทีม โดย

รบัฟัง แบ่งปัน และร่วมมือกนัได้

6. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มีเป้าหมายท � ีจะสร้างสภาพแวดล้อมอนัมีศีลธรรมท � ีเด็กและเยาวชน

จะเป็นผู้มีจริยธรรม เพื�อให้พวกเขาปฏิบตัิตนอย่างมีความรบัผิดชอบทั �งต่อตนเอง ต่อผู้อื�น

และต่อโลกของเรา

7. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มีเป้าหมายท � ีจะสร้างสภาพแวดล้อมอนัอุดมด้วยวฒันธรรม

ท � ีเด็กและเยาวชนจะมีใจท � ีเปิดกว้าง เพื�อให้พวกเขาเล็งเห็นคุณค่าของมุมมองและค่านิยม

ท � ีหลากหลายและมีการพฒันาทกัษะทางสงัคมท � ีดีในบริบทท � ีหลากหลาย

8. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มีเป้าหมายท � ีจะสร้างสภาพแวดล้อมอนัเป็นแรงผลกัดนัท � ีเด็ก

และเยาวชนจะได้รบัแรงบนัดาลใจท � ีจะมีความกล้าหาญ เพื�อให้พวกเขามีความมุทะลุและ

กล้าเสี�ยงท � ีจะก้าวข้ามไปเผชิญกบัสิ �งท � ีไม่คุ้นเคย

9. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มีเป้าหมายท � ีจะสร้างสภาพแวดล้อมท � ีเอาใจใส่ซ � ึงเด็กและ

เยาวชนจะมีความเห็นอกเห็นใจ เพื�อให้พวกเขาใช้ความเคารพและความใส่ใจกอ่ให้เกิด

การเปล � ียนแปลงเชิงบวก

10. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มีเป้าหมายท � ีจะสร้างสภาพแวดล้อมการเล � ียงดูท � ีเด็กและ

เยาวชนตระหนักรู้ในตนเอง เพื�อให้พวกเขาสามารถทบทวนการเรียนและการพฒันาของ

ตนเองรวมถึงทกัษะการจดัการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

EARLY YEARS & PRIMARY HANDBOOK 
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ROUND SQUARE

Discover the world and 
make a difference.

า่Round Square ตัง้อย่บูนพ้นืฐานทฤษฎขีองนกัปรชัญาการศกึษามากประสบการณ์อยา่งเคริต์ ฮาหน์ ผูเ้ชือ่ว

โรงเรยีนควรมจุีดประสงคม์ากกวา่การเตรยีมพรอ้มเยาวชนเพ่อืเขา้เรยีนในระดบัมหาวทิยาลยั ดร. ฮาหน์เช่อืวา่

การทีน่กัเรยีนเตรยีมพรอ้มสําหรบัชวีติโดยการเผชญิหน้าและสมัผสักบัประสบการณ์ท่ตีอ้งใชท้ัง้ความกลา้หาญ 

ความอาร ีจนิตนาการ หลกัการ และการแกไ้ขปญัหาเป็นส่งิท่จีาํเป็น ดงันัน้เขาจงึรูส้กึวา่เยาวชนจะกลายเป็นขมุ

พลงั และพฒันาทกัษะความสามารถในการเป็นผูนํ้าและผูป้กป้องโลกในอนาคต 

โรงเรยีน Round Square กอ่ตัง้ข้นึดว้ยปรชัญาทีร่วบรวมเสาหลกัหรอืคต ิ6 ประการซ่งึสามารถประกอบ

เป็นคาํว่า IDEALS (อดุมคต)ิ ได ้โดยประกอบไปดว้ย Internationalism (สากลนิยม) Democracy 
(ประชาธปิไตย) Environment (ส่งิแวดลอ้ม) Adventure (การผจญภยั) Leadership (ความเป็นผูนํ้า) 

และ Service (การบรกิาร) นกัเรยีนท่โีรงเรยีน Round Square มคีวามม่งุมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามคตเิหล่าน้ี

ผา่นการแลกเปล่ยีน โครงงาน การบรกิารชมุชน และการผจญภยั เป้าหมายท่จีะตอ้งบรรลคุอืการทาํใหแ้น่ใจวา่

การพฒันาอยา่งเตม็รปูแบบเป็นรายบุคคลของนกัเรยีนทกุคนอยา่งรอบดา้นผา่นการตระหนกัถงึปณิธานทัง้

ทางดา้นวชิาการ รา่งกาย วฒันธรรม และจติวญิญาณไปพรอ้มๆ กนัจะเกดิข้นึ

สากลนิยม

แรงผลกัดนัท่ทีรงพลงัท่สีุดในการสนบัสนุนและสง่เสรมิความเขา้ใจระดบันานาชาตคิอืการสมัผสักบัวฒันธรรมท่ี

แตกตา่ง แตล่ะโรงเรยีนยนิดตีอ้นรบันกัเรยีนทุกสญัชาต ิพวกเขาจะถูกสอนใหเ้ลง็เหน็คุณคา่ และเคารพในทุก

วฒันธรรม ศาสนา และภาษา  นกัเรยีนทุกคนเรยีนรูท้่จีะมองเหน็ตนเองในฐานะพลเมอืงโลก และมองขา้มเร่อืง

เพศ ชนชัน้ ชาตพินัธุ ์สญัชาต ิและวฒันธรรม เพ่อืใหเ้ขา้ใจธรรมชาตขิองมนุษย ์

เราจดัใหม้กีารแลกเปล่ยีนนกัเรยีน นกัเรยีน GAP (นกัเรยีนทีจ่บระดบัมธัยมศกึษาแตย่งัไมเ่ขา้มหาวทิยาลยั) 

และครใูนระยะภาคการศกึษา ในแตล่ะปีคณะผูแ้ทนนกัเรยีนและเจา้หน้าท่จีะรวมตวักนัท่โีรงเรยีนสมาชกิเพ่อืเขา้

รว่มการประชุมนานาชาตแิละร่วมหาแนวทางแกไ้ขปญัหาของโลก นกัเรยีนจะไดร้บัการสง่เสรมิใหเ้ขา้รว่ม

โครงการบรกิารระดบันานาชาตอิกีดว้ย

ประชาธปิไตย

การสอนใหน้กัเรยีนตระหนกัถงึคุณคา่ของประชาธปิไตยและความสาํคญัของการมสีว่นรว่มอยา่งแขง็ขนัใน

กระบวนการประชาธปิไตยเป็นส่งิจาํเป็นอยา่งมากสาํหรบัโรงเรยีน Round Square เราสง่เสรมิอสิรภาพ

ในการคดิและการพดูอยา่งเตม็ท่ ีรวมถงึจดัใหม้พี้นืท่แีละชอ่งทางในการส่อืสารท่เีหมาะสม นกัเรยีนจะถูก

ปลกูฝงัใหเ้ลง็เหน็ความสาํคญัของการมวีนิยัในตนเอง ไดร้บัการฝึกฝนและคาดหวงัใหม้สีว่นรว่มในการ

EARLY YEARS & PRIMARY HANDBOOK 
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EARLY YEARS & PRIMARY HANDBOOK 

ดาํเนินงานของโรงเรยีน ดงันัน้คณะสภานกัเรยีนและความรบัผดิชอบอยา่งถ่องแทต้อ่การบรหิารจดัการโรงเรยีนคอื

เป้าหมายของโรงเรยีน Round Square ทุกแหง่ 

สิง่แวดลอ้ม

นกัเรยีนจะไดร้บัการปลกูฝงัถงึความสาํคญัของการรกัษาอนาคตของโลก นกัเรยีน Round Square จะถูก

คาดหวงัใหแ้สดงถงึความสนใจและหว่งใยตอ่ส่งิแวดลอ้มทางธรรมชาตทุิกชนิด ตระหนกัถงึปญัหาท่ไีดร้บัการ

พสิจูน์แลว้ รวมถงึมบีทบาทในการแกไ้ขปญัหาส่งิแวดลอ้มอยา่งตอ่เน่ือง นกัเรยีนจะไดเ้รยีนรูเ้ก่ยีวกบัสมดุลท่ดี ี

และการพ่งึพาอาศยักนัเพ่อืรกัษาสมัพนัธท์่ดีรีะหวา่งมนุษยแ์ละโลกของเรา โปรแกรมพเิศษ โครงงาน และ

หลกัสตูรลว้นแลว้แต่มุง่เน้นใหเ้ยาวชนแตล่ะคนเขา้ถงึการเป็นผูพ้ทิกัษ์สงัคมมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มโลก

