




โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ มิได้มีเพียงความเชื ่อมั ่นในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งหวังให้นักเรียน
สามารถดำารงชีวิตได้ ในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเท่านั ้น แต่เรายังเชื ่อมั ่นในการหล่อหลอมภาวะความเป็น
ผู้นำาที่ดีเพื่อสังคมส่วนรวม นักเรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด ทั้งด้านความรู้และทักษะ เพื่อสามารถนำา
ไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับสถานการณ์โลก นอกจากน้ีทุกคนจะได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์
ชีวิต รู้จักตนเองและสังคมรอบข้าง รักษาสุขอนามัย มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในตนเอง กล้าแสดงออก มีจริยธรรม 
ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย   

โรงเรียนฯ ยังจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจในชาติกำาเนิดของตนและการ
เคารพผู้อื่น รวมถึงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา

คุณกฤษณ์ อัสสกุล
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน





เพื่อเป็นโรงเรียนที่ ให้การศึกษาระบบนานาชาติชั้นนำา   ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง
ตะวันออกและตะวันตก มุ่งสู่การสร้างผู้นำารุ่นใหม่แห่งโลกอนาคต

วิสัยทัศน์





โดยจัดเตรียมหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีมีความเหมาะสมและท้าทายให้กับนักเรียนทุกเชื้อชาติตั้งแต่ระดับช้ัน
ปฐมวัยจนถึงระดับเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนฯ มีเป้าหมายในการช่วยส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมุ่งสู่ความสำาเร็จ
ทั้งด้านการศึกษาและการดำารงชีวิต รวมถึงการแนะแนวทางสู่การเป็นประชากรโลกและผู้นำาที่มีคุณภาพและรู้จัก
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ยังมุ่งมั่นส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ภายใต้สภาพ
แวดล้อมแบบผสมผสานของการศึกษาแบบตะวันออกและตะวันตก

พันธกิจ

“สร้างผู้นำาตั้งแต่วันนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้นำาที่ดี ในอนาคต”





สารจากผู้อำานวยการฝ่ายต่างประเทศ
นายจอห์น โรล์ฟ

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟนส์ เขาใหญ่ ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันงดงามสมบูรณ์ และตั้งอยู่ไม่ไกลจาก
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โรงเรียนฯ มีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสูง และใช้การสอบ 
Cambridge International Examination เป็นมาตรฐานในการวัดระดับความรู้ของนักเรียน

และด้วยช้ันเรียนขนาดเล็กและการวางแผนการสอนท่ีเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน โรงเรียนฯ 
จึงมีเป้าหมายสูงสุดในการดึงศักยภาพของนักเรียนทุกคนออกมาอย่างเต็มที ่ นอกจากนี ้ โรงเรียนฯ ยังส่ง
เสริมการขยายขอบข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะ
การดำารงชีพและความสามารถอันหลากหลายของผู้เรียน เพ่ือเตรียมพร้อมสู่โลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

โรงเรียนฯ มีความประสงค์ ให้นักเรียนทุกคนมุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านการศึกษา การดำาเนินชีวิตและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น นักเรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้ ในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย และสร้างความสุขแก่นักเรียนทุก
คน ด้วยวัฒนธรรมแบบผสมผสานของความเป็นตะวันตกและตะวันออก

นักเรียนจะได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมทั้งจากฝั่งตะวันออกและตะวันตก

หลายท่านที่เคยได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนฯ ต่างมีความประทับใจในความเป็นมิตรและบรรยากาศอบอุ่น
แบบครอบครัวของโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ ดังนั้น ขอเชิญท่านเข้ามาสัมผัสบรรยากาศอันน่าประทับ
ใจนี้ด้วยตัวของท่านเอง เรารอที่จะให้การต้อนรับท่านอย่างอบอุ่นเสมอ





โรงเรียนฯ มีความภูมิใจท่ีท้ังบุคลากรและนักเรียนของท้ังสองสาขามีโอกาสในการทำากิจกรรมร่วมกันซ่ึงมีท้ังกิจกรรม
การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรที่จัดขึ้นเป็นประจำา รวมไปถึงนักเรียนของทั้งสองสาขาที่มี
โอกาสในการทำากิจกรรมหรือทำาโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน เปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง เรายังมี
กิจกรรมการรวมทีมเพ่ือไปแข่งขันกีฬาในการแข่งขันต่างๆ อันช่วยส่งเสริมมิตรภาพระหว่างสองสาขาให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน

หนึ่งโรงเรียน สองสาขา





โรงเรียนฯ มีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสูตรเข้มข้น (Intensive English Support Programme) ที่ช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษก่อนที่นักเรียนจะเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติอย่างเต็มรูปแบบ คุณครูทุกท่าน
จะปรับบทเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้มี
การพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