การผจญภยั

การเสรมิสรา้งร่างกายและจติวญิญาณผา่นการผจญภยั พบกบัส่งิท่ทีา้ทายรา่งกาย และพฒันาความช่นืชอบในการ

อย่กูลางแจง้คอืศูนยก์ลางของโรงเรยีน Round Square ท่โีรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทก์รุงเทพ เราจดักจิกรรม

กลางแจง้และกจิกรรมนอกหลกัสตูรท่ทีา้ทา้ยและมสีว่นรว่มกบันกัเรยีนเป็นอยา่งมากทัง้รายบุคคลและเป็นกลุม่

เพ่อืสง่เสรมิใหเ้กดิการเตบิโตและการคน้พบตนเอง โรงเรยีนคาดหวงัใหน้กัเรยีนทุกคนรว่มกจิกรรมประเภท 

Outward Bound (กจิกรรมกลางแจง้) ซ่งึจะชว่ยเสรมิสรา้งจติวญิญาณแหง่การผจญภยั และสรา้งความ

ตระหนกัว่าพวกเขาสามารถเป็นอะไรไดม้ากกวา่ท่คีดิ นอกจากน้ีเรายงัรวบรวมกจิกรรมผจญภยัสาํหรบั

หลากหลายชัน้ปีไวใ้นปฏทินิโรงเรยีน และเชญินกัเรยีนจากโรงเรยีนสมาชกิอื่นๆ เขา้รว่ม

ความเป็นผูนํ้า

นกัเรยีนจะไดร้บัการปลกูฝงัวา่ความเป็นผูนํ้าท่แีทจ้รงินัน้พบไดใ้นผูท้่มีคีวามเช่อืมัน่อนัมรีากฐานมาจากความ

รบัผดิชอบสว่นบุคคล ความเมตตา และความยตุธิรรม เราสง่เสรมิโอกาสในการเป็นผูนํ้าของนกัเรยีนภายใน

ชุมชนโรงเรยีน บทบาทผูนํ้าเป็นของนกัเรยีนในระดบัชัน้โต และโดยเฉพาะอยา่งย่งิมคีวามสําคญัและมคีวาม

หลากหลายตัง้แตก่ารจดัการตาํแหน่งดแูลความเรยีบรอ้ยไปจนถงึการดาํรงตาํแหน่งผูนํ้าทีส่าํคญั ความ

รบัผดิชอบในระดบัสงูจะถกูสง่ตอ่ไปยงันกัเรยีนทัง้รายบุคคลและในภาพรวม คณะกรรมการ Round Square 

ในโรงเรยีนดาํรงตําแหน่งโดยนักเรยีน และตาํแหน่งผูนํ้าท่หีลากหลายกจ็ะถูกแบ่งปนัโดยนกัเรยีนเป็นผลสบืเนื่อง

กนั การประชุมประจาํปีเป็นพ้นืท่ใีนอุดมคตสิาํหรบันกัเรยีนท่จีะแสดงถงึความเป็นผูนํ้าทัง้ในดา้นกระบวนการ

วางแผนและการบรหิารงาน

การบรกิาร

บัวธิกีารสาํคญัท่ ีRound Square ใชเ้พ่อืเตรยีมพรอ้มนกัเรยีนสาํหรบัการใชช้วีติคอืความคาดหวงัของการร

ใชผู้อ้ ืน่ นกัเรยีนแต่ละคนจะไดร้บัการสง่เสรมิใหป้ฏบิตังิานบรกิารเป็นจาํนวนชัว่โมงท่มีากพอ ไมว่่าจะเป็น

โครงการท่ไีดร้บัการสนบัสนุนจากโรงเรยีน โครงการระดบัภมูภิาคหรอืระดบันานาชาต ิโครงการระดบั

นานาชาตขิอง Round Square มมีาตัง้แต่ตน้ทศวรรษ 1980 ในประเทศกาํลงัพฒันาท่นีกัเรยีนและ

เจา้หน้าท่จีากโรงเรยีน Round Square ทกุแห่งรว่มกนัสรา้งอาคารและระบบจดัการนํ้า เราฝึกอบรม

นกัเรยีนใหม้ทีกัษะการชว่ยเหลอืในสถานการณ์ฉุกเฉินหรอืภยัพบิตั ินกัเรยีนจะระดมทนุผา่น Prince 

Alexander Project เพ่อืนํามาใชเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัอปุกรณ์กอ่สรา้งต่างๆ ในโครงการนี้ 
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ข้อมลูทั �วไปเกี�ยวกบัโรงเรียน

1. โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทก์รุงเทพก่อตัง้ข้นึในปีค.ศ. 2000 โดยไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงศกึษาธกิาร และ

ไดร้บัการรบัรองจาก The Council of International School CIS เราเป็นโรงเรยีน International
Baccalaureate World School เป็นสถาบนัเอกชนท่จีดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรการศกึษา

แหง่ชาตอิงักฤษ (English National Curriculum) โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทผ์า่นการอนุมตัจิาก

สาํนกังานการต่างประเทศและเครอืจกัรภพสาํหรบับุตรหลานของเจา้หน้าท่สีถานเอกอคัราชทูตองักฤษที่

พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย

2. และเรายงัเป็นสมาชกิขององคก์รดงัต่อไปน้ี:

• FOBISIA – The Federation of British International Schools in Asia -
http://www. fobisia.org/

• The Round Square Organisation - www.roundsquare.org
• ISAT – International Schools Association of Thailand – www.isat.or.th
• CIS – The Council of International Schools – www.cois.org
• IB – The International Baccalaureate Organisation – www.ibo.org
• The Boarding Schools Association - www.boarding.org.uk

3. โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทก์รุงเทพเป็นโรงเรยีนภาษาองักฤษขนาดกลางซ่งึการเรยีนการสอนยดึตาม

หลกัสตูรการศกึษาแหง่ชาตอิงักฤษ (English National Curriculum) หลกัสตูร IGCSE และ

หลกัสตูร International Baccalaureate

4. โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทก์รุงเทพ วทิยาเขตพระราม 9 ตัง้อยูท่่ ีเลขท่ ี601/99 ถนนประชาอุทศิ

แขวง/เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร

5. หอพกัของโรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทก์รุงเทพ ตัง้อยูท่่วีทิยาเขตศูนยว์ฒันธรรม เลขท่ ี592 ถนนประชาอุทศิ

แขวง/เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร หอพกัชายมที่หีอ้งพกัท่กีวา้งขวางตัง้อย่บูรเิวณชัน้ 4 และชัน้ 5 ของ

อาคารสว่นกลาง หอพกัหญงิตัง้อย่บูรเิวณดา้นหน้าของวทิยาเขต ทัง้สองหอพกัมคีวามทนัสมยั พรอ้มดว้ย

เฟอรน์ิเจอรแ์ละอุปกรณ์ครบครนั สะดวก ปลอดภยั มเีคร่อืงปรบัอากาศและอนิเทอรเ์น็ตไวไฟใหบ้รกิารทกุ

หอ้งพกั และเจา้หน้าท่ปีระจาํหอพกัพรอ้มดแูลและใหค้วามชว่ยเหลอืนกัเรยีนทกุคนอยา่งเตม็ท่ี

6. วทิยาเขตพระราม 9 เปิดทําการในปีค.ศ. 2009 มคีวามทนัสมยั และมพี้นืท่กีวา้งขวางดว้ยอาคาร 4 ชัน้ 

อาคาร3 สาํหรบัแผนกประถมศกึษาและอนุบาล อาคาร2 สาํหรบัแผนกมธัยม และอาคาร1 สําหรบัสิง่อํานวย

ความสะดวกและสาํนกังาน ส่งิอํานวยความสะดวกประกอบไปดว้ย หอ้งประชุมเอนกประสงค ์หอ้งสมุดท่มีี

หนงัสอืครบครนั อุปกรณ์ไอททีนัสมยัอยา่งเคร่อืงฉายภาพระบบดจิติอลในทุกหอ้งเรยีน และส่งิอํานวยความ

สะดวกสาํหรบัการเรยีนวชิาดนตร ีศลิปะ และวชิาเฉพาะทางอ่นืๆ พ้นืท่ดีา้นลา่งมกีารจดัวางผงัอยา่งดี

เพือ่ใหเ้ดก็ๆ ไดม้สีนามเดก็เลน่น่าร่นืรมย ์สนามเทนนิส สนามบาสเกต็บอลในรม่ สระวา่ยนํ้ามาตรฐาน

ขนาด 25 เมตร ลานอเนกประสงคพ์้นืสงัเคราะห ์และสนามกฬีากลางแจง้

 
ทกุวทิยาเขตของโรงเรยีนรเีจน้ทม์เีจา้หน้าท่รีกัษาความปลอดภยัเฝ้าระวงัตลอด 24 ชัว่โมง

EARLY YEARS & PRIMARY HANDBOOK 
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Primary School

ชั �นปี
Foundation Stage 

(Early Years) Key Stage 1 Key Stage 2

PN N Rec Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
อายุ 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11

หลักสูตร

โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทจ์ดัการเรยีนการสอนตามแบบหลกัสตูรการศกึษาแหง่ชาตอิงักฤษ (English 
National Curriculum (ENC)) โดยมกีารปรบัเปล่ยีนและประยกุตเ์น้ือหาของแตล่ะวชิาใหส้อดคลอ้งกบัความ

เป็นนานาชาตขิองนกัเรยีนของเรา เชน่ ในวชิาภูมศิาสตรแ์ละประวตัศิาสตรจ์ะศกึษาในระดบันานาชาตแิทนการ

เจาะจงเฉพาะสหราชอาณาจกัร นกัเรยีนสามารถเขา้เรยีนในระดบั Pre-Nursery เมือ่อาย ุ2-3 ปี ตอ่ดว้ยระดบั 

Nursery เมือ่อาย ุ3-4 ปี ตัง้แตร่ะดบั Reception เป็นตน้ไป ระบบ ENC จะแบ่งการศกึษาของเดก็ออกเป็น 

Key Stages (KS) ซ่งึประกอบไปดว้ย:

ระดบัชัน้ประถมจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร ENC ประกอบดว้ยวชิาหลกัอยา่ง ภาษาองักฤษ เลข 

คอมพวิเตอรแ์ละวทิยาศาสตร์ และวชิาพ้นืฐานอยา่ง ภาษาต่างประเทศรว่มสมยั ภมูศิาสตร์ ประวตัศิาสตร์ 

ศลิปะ ดนตรี พละศกึษา การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยขีอ้มลูและการส่อืสาร  วชิาการแสดงเองกเ็ป็น 

สว่นหนึ่งของหลกัสตูรองักฤษ รวมถงึแขนงวชิาทีสํ่าคญัอ่ืน ๆ เชน่ ศาสนา และการศกึษาสว่นบุคคล สงัคม 

และสขุภาพ วิชาหลักจะเป็ นวิชาบังคบัและจะมีการจัดสัดส่ วนท่เีหมาะสมในตารางเรียน

Pre-Nursery / Nursery / Reception 

แผนกอนุบาลท่โีรงเรยีนรเีจน้ทแ์บ่งออกเป็น ระดบัชัน้ Pre-Nursery Nursery และ Reception  เรา

สรา้งสภาพแวดลอ้มท่เีปี่ยมดว้ยความสขุ ปลอดภยั และกอ่ใหเ้กดิแรงกระตุน้ เพ่อืสง่เสรมิใหเ้ดก็แต่ละคน 

เขา้ถงึศกัยภาพของตนเอง ในระดบัชัน้ Pre-Nursery ถงึ Reception นกัเรยีนไมเ่พยีงแต่เรยีนรูพ้้นืฐาน 

ของภาษาและการคาํนวณ แตพ่วกเขาจะไดเ้รยีนรูท้กัษะการเขา้สงัคม ความเป็นอสิระ และการตระหนกัถงึ

วัฒนธรรม EYFS เป็ นแนวทางแบบองค์ รวมท่จีะช่ วยให้เดก็ๆ พัฒนาข้ ึนในทุกๆ ด้าน

Key Stage 1 

นกัเรยีนระดบั KS 1 จดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร ENC ประยกุต ์ ในชว่งปีท่สีาํคญัน้ีเองท่นีักเรยีนจะ 

ไดเ้รยีนการอา่นเขยีน และการคดิคาํนวณ นกัเรยีนทกุคนจะถกูจดัใหอ้ย่ใูนชัน้เรยีนแบบคละศกัยภาพเพ่อืเรยีน 

ทัง้วชิาหลกัและวชิาพ้นืฐาน นกัเรยีนทกุคนตัง้แต่ระดบั Year 1 จะถกูแบ่งเป็น 2 กลุ่มในการเรยีนภาษาไทย 

คอืภาษาไทยสาํหรบัผูพ้ดูไทย และภาษาไทยสาํหรบัผูพ้ดูภาษาต่างประเทศ  นกัเรยีนท่ใีชภ้าษาองักฤษไม่ 

คลอ่งจะมกีารทดสอบกอ่นเขา้เรยีนและถกูจดัใหอ้ย่ใูนกลุ่ม ELD (English Language Development) 
หรือกลุ่ ม IELD (Intensive English Language Development) ตามความเหมาะสม

Key Stage 2 

นกัเรยีนระดบั KS 2  จดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร ENC ประยกุต ์ในชว่งปีน้ีเองทีน่กัเรยีนจะได

รวบรวมและพฒันาทกัษะท่ไีดเ้รยีนมาใน KS 1 นกัเรยีนจะถกูจดัใหอ้ย่ใูนชัน้เรยีนแบบคละศกัยภาพ  

EARLY YEARS & PRIMARY HANDBOOK 
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และเรยีนทัง้วชิาหลกัและวชิาพ้นืฐานตามหลกัสตูรอยา่งสมดุล มกีารเรยีนการสอนภาษาจนีกลางตัง้แต่

ระดบัชัน้ Pre-Nursery ในสว่นของการเรยีนการสอนภาษาไทยจะยงัคงรปูแบบเดมิเหมอืนกบั KS1 
นกัเรยีนท่พีดูภาษาไทย และนกัเรยีนต่างชาตถิกูจดัใหเ้รยีนแยกกนั นกัเรยีนท่ใีชภ้าษาองักฤษไม่คล่องจะม ี

การทดสอบกอ่นเขา้เรยีนและถกูจดัใหอ้ย่ใูนกลุ่ม ELD (English Language Development) หรอืกลุ่ม 

IELD (Intensive English Language Development) เชน่เดยีวกบั KS1 

หลกัสตูรการศกึษาแหง่ชาตอิงักฤษ (ENC):

ระดบัประถมศกึษา:

หลกัสตูรการศกึษาแหง่ชาตอิงักฤษแบบใหม่

ในปีค.ศ. 2015 หลกัสตูรการศกึษาแหง่ชาตแิบบใหมถู่กนํามาใชก้บัทุกระดบัชัน้ในระดบัประถมศกึษา  

ทีร่เีจน้ทค์รแูละเจา้หน้าท่ขีองเราทํางานอยา่งหนกัเพ่อืจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรใหมน้่ี และสรา้งความ

มัน่ใจวา่มกีารปฏบิตัอิยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัแตล่ะชัน้ปี หลกัสตูรการศกึษาแหง่ชาตอิงักฤษแบบใหมถ่กู

ออกแบบข้นึเพ่อืปรบัปรุงระดบัความสาํเรจ็เชงิวชิาการของเยาวชน และยกระดบัมาตรฐานความรู ้ทกัษะ และ

ความเขา้ใจในหลายสาขาวชิา นอกจากนี้หลกัสตูรใหมจ่ะมุง่เน้นไปท่กีารสรา้งความมัน่ใจวา่นกัเรยีนจะได้

เรยีนรูท้กัษะใหม่ๆ  ในระดบัท่ ี‘มัน่คง’ มากขึน้ พรอ้มกนันัน้ ระบบการประเมนิผลนกัเรยีนแบบเก่าโดยใช้

เลเวล เชน่ 2c 4a ฯลฯ จะไม่สามารถใชไ้ดอ้กีตอ่ไป

การรายงานและประเมนิผล

กลยทุธท์่ใีชใ้นการประเมนิผล

โรงเรยีนมกีารประเมนิการเรยีนและความกา้วหน้าของบตุรหลานของทา่นผา่นแต่ละบทเรยีนเชน่เคย แต่จะมี

การประเมนิอยา่งเป็นทางการทกุคร่งึภาคการศกึษา โดยกระทาํได ้3 วธิ ีคอืการจดัการทดสอบ การประเมนิผล

งานในชัน้เรยีนตลอดระยะเวลาท่ผีา่นมา และการพจิารณาโดยเช่ยีวชาญจากคร ูดว้ยวธิกีารเหลา่นี้ เรามัน่ใจว่า