ภาษาและวัฒนธรรมไทย (Thai Language and Culture Programme) เป็นหัวใจหลักของหลักสูตรการเรียน
การสอน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา East meets West  หลักสูตรภาษาไทย มุ่งสร้างพื้นฐานในการ
ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ ไปต่อยอดการศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษาในประเทศไทย โรงเรียนฯ ให้ความสำาคัญในเรื่องของการตระหนักรู้ด้านวัฒนธรรม กริยาและมารยาท
ทั้งของตะวันตกและตะวันออกอีกด้วย

ภาษาจีน เป็นอีกหนึ่งภาษาหลักในหลักสูตรของโรงเรียนฯ โดยนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอายุ 14 ปี
จะเข้าช้ันเรียนภาษาจีนเป็นประจำา และเป็นหน่ึงในวิชาเลือกในหลักสูตร IGCSE สำาหรับนักเรียนท่ีสนใจ โรงเรียนฯ 
จะจัดชั้นเรียนและบทเรียนตามระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งจะมีตั้งแต่ชั้นเรียนสำาหรับผู้เริ่มต้นไปจนถึงชั้น
เรียนสำาหรับนักเรียนที่มีความรู้ภาษาจีนระดับสูง

สอน 3 ภาษา





โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟนส์ มีความมุ่งมั่นในการนำาข้อปฏิบัติและค่านิยมทางการศึกษาที่ดีของทั้งตะวันตก
และตะวันออกมาบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยการจัดโปรแกรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสำารวจและวิเคราะห์ 
นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ยังสร้างความสมดุลในการตระหนักและให้ความสำาคัญในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของ
ทางตะวันตก ร่วมกับการเคารพและเชิดชูขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรมของไทยและเอเชีย

East Meets West





โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ มีความมุ่งมั่นศรัทธาในการนำาหลักที่ดีของการศึกษาแบบตะวันตกมาใช้ ในบริบท
โรงเรียนฯ ประกอบกับการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรรมไทยและส่งเสริมคุณค่าอันงดงามของสังคมไทยและเอเชียความ
เป็นสากลนิยมหมายรวมถึง การเป็นส่วนหนึ่งในสังคมโลก การมีสิทธิและความรับผิดชอบในฐานะประชากรโลก 
มีความเห็นอกเห็นใจและมีใจบริการต่อผู้อื่น การรู้จักแก้ปัญหาหากเกิดการขัดแย้ง และการพัฒนาตนเองและ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ในโลกที่ค่อยๆกลมกลืนเชื่อมถึงกัน

ความเป็นสากลนิยม ณ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟนส์





โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ ให้ความสำาคัญกับการบริการด้านการศึกษาสำาหรับนักเรียนในระดับปฐมวัย
เพราะเป็นช่วงวัยเริ่มต้นการเรียนรู้ การเคารพผู้อื่น และความเป็นผู้นำา เราจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่าง
เป็นมิตรและปลอดภัย สังคมภายในโรงเรียนฯ เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นและเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 
ซึ่งช่วยส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กช่วงอายุ 2 ถึง 5 ปี บุคลากรของโรงเรียนฯ มีทั้งคุณวุฒิและความ
เช่ียวชาญด้านการสอน ท้ังยังใช้หลักสูตรท่ีมีมาตรฐานและสอดคล้องกับหลักสูตรท่ีใช้ในประเทศสหราชอาณาจักร 
โรงเรียนฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการสร้างรากฐานการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตอันแข็งเกรงให้แก่ผู้เรียนใน
ช่วงวัยเริ่มต้นของการเรียนรู้ รวมไปถึงการสอนให้รู้จักเคารพผู้อื่น

บุคลากรด้านการสอนมีความกระตือรือร้นในการส่งเสริมการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียน โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับมาตรฐานสูง เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการ
และความสนใจของผู้เรียนรายบุคคล ผ่านการเล่น การสืบเสาะ และการลงมือทำา นักเรียนจะสามารถผ่านเป้า
หมายการเรียนรู้ชั้นปฐมวัยอย่างพึ่งพาตนเองได้และมีความมั่นใจ

การเล่นของเด็กๆ เปรียบเสมือนสนามซ้อมสู่ชีวิตจริง

ระดับชั้นปฐมวัย The Early Years Foundation Stage (อายุ 2+ ถึง 4+)





สำาหรับโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟนส์ การเรียนรู้เป็นหัวใจหลักของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ โรงเรียนฯ จัดขึ้น 
หลักสูตร International Primary Curriculum (IPC) ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนฯ และสร้างการมีส่วน
ร่วม รวมไปถึงเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และปลูกฝังความเป็นนานาชาติให้นักเรียน

หลักสูตร IPC แบ่งออกเป็น 3 ระดับ:
Year 1 และ 2 – ระดับ 1
Year 3 และ 4 – ระดับ 2
Year 5 และ 6 – ระดับ 3

ในแต่ละระดับ ผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อันน่าตื่นเต้นจากหลากหลายมุมมอง มีหัวข้อการ
เรียนรู้ที่กำาหนดได้โดยอิสระแต่สามารถบูรณาการและครอบคลุมเนื้อหาวิชาการสำาคัญ ๆ เช่น วิชา ศิลปะ 
คอมพิวเตอร์ และ ICT เทคโนโลยีการออกแบบ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร IPC มุ่ง
เน้นการสอนทักษะการเป็นผู้ ใฝ่รู้ที่เป็นหัวใจหลักในกระบวนการการเรียนการสอน ทั้งหมดในโรงเรียนฯ

เป้าหมายทางวิชาการคือการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนสามารถประติดประต่อและสะท้อน
ประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเองออกมา

บทเรียน IPC แต่ละบทจะมีขั้นตอนของการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็น ถาม
คำาถาม และวิเคราะห์ความรู้ด้วยตนเอง แต่ละบทการเรียนรู้จะเริ่มด้วย ประตูสู่การเรียนรู้ หรือ Entry Point 
เพื่อกระตุ้นความตื่นเต้นและการมีส่วนร่วมของนักเรียน อีกทั้งยังมีการเก็บเกี่ยวความรู้เก่า การค้นคว้า และ
บันทึกกิจกรรม สุดท้ายจะมีการสรุปการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม จุดสิ้นสุดเรียนรู้ หรือ Exit Point กิจกรรมนี้เป็น
กิจกรรมที่ช่วยสะท้อนถึงสิ่งที่นักเรียนได้รับและความสำาเร็จที่เกิดจากการเรียนรู้ครั้งนี้

การตั้งเป้าหมายระดับบุคคลและสากลเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร IPC นักเรียนโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ 
จะได้รับการสอน สนับสนุน ส่งเสริม และให้กำาลังใจในทุกด้านของชีวิตการเป็นนักเรียน ตามความเชื่อมั่นว่า
คุณภาพและวิสัยทัศน์ที่ดีของผู้เรียนแต่ละบุคคลเป็นปัจจัยที่สำาคัญในการเป็นผู้นำาแห่งอนาคต

หลักสูตร International Primary Curriculum (อายุ 5+ ถึง 10+)





หลังจากจบการศึกษาระดับ Primary นักเรียนจะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น Secondary ในช่วง 3 ปีแรกของช่วง
ชั้นนี้ นักเรียนจะเรียนด้วยหลักสูตร English National Curriculum อันประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ ศิลปะ คอมพิวเตอร์และ ICT ดี ไซน์เทคโนโลยี การละคร ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาจีน 
ดนตรี พลศึกษาและวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะครูผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้จัดการเรียนการสอน 
นักเรียนจะได้เรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยที่สอดคล้องกับการศึกษาภาคบังคับจากกระทรวงศึกษาธิการแห่ง
ประเทศไทย

หลักสูตร Key Stage 3 Curriculum (อายุ 11+ ถึง 13+)









IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) เป็นหลักสูตรการศึกษาระบบ
นานาชาติ ที่มีพื้นฐานจากหลักสูตร GCSE ในประเทศสหราชอาณาจักร IGCSE เป็นชั้นประกาศนียบัตรที่เป็นที่
นิยมกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โรงเรียนฯ ดำาเนินการตามแผนการจัดการเรียนการสอนของ Cambridge 
Assessment International Education

นักเรียนที่ศึกษาหลักสูตร IGCSE จะเรียน 8 หรือ 9 วิชา ที่ประกอบด้วยวิชาบังคับ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และภาษาไทย นักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้อีก 5 วิชา จาก วิชาศิลปะ ชีววิทยา ธุรกิจศึกษา 
เคมี เทคโนโลยีการออกแบบ ICT ภาษาจีน และดนตรี โดยจะต้องเลือกวิชาวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 แขนง 

ในช่วงปลายภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนฯ จะเรียนเชิญผู้ปกครองของนักเรียนชั้น Year 9 เข้าร่วมการประชุมชี้แจง
รายละเอียดและระบบการเลือกวิชา พร้อมรับคู่มือการเลือกวิชา IGCSE ด้วย

IGCSE เป็นหลักสูตรระยะ