เราทราบดวี่าบุตรหลานของทา่นมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูอ้ยา่งไรบา้ง และเราสามารถประยกุตใ์ชแ้ผนการ

เรยีนการสอนตามความเหมาะสมไดเ้ป็นอยา่งดี

การประเมนิผลแบบไมม่เีลเวล

สบืเนื่องจากการเปิดตวัหลกัสตูรแบบใหม ่กระบวนการใหมใ่นการประเมนินกัเรยีนจะถกูนํามาใชแ้ทนท่รีะบบ 

‘เลเวล’ แบบเกา่ (เชน่ 2b 4c) ท่เีราอาจคุน้เคยกนั

ดงันัน้เราจงึอย่ใูนยคุใหมข่อง ‘การประเมนิผลแบบไมม่เีลเวล’ ไมม่สีตูรตายตวัวา่โรงเรยีนควรจะประเมนิและ

บนัทกึความกา้วหน้าและสมัฤทธผิลอยา่งไร ท่รีเีจน้ทร์ปูแบบของเราเอ้อืใหค้รสูามารถประเมนิการเรยีนรูข้อง

นกัเรยีนโดยการรายงานความกา้วหน้าท่หีลากหลายได ้สาํหรบัแตล่ะชัน้ปี โรงเรยีนจะใชร้ะดบัขัน้ท่สีอดคลอ้ง

กบัอาย ุ7 ขัน้ และรายงานการเรยีนรูท้่เีก่ยีวขอ้งในการประเมนินกัเรยีน

ระดบัขัน้

นกัเรยีนสว่นใหญ่ของแตล่ะชัน้จะเร่มิตน้ปีการศกึษาดว้ยระดบั “B” หมายถงึ Beginning โดยตลอดทัง้ปีจะแบ่ง

ออกเป็นระดบัขัน้ 6-7 ขัน้ ตวัเลขจะไมม่คีวามเก่ยีวขอ้งกบัระบบเลเวลแบบเก่า เชน่ เลข 3 ไมไ่ดห้มายถงึ เลเวล 

3 แตห่มายถงึ Year 3 ตวัอกัษร (B W หรอื S) หมายถงึระดบัขัน้ Beginning Working At หรอื Secure 

 
ระดบัสงูสุดของแตล่ะระดบัขัน้จะมเีคร่อืงหมาย + สาํหรบันกัเรยีนท่อีย่รูะหวา่งการไปส่รูะดบัท่คีาดหวงัตามอายุ
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Progressing 
Towards Beginning Working At Secure 

Year 1
Progressing 
Towards One 
(PT1)

One Beginning 
(1B) 
One Beginning 
Plus (1B+)

One Working At 
(1W) 
One Working Plus 
(1W+)

One Secure (1S) 
One Secure Plus 
(1S+)

Year 2
Progressing 
Towards Two 
(PT2)

Two Beginning 
(2B) 
Two Beginning 
Plus (2B+)

Two Working At 
(2W) 
Two Working 
Plus (2W+)

Two Secure (2S) 
Two Secure Plus 
(2S+)

Year 3
Progressing 
Towards 
Three(PT3)

Three Beginning 
(3B) 
Three Beginning 
Plus (3B+)

Three Working At 
(3W) 
Three Working 
Plus (3W+)

Three Secure (3S) 
Three Secure 
Plus (3S+)

Year 4
Progressing 
Towards Four 
(PT4)

Four Beginning 
(4B) 
Four Beginning 
Plus (4B+)

Four Working At 
(4W) 
Four Working 
Plus (4W+)

Four Secure (4S) 
FourSecure Plus 
(4S+)

Year 5
Progressing 
Towards Five 
(PT5)

Five Beginning 
(5B) 
Five Beginning 
Plus (5B+)

Five Working At 
(5W) 
Five Working Plus 
(5W+)

Five Secure (5S) 
Five Secure Plus 
(5S+)

Year 6
Progressing 
Towards Six 
(PT6)

Six Beginning 
(6B) 
Six Beginning 
Plus (6B+)

Six Working At 
(6W) 
Six Working Plus 
(6W+)

Six Secure (6S) 
Six Secure Plus 
(6S+)

จะถกูประเมนิเป็นระดบัขัน้ Progressing Towards (PT)  ระดบัขัน้น้ีมกัใชก้บันกัเรยีนท่เีผชญิกบัความ

ทา้ทายในบางรายวชิา หรอืนกัเรยีนท่ทีกัษะดา้นภาษาองักฤษยงัไมพ่ฒันาอยา่งเตม็ท่ ีจุดม่งุหมายของเราคอื

การพฒันานกัเรยีนไปส่มูาตรฐานของแต่ละชัน้ปี และกระบวนการนี้ใชเ้วลาแตกต่างกนัในเดก็แต่ละคน 

ภายใตห้ลกัสตูรการศกึษาแหง่ชาตแิบบใหม ่นกัเรยีนควรเรยีนรูต้ามจุดประสงคข์องระดบัชัน้ปีตนเองเทา่นัน้ 

เนื้อหาของชัน้ปีท่สีงูกว่าจะไมถ่กูสอน สาํหรบันกัเรยีนท่ไีปถงึระดบัท่คีาดหวงัเม่อืส้นิสดุปีการศกึษาเรยีบรอ้ย

แลว้ คณุครจูะใหโ้อกาสในการเรยีนรูท้่หีลากหลายซ่งึกอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจต่อเนื้อหาของชัน้ปีอยา่งลกึซ้งึและ

กวา้งขวางมากข้นึ 

เรามปีณิธานอนัแรงกลา้ต่อนกัเรยีนของเรา และเราเช่อืวา่ผูป้กครองทกุทา่นเองกม็เีชน่เดยีวกนั เม่อืส้นิสดุ

แต่ละปีการศกึษาความคาดหวงัของเราคอืการท่นีกัเรยีนจะอย่ใูนระดบั ‘Secure’ (ระดบัขัน้ท่ ี5/6/7 ของ

ความกา้วหน้า) ซึง่บ่งชีใ้หเ้หน็ว่าพวกเขาบรรลุความสาํเรจ็ของระดบัท่คีาดหวงัตามอาย ุ



11

EARLY YEARS & PRIMARY HANDBOOK 

การรายงานผล

รปูแบบของ FOUNDATION STAGE ในระดบัอนุบาล :
ระดบัชัน้อนุบาลของโรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทใ์ชห้ลกัสตูร Early Years Foundation Stage จาก 

สหราชอาณาจกัร ซ่งึมกีารบนัทกึความคบืหน้าอยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่เริม่ชัน้ Nursery จนส้นิสดุชัน้ 

Reception โดยม ี6 กลุ่มสาขาวชิาท่มีุง่เน้นซึง่ชว่ยสง่เสรมิการศกึษาตวัตนและการรเิริม่เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

 สาขาท่มี่งุเน้นทัง้ 6 กลุ่ม มดีงัต่อไปน้:ี
• การพฒันาทางดา้นบุคคล สงัคม และอารมณ์

• การส่อืสาร ภาษา และความสามารถในการเรยีนรู้

• การแกไ้ขปญัหา การใชเ้หตุผล และการคาํนวณ

• ความรูแ้ละความเขา้ใจต่อโลกของเรา

• การพฒันาทางดา้นรา่งกาย

• การพฒันาความคดิสรา้งสรรค์

KEY STAGE 1 และ 2

จะมกีารประเมนิการเรยีนของบุตรหลานของทา่นอยา่งต่อเนื�องตลอดทัง้ปีและมกีารบนัทกึความกา้วหน้า ในแต่ละ 

บทเรยีนจะมผีลลพัธจ์ากการเรยีนที�ชดัเจน ครจูะใชก้ลยทุธท์ี�หลากหลายในการประเมนิเดก็แต่ละคนอยา่งต่อเนื�อง  
การประเมนิการเรยีนของนกัเรยีนแสดงให้เหน็ถึงการวางแผนบทเรยีนประจาํวนัได ้เมื�อสิ �นสดุแต่ละเทอม จะม ี

การประเมนิผลโดยสรปุ ซ่งึรวมถงึการทดสอบเขยีนโดยไมม่กีารชว่ยเหลอื และการทดสอบวทิยาศาสตรแ์ละ 

คณติศาสตรห์ลงัจบบทเรยีน การทดสอบวชิากลุม่มนุษยศาสตร ์ศลิปะ และคอมพวิเตอร ์ทาํโดยการมอบหมาย 

งานท ี�มุง่เน้นการประเมนิซ ึ�งเอื�อใหน้กัเรยีนสาธติใหเ้หน็ถงึส ิ�งที�ไดเ้รยีนมา การทดสอบปลายปีการศกึษา

สาํหรบัวชิาภาษาองักฤษและคณติศาสตรจ์ดัข ึ�นสาํหรบัทุกช ั�นปีในชว่งเดอืนพฤษภาคม ผลการทดสอบจะถกู 

บนัทกึและจดัสง่ใหผู้ป้กครองในเดอืนมถุินายน

การรายงานผล

ทางโรงเรยีนจะออกรายงานสรปุความสาํเรจ็และความพยายามของนกัเรยีนปีละ 3 คร ั�ง คณุครปูระจาํช ั�นจะ 

แสดงความคดิเหน็ทัว่ไปเก่ยีวกบัความคบืหน้ารวมถงึความเหน็เจาะจงแต่ละรายวชิา

เกณฑก์ารใหค้ะแนนมดีงัต่อไปน ี�:

 ความพยายาม:
1. มคีวามพยายามดเีย่ยีมอยา่งต่อเน่ือง

2. มคีวามพยายามดเีป็นสว่นใหญ่

3. มคีวามพยายามดเีป็นบางครัง้

ุ4. ควรปรบัปรง

การประชุมผูป้กครองและคร:ู

ผูป้กครองจะถกูเชญิใหเ้ขา้รว่มการประชุมกบัคุณครใูนแตล่ะเทอม จะมจีดหมายเชญิสง่ถงึผูป้กครองเพ่อืให้

ลงทะเบยีนพดูคุยกบัคุณครเูป็นเวลา 10 นาทหีลงัเลกิเรยีนตามวนัท่กีําหนด ระหว่างการประชมุ ผูป้กครองจะได้
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แลกเปล ี�ยนความเหน็เก ี�ยวกบัพฒันาการของบุตรหลาน และดชู ิ�นงานท ี�บุตรหลานทาํระหวา่งเรยีนในเทอมนั้น 

หากผูป้กครองมคีวามกงัวลในเร่อืงใดสามารถพดูคยุกบัคณุครรูะหวา่งการประชมุได ้แต่ผูป้กครองไมจ่าํเป็น 

ตอ้งรอใหถ้งึการประชมุเพ ื�อพดูคยุกบัคณุคร ูประสบการณ์ท่ผีา่นมาแสดงใหเ้หน็วา่ป ัญหาท่แีจง้ใหค้ณุครทูราบ 

โดยตรงในทนัทนี ั�นสามารถคลายกงัวลไดม้ากกวา่ เรามคีวามยนิดแีละพรอ้มที�จะพดูคยุกบัคณุเสมอ ขอเพยีงแค ่

คณุสง่อเีมลมายงั Primary Office เพื�อทาํการนดัหมายลว่งหน้า

การบา้น

1. การบา้นท่ไีดร้บัมอบหมายมจีดุประสงคเ์พ่อืเป็นการเตรยีมตวั ฝึกทบทวน หรอืทาํโครงงาน

การบา้นจะไมม่คีวามหมายเลยหากนกัเรยีนไมม่คีวามเขา้ใจแนวคดิพ้นืฐานของจุดม่งุหมายและ

เป้าหมายของบทเรยีนนัน้ๆ คณุครจูะใหค้าํแนะนําและสาธติใหด้พูรอ้มแสดงตวัอยา่งแกน่กัเรยีน

เพ่อืใหแ้น่ใจวา่นกัเรยีนจะมคีวามมัน่ใจว่าทกัษะของพวกเขาสามารถนํามาปรบัใชก้บัการบา้นหรอื

สถานการณ์ท่ไีดร้บัมอบหมายได้

2. การบา้นและงานท่ไีดร้บัมอบหมายจะไดร้บัการตรวจและบนัทกึ แต่ไมจ่าํเป็นตอ้งมกีารใหค้ะแนน

คณุครมูรีะบบท่มีปีระสทิธภิาพในการตรวจสอบวา่ช้นิงานนัน้เสรจ็สมบรูณ์ตามมาตรฐานท่คีวร

เป็นหรอืไม่

3. บางครัง้อาจมกีารใหก้ารบา้นในชว่งเบรคระหว่างเทอม ชว่งวนัหยดุครสิตม์าส สงกรานต ์หรอืชว่งปิด

เทอมภาคฤดรูอ้น นกัเรยีนทุกคนจะมสีมุด Home/School book ซ่งึจะมกีารอพัเดทตลอดเวลา

การบา้นท่มีอบหมายสว่นใหญ่จะเป็นการคน้ควา้ ทบทวน และเน้ือหาเพ่มิเตมิตอ่เน่ืองจากงานท่ทีําใน

ชัน้เรยีน อาจเก่ยีวขอ้งกบัการสะกดคาํ หรอืตารางสตูรคณู สาํหรบัชัน้ Reception – Year 6

นกัเรยีนจะไดร้บัมอบหมายใหนํ้าสมุดการอ่านกลบับา้นเป็นประจาํ ทางโรงเรยีนคาดหวงัใหผู้ป้กครอง

รบัฟงัเม่อืบุตรหลานฝึกการอ่านตามท่ไีดร้บัมอบหมายน้ี และคาดหวงัใหเ้ดก็ๆ ทําเป็นประจาํทุกวนั

โดยมรีะยะเวลาตอ่ช้นิงาน และความถ่ใีนการมอบหมายการบ้านโดยทัว่ไป ดงัตอ่ไปน้:ี

• Year 2 30 นาท ี-3 วนัต่อสปัดาห์

• Year 3-4 40 นาท ี-4 วนัต่อสปัดาห์

• Year 5-6 50 นาท ี-5 วนัต่อสปัดาห์

มาตรการรบัมอืเหตุฉุกเฉนิ
ความปลอดภยัของนกัเรยีนคอืส่งิท่เีราคาํนึงถงึเป็นอนัดบัแรกเสมอ ดงันัน้เราจงึมมีาตรการหลายขัน้ตอนท่ี

ไดด้าํเนินการเพ่อืคณุภาพชวีติท่ดีขีองนกัเรยีน

1. การฝึกซอ้มอพยพหนีไฟและและการลอ็คดาวน์จะจดัข้นึในทกุๆ เทอม นกัเรยีนจะอพยพไปยงั

พ้นืท่ที่กีาํหนดโดยการนําของคณุครปูระจาํชัน้ และจะมกีารเชค็ช่อืโดยคณุครู

2. หอ้งพยาบาลอย่ทู่ชี ัน้ 1 ของอาคารเรยีนระดบัประถมศกึษา ประกอบไปดว้ยเตยีงสงัเกตอาการ

จาํนวน 3 เตยีง ยาและอปุกรณ์ปฐมพยาบาลท่จีาํเป็นครบถว้น และมพียาบาลประจาํประจาํการอยู่

ตัง้แต่เวลา 7.30 น. – 16.30 น.

3. หากมคีวามจาํเป็นตอ้งนํานกัเรยีนสง่โรงพยาบาล บุคคลากรทางการแพทยท์่เีหมาะสมหรอืรถพยาบาล

จะถูกเรยีกโดยทนัท ีพยาบาลประจาํการจะเขยีนรายงานสถานการณ์โดยละเอยีด และทําสาํเนาสง่ให้

ผูป้กครอง แพทยผ์ูต้รวจ และหน่วยงานท่เีก่ยีวขอ้งอ่นืๆ หากมกีารรอ้งขอ
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4. จะไมม่กีารใหย้าตามใบสัง่แพทยแ์ก่นกัเรยีนภายในโรงเรยีน หากไมไ่ดร้บัคาํแนะนําโดยเฉพาะจาก

แพทย ์หรอืไดร้บัการยนิยอมจากผูป้กครอง

5. บรเิวณประตทูางเขา้โรงเรยีนจะมเีจา้หน้าท่รีกัษาความปลอดภยั และระบบลอ็คอตัโนมตั ิเพ่อื

ควบคมุความปลอดภยัตลอดทัง้วนั

EARLY YEARS & PRIMARY HANDBOOK 

ระเบียบการ

การชมุนุม

การชมุนุมจะจดัขึ�นรายสปัดาห ์และแบง่ตามระดบัชั �นออกเป็น EY, Y1-3 และ Y4-6 นกัเรยีนทกุคนจะตอ้ง เขา้

รว่มการชมุนุมประจาํระดบั สาํหรบัระดบัประถมศกึษาจะมกีารจดัชมุนุมแยกยอ่ยของแต่ละหอ้งเรยีน และม ี

การเชญิผูป้กครองเขา้รว่มดว้ย

การเข้าชั�นเรียน

นกัเรยีนทุกคนจะตอ้งเขา้เรยีนครบทุกวชิา การขาดเรยีนสามารถทาํไดใ้นกรณทีี�ป่วย หรอืมกีารแจง้ลว่งหน้า 

เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูป้กครอง เมื�อกลบัเขา้เรยีนหลงัหายจากอาการป่วย ควรสง่จดหมายชี�แจงจาก

ผูป้กครองถงึ Primary office ดว้ย การขาดเรยีนดว้ยสาเหตุอื�นบ่อยครั �งอาจเป็นการเสยีเวลาอนัมคีา่ของ

ผูป้กครองและของโรงเรยีนไปโดยเปลา่ประโยชน์ จะมกีารประชมุรว่มกบัครใูหญ่เพื�อสบืหาสาเหตุอยา่งเป็น 

ทางการ หากนกัเรยีนพลาดรถโรงเรยีน และไมไ่ดม้าเรยีน หรอืออกจากโรงเรยีนโดยไมไ่ดร้บัความยนิยอม 

ลว่งหน้า ทางโรงเรยีนจะโทรศพัทห์าผูป้กครองเพื�อสอบถามสาเหตุ

การมาสาย

นกัเรยีนระดบั KS1 หรอื KS2 ที�มาถงึโรงเรยีนหลงัเวลาเขา้แถว (7.55 – 8.05) จะถอืวา่มาสาย และจะถกู

บนัทกึเขา้ระบบโรงเรยีน นกัเรยีนทกุคนที�มาสายจะตอ้งรายงานตวัท่ ีPrimary office เพื�อรบั late slip 

ก่อนไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ชั �นเรยีน 

งานที�ขาดส่ง

นกัเรยีนที�ขาดเรยีนเตม็วนัหรอืวชิาใดวชิาหนึ�งจะตอ้งทาํงานที�ไดร้บัมอบหมายสง่ในภายหลงั

ภาษา

โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทเ์ป็นสภาวะแวดลอ้มที�ใชภ้าษาองักฤษ ดงันั �นจงึจาํเป็นตอ้งพดูภาษาองักฤษในชั �น 

เรยีน เวน้แต่วา่ชั �นเรยีนนั �นมขีึ�นเพื�อเรยีนภาษาอื�นๆ หรอืไดร้บัการอนุญาตโดยเฉพาะจากครหูรอืเจา้หน้าที� 

โรงเรยีนคาดหวงัใหน้กัเรยีนพดูภาษาองักฤษที�สนามเดก็เลน่ บนรถโรงเรยีน และระหวา่งทศันศกึษา ไม่

อนุญาตใหใ้ชภ้าษาที�หยาบคายหรอืไมเ่หมาะสม ทุกที�ในเขตโรงเรยีน บนรถโรงเรยีน และระหวา่งทศัน

ศกึษา ครปูระจาํชั �นจะกาํกบัดแูลอยา่งใกลช้ดิเพื�อมใิหเ้กดิการฝ่าฝืน นกัเรยีนจะตอ้งพดูภาษาองักฤษ

ตลอดเวลาในบรเิวณสนามหรอืโรงยมิ การใชภ้าษาที�ผูฟั้งคนอื�นไมเ่ขา้ใจถอืเป็นมารยาทที�ไมส่ภุาพและไม ่ 

สามารถยอมรบัได ้โรงเรยีนมกีารปรบัใชว้ธิกีารที�หลากหลายเพื�อสนบัสนุนการใชภ้าษาองักฤษอยา่งถกูตอ้ง
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• นกัเรยีนทกุคนจะตอ้งเขา้เรยีนทกุวชิาตามตารางเรยีนท่กีาํหนด

• นกัเรยีนทกุคนจะตอ้งรบัประทานอาหารในบรเิวณโรงอาหารเทา่นัน้

• นกัเรยีนทกุคนจะตอ้งไปออกไปนอกขอบเขตพ้นืท่ที่โีรงเรยีนกาํหนด

• นกัเรยีนทกุคนท่ตีอ้งการออกจากโรงเรยีนในระหว่างวนัจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากครใูหญ่

แผนกประถมศกึษา และจะตอ้งมกีารลงทะเบยีนออกและเขา้ เม่อืกลบัเขา้มาท่โีรงเรยีน

ผูป้กครอง และผูม้าติดต่อโรงเรียน

• ผูป้กครองทกุทา่นจะตอ้งลงทะเบยีนเขา้-ออกโรงเรยีนท่จีุดตรวจของพนกังานรกัษาความปลอดภยั

• ผูม้าตดิต่อโรงเรยีนทกุทา่นจะตอ้งลงทะเบยีนเขา้-ออก และนําเอกสารยนืยนัตวัตนท่อีอกโดย

ราชการแลกรบับตัรหอ้ยคอผูม้าตดิต่อจากจุดตรวจของพนกังานรกัษาความปลอดภยั ผูม้า

ตดิต่อจะตอ้งสวมบตัรหอ้ยคอตลอดเวลาท่อีย่ใูนบรเิวณโรงเรยีน และเม่อืตอ้งการออกจาก

โรงเรยีนใหนํ้าบตัรหอ้ยคอมาตดิต่อท่พีนกังานรกัษาความปลอดภยั เพ่อืรบัเอกสารคนื

• เม่อืประตภูายในโรงเรยีนปิดแลว้ผูม้าตดิต่อรวมถงึผูป้กครองสามารถเขา้มาไดถ้งึบรเิวณ

Primary office เทา่นัน้ จากนัน้จงึจะมเีจา้หน้าท่พีาทา่นไปยงัจุดอ่นืท่ตีอ้งการตดิต่อ

• ผูป้กครองจะตอ้งแจง้ครใูหญ่แผนกประถมศกึษาใหท้ราบ หากตอ้งการท่จีะพานกัเรยีนออกจาก

โรงเรยีนในระหว่างวนั

• หากผูป้กครองตอ้งการใหผู้อ้่นืมารบับุตรหลานท่โีรงเรยีน จะตอ้งแจง้ใหโ้รงเรยีนทราบลว่งหน้า

มฉิะนัน้โรงเรยีนจะไมส่ามารถปลอ่ยนกัเรยีนใหอ้ยูใ่นความดแูลของบุคคลนัน้ได ้และโรงเรยีนจะ

ปลอ่ยนกัเรยีนใหอ้ยูใ่นความดแูลของบุคคลนัน้ไดต้อ่เม่อืมเีอกสารยนืยนัตวัตนท่ชีดัเจนเท่านัน้

ยานพาหนะ
• ยานพาหนะของโรงเรยีน และยานพาหนะท่มีตีราตดิรถยนตข์องโรงเรยีนเทา่น ั�นที�ไดร้บัอนุญาต 

ใหเ้ขา้มาภายในเขตโรงเรยีนได ้ตามกฎหมายของไทยเดก็อายตุ่�ากวา่ 18 ปีไมส่ามารถขับรถยนต ์

และเดก็อายตุ่�ากวา่ 15 ปี ไมส่ามารถข ี�จกัรยานยนตไ์ด ้ดงันัน้นกัเรยีนในระดบัชั้นประถมจะตอ้งม ี

ผูใ้หญ่เป็นผูข้ ับรถรบั-สง่ที�โรงเรยีน

EARLY YEARS & PRIMARY HANDBOOK 

อาหารและเครื �องดื�ม

นกัเรยีนทุกคนจะตอ้งใชโ้รงอาหารที�ทางโรงเรยีนจดัไวใ้หท้ี�ชั �นหนึ�ง นกัเรยีนจะรบัประทานอาหารกลางวนัที�โรง 

อาหาร หากผูป้กครองตอ้งการใหน้กัเรยีนนําของวา่งตดิตวัไวร้บัประทาน ทางโรงเรยีนขอใหเ้ตรยีมของวา่งเป็น 

ผลไม ้โยเกริต์ นม หรอือาหารเพื�อสขุภาพอื�นๆ เพื�อสนบัสนุนการศกึษาทางเลอืกเพื�อสขุภาพของโรงเรยีน

โปสเตอรป์ระชาสมัพันธ์

นกัเรยีนและผูป้กครองที�ตอ้งการตดิโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธภ์ายในโรงเรยีนจะตอ้งขออนุญาตจากครใูหญ่ หรอื 

ครใูหญ่แผนกประถมศกึษากอ่นดาํเนินการ โปสเตอรป์ระชาสมัพนัธห์รอืป้ายประกาศที�ไมไ่ดร้บัอนุญาตจะถกู 

นําออกโดยทนัที

นโยบายโรงเรียนแบบปิด

นกัเรยีนทกุคน
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การสนับสนุนในเชิงบวก

กฎระเบยีบทั �งหมดที�นํามาใชใ้นโรงเรยีนเป็นไปเพื�อประโยชน์ของนกัเรยีนทกุคนโดยรวม กฎมไีวเ้พื�อเป็น แนว

ทางสาํหรบันกัเรยีนของเราเพื�อใหพ้วกเขามสีภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยัต่อการทาํงาน เรยีน เขา้สงัคม และ เลน่ 

ดงันั �นเราจงึขอความรว่มมอืนกัเรยีน ผูป้กครอง และครทูกุคนในการปฏบิตัติามกฎที�เอ ื�อต่อสภาวะ

แวดลอ้มในการเรยีนที�สมบรูณ์ของโรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ท ์กรงุเทพฯ โปรดปฎบิตัติามกฎระเบยีบและ

ขั �นตอนทั �งหมดที�ระบุไวใ้นบางพื�นที�ของโรงเรยีน เชน่ ในหอ้งเรยีน โรงอาหาร โถงทางเดนิ สระวา่ยน้�า สนาม 

ฟุตบอล ฯลฯ โรงเรยีนไมอ่นุญาตใหม้กีารสบูบุหรี�ในบรเิวณโรงเรยีนโดยเดด็ขาด กฎขอ้นี�บงัคบัใชก้บัทกุคนใน 

เขตโรงเรยีน เป็นหน้าที�ของทกุคนที�เกี�ยวขอ้งที �จะเป็นตน้แบบของการมสีขุภาพที�ดเีพื�อบุตรหลานของเรา 

มารยาท

นโยบายด้านระเบียบวนิัย

นโยบายพฤติกรรมเชิงบวก

นกัเรยีนที�แสดงใหเ้หน็ถงึวนิยัที�ด ีคอืนกัเรยีนท่มีรีะเบยีบ มารยาทด ีเช่อืฟัง และแทบไมเ่คยถกูตกัเตอืนหรอื

ลงโทษ เม่อืนกัเรยีนไมป่ฏบิตัติามคาํแนะนําของโรงเรยีน พวกเขากาํลงัแสดงถงึการไมม่วีนิยั และจะถกูปรบัแก้

พฤตกิรรมตาม ความรา้ยแรงของความผดิท่กีระทาํ ซ่งึประกอบดว้ย การมอบหมายงานเพ่มิ การกกับรเิวณ 

การรายงานพฤตกิรรม การยกเวน้การเรยีนภายใน การพกัการเรยีน  การทาํสญัญาคมุความประพฤต ิและการ

ใหพ้น้สภาพนกัเรยีนตามลาํดบั 

EARLY YEARS & PRIMARY HANDBOOK 

• ทกัทายผูค้นรอบขา้ง ทกัทายบุคลากรทกุคนและผูท้่มีาตดิต่อโรงเรยีนทกุทา่น

• หากพบเหน็ผูท้่มีาตดิต่อโรงเรยีนตอ้งการความชว่ยเหลอื ใหช้ว่ยเหลอืเขา เชน่ การถามว่า “คณุ

กาํลงัหาใครอย่หูรอืเปล่าครบั/คะ? หรอื มอีะไรใหช้ว่ยไหมครบั/คะ?

• ควรหลกีทางใหผู้ใ้หญ่เดนิผา่นไปกอ่น และชว่ยเปิดประตใูหพ้วกเขาเสมอ อยา่เบยีดตวัแทรกเขา้

ไป และพงึระวงัผูท้่เีดนิสวนทางมา

• ไมส่อดมอืเขา้ในกระเป๋ากางเกง/กระโปรง ขณะพดูคยุกบัคร ูเจา้หน้าท่ ีหรอืผูใ้หญ่

• การตัง้ใจฟงั สบตาผูพ้ดูขณะสนทนา และไมพ่ดูแทรกจนกวา่ผูพ้ดูจะพดูจบถอืเป็นมารยาทอนัดี

• มารยาททีด่ทีีส่ดุทีพ่งึปฏบิตัคิอืการกล่าวคาํว่า “Please” เสมอ เม่อืตอ้งการรอ้งขอส่งิใดจากผูอ้่นื

และกล่าวคาํว่า “Thank you” ทกุครัง้ เมือ่ผูอ้ ืน่ทาํส่งิใดให ้

พรอ้มสาํหรบัการเรยีน 

มน้ี ้�าใจ เป็นมติร และซ่อืสตัยโ์ดยไมม่ขีอ้แม้

ดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มภายในโรงเรยีนรวมถงึสมบตัขิองตนเองและผูอ้่นื 

มัน่ใจวา่เราเดนิอย่ใูนโรงเรยีนอยา่งมสีตแิละปลอดภยั

แสดงใหเ้หน็ถงึความสภุาพ และความเคารพต่อทกุๆ คน

การปฏิบติัตนของนักเรียน

กฎขอ้งรเีจน้ทส์าํหรบัชัน้ประถมศกึษา

เราคาดหวงัท่จีะเหน็มารยาทท่ดีใีนการประพฤตติน ทัง้ทางวาจา และทางปฏบิตัจิากนกัเรยีนทกุคนอยู่ 

ตลอดเวลา ระเบยีบปฏบิตัเิหล่านี้ครอบคลุมทกุกจิกรรมท่เีก่ยีวขอ้งกบัโรงเรยีน ทัง้ในบรเิวณโรงเรยีน 

 และระหว่างการทศันศกึษา 
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เราคาดหวงัพฤตกิรรมที�ด ีมารยาทที�ด ีและชิ�นงานที�ไดม้าตรฐานจากนกัเรยีนทกุคน คณุคา่เหลา่นี�ควรไดร้บั 

การพฒันาโดยการสง่เสรมิการมวีนิยัในตนเอง และโดยการสรา้งแรงจงูใจและความสนใจของนกัเรยีนแต่ละคน 

จากภายใน มากกวา่การบงัคบัจากภายนอก วธิกีารเหลา่นี�จะไดร้บัการสนบัสนุนผา่นระบบการใหร้างวลั และ 

บทลงโทษที�เขา้ใจรว่มกนัอยา่งชดัเจน

เอาใจใส่ทรพัยสิ์นของโรงเรียน

การจะมโีรงเรยีนที�เราทกุคนภาคภมูใิจไดน้ั �น ทกุๆ คนจาํเป็นตอ้งมจีติสาํนึกในความเป็นเจา้ของและความ รบั

ผดิชอบรว่มกนั นกัเรยีนที�ทาํลายหรอืทาํใหอุ้ปกรณ์หรอืทรพัยส์นิของโรงเรยีนชาํรดุเสยีหายจะถกูลงโทษ ทาง

วนิยั และจะตอ้งชดใชค้า่เสยีหายใหแ้ก่ทางโรงเรยีน

ความปลอดภยั

Lost and Found

จะมกีลอ่ง ‘lost and found’ ตั �งอยูท่ี� Primary Office นกัเรยีนตอ้งนําส ิ�งของทกุชิ�นที�เกบ็ไดม้าไวท้ี�นี�

Mobile Telephones

โทรศพัทม์อืถอืสามารถนํามาโรงเรยีนได ้เพื�อใชใ้นการตดิต่อกบัผูป้กครองหลงัเลกิเรยีนเทา่นั �น

สิ�งของต้องห้าม

จะตอ้งไมนํ่าสิ�งของดงัต่อไปนี�ซึ�งอาจเป็นอนัตรายหรอืรบกวนผูอ้ื�นเขา้มาภายในโรงเรยีน

• นกัเรยีนควรเขยีนช่อืของตนเองลงบนของใชส้ว่นตวัทุกช ิ�น เพ ื�อใหส้ามารถสง่คนืไดเ้มื�อสญูหาย 

และเพ ื�อใหจ้าํแนกสิ�งของของตนเองออกจากของผูอ้ื�นได้

• นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาไมค่วรนําเกมอเิลก็ทอนิกสม์าโรงเรยีน

• ไมส่ามารถใชโ้ทรศพัทม์อืถอืระหว่างวนัได ้และจะตอ้งปิดเคร่อืงตลอดเวลา

• ควรเป็นโทรศพัทม์อืถอืท่รีาคาไมส่งูเทา่นัน้ 

• นกัเรยีนจะตอ้งรบัผดิชอบโทรศพัทม์อืถอืของตน และควรตดิช่อืบนโทรศพัทห์ากเป็นไปได้

• หมากฝรงั

• อาวธุ (ปืน มดี หนงัสติ�ก ฯลฯ) – รวมถงึของเลยีนแบบ

• ยาเสพตดิและสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัยาเสพตดิ (ยกเวน้กรณทีี�แพทยก์าํหนดพรอ้มใบรบัรอง)

• รปูภาพ หนงัสอื และนิตยสารท ี�ไมพ่งึประสงค์

• ประทดัทกุชนิด ไฟแชค็ หรอืไมข้ดีไฟ

• ของเลน่และเคร ื�องประดบัราคาแพง

• ไฟเลเซอร ์และไฟฉาย

EARLY YEARS & PRIMARY HANDBOOK 
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เครื�องแต่งกายของนักเรยีน 

การแต่งเครื�องแบบของนกัเรยีนสามารถสรา้งความประทบัใจต่อโรงเรยีนใหก้บัผูอ้ื�นได ้นกัเรยีนที�แต่งกายด ี

ยอ่มไดร้บัความเคารพทั �งต่อตนเองและโรงเรยีน เพราะนกัเรยีนไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความเคารพต่อโรงเรยีน 

และความภาคภมูใิจในการแต่งกายของตนเอง 

ข้อแนะนําทั �วไป :

EARLY YEARS & PRIMARY HANDBOOK 

ประถมศึกษา :

• ใสเ่คร�ืองแบบดว้ยความภาคภมูใิจ

• เราคาดหวงัใหน้กัเรยีนทกุคนใสเ่ครื�องแบบอยา่งถกูตอ้ง

• จะตอ้งตดิกระดมุเมด็บนโดยมเีนคไทปดิทบั

• จะตอ้งใสเ่สื�อเขา้ในกางเกง/กระโปรง

• ทรงผมควรจะเรยีบรอ้ยและเปน็สตีามธรรมชาต ินกัเรยีนหญงิใหร้วบผมหากผมยาว

• หา้มแต่งหน้าหรอืทาสเีลบ็

• เส ื�อผา้ที�ชาํรดุหรอืขาดจะตอ้งเปล ี �ยนใหม

อนุบาล :

• เส ื�อเช ิ�ตของโรงเรยีน – สขีาวลว้น มตีราโรงเรยีน

• เนคไทมตีราโรงเรยีน

งิ• กระโปรงลายสกอ็ต – สาํหรบันกัเรยีนหญ

• กางเกงลายสกอ็ต – สาํหรบันกัเรยีนชาย

• รองเทา้ – หนงัสดีาํ สามารถนําโรงเทา้กฬีามาต่างหากเพ ื�อเลน่กฬีาได้

• เสื�อกั �กหรอืคารด์แิกนสกีรมทา่ของโรงเรยีน ไมอ่นุญาตใหใ้ชเ้ส ื�อโคท้หรอืคารด์แิกนท ี�ไมใ่ชเ่คร ื�องแบบ

• เคร ื�องประดบัขนาดเลก็ – สรอ้ยคอ 1 เสน้หรอืเคร ื�องรางทางศาสนา, สายสญิจน์ตามความเหมาะสม, 

สรอ้ยขอ้มอื 1 เสน้ และแหวน 1 วง นกัเรยีนหญงิสามารถใสต่่างหแูบบเรยีบได ้1 คู่

 ์• เส ื�อยดื House T-shirt ทกุวนัศุกร

• หมวกของโรงเรยีน

• ชดุวา่ยน้�าของโรงเรยีน

• รองเทา้ – รองเทา้พละ

• นกัเรยีนชาย – ชดุพละ
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• นกัเรยีนหญงิ – ชดุพละ

• นกัเรยีนทกุคน - เส้อืยดื House T-shirt ทุกวนัศุกร์

ั• ไมส่วมใสเ่คร่อืงประดบ

• หมวกของโรงเรยีน

เราเช ื�อม่ันวา่ผูป้กครองและนกัเรยีนจะสนบัสนุนการแต่งกายท ี�ถกูตอ้ง โดยการซ ื�อเฉพาะสิ�งท ี�ถกูระเบยีบเทา่นัน้ 

และมัน่ใจวา่นักเรยีนจะแตง่กายถกูตอ้งเหมาะสมมาโรงเรยีน

• ทกุวัน – แต่งกายดว้ยชดุนกัเรยีนครบชดุ

• วนัที�เรยีนพละและวา่ยน้�า – แต่งกายดว้ยชดุพละเส ื�อสขีาว

• วันศุกร ์– แต่งกายดว้ยเส ื�อยดื House T-Shirts
• ควรสวมหมวกของโรงเรยีนระหวา่งออกไปเลน่กลางแจง้

• ตอ้งสวมใสช่ดุวา่ยน้�าของโรงเรยีนในคาบเรยีนและกจิกรรมวา่ยน้�า

‘เคลด็ลบัดีๆท่ีควรปฏิบติั’ เพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษด้วยตนเองท่ีบ้าน

ผูป้กครองท่ไีม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษในระดบัเจา้ของภาษามกัถามว่า “เราจะสามารถชว่ยลกูๆ ในเรือ่ง

ภาษาองักฤษเม่อืพวกเขาไมอ่ยูท่ีโ่รงเรยีนไดอ้ยา่งไรบา้ง?” 
• ในชว่งวนัหยดุเราสามารถลมืการเรยีนภาษาองักฤษไปไดอ้ยา่งงา่ยดาย ดงัน้ันจงึเป็นโอกาสดทีี�จะ ลง

ทะเบยีนคอรส์เรยีนซมัเมอรก์บัทางรเีจน้ท ์(จัดข ึ�นในชว่งเดอืนมถุินายน/กรกฎาคมของทกุปี)

กรณุาตดิต่อแผนกแอดมชิช่ันสาํหรบัขอ้มลูเพิ�มเตมิ

• อกีทางเลอืกหนึ�งท ี�จะชว่ยลกูๆ ของคณุพฒันาภาษาองักฤษระหวา่งวนัหยดุ คอืการสง่ลกูไปยงั 

ประเทศท ี�ใชภ้าษาองักฤษ

• กระตุน้ใหล้กูของคณุอ่านหนงัสอืภาษาองักฤษ นกัเรยีนทุกคนจะมสีมดุการอ่านตลอดเวลาท่อียู ่

โรงเรยีน และน ี�คอืหนทางที�ดทีี�สดุที�จะชว่ยพวกเขาพฒันาคาํศพัท์

• ซ้อืหนงัสอืแบบฝึกหดัไวยากรณ์พรอ้มเฉลยมาฝึกทาํ เลม่ที�ดทีี�สดุที�เราแนะนําคอื ‘English 

Grammar in Use’ โดย Raymond Murphy (สามารถหาซื�อไดต้ามรา้นหนงัสอืช ั�นนําท ั�วไป)

• หากคณุพดูภาษาองักฤษได ้ลองทานอาหารรว่มกนัทัง้ครอบครวัโดยใชภ้าษาองักฤษในการ 

พดูคยุสกัมื�อในชว่งวันหยดุเสารอ์าทิตยด์สูิ 

• สรา้งความแน่ใจวา่บุตรหลานของทา่นฟ ังวทิยจุากสถานีภาษาองักฤษ

(สาํหรบัพ้นืท่กีรงุเทพมหานคร เราขอแนะนําคล ื�น FM 88, FM 95.5 และ FM 107)

• หากบุตรหลานของทา่นอยากชมภาพยนตร ์ขอใหแ้น่ใจวา่พวกเขาเลอืกดภูาพยนตรด์ว้ยเสยีง 
original soundtrack

• ลองน ั�งดรูายการโทรทศัน์รว่มกนัท ั�งครอบครวั คณุสามารถดรูายการอะไรกไ็ดต้ราบใดท ี �เป็น 

ภาษาองักฤษ แลว้ถกกนัเก ี�ยวกบัเนื�อหาของรายการ

• ซ ื�อนิตยสารท ี�เหมาะสมจากสหรฐัอเมรกิา หรอืองักฤษจากรา้นหนงัสอืช ั�นนํา เชน่ Bookazine 

Kinokuniya DK Books หรือ Asia Books



แผนที�โรงเรียน
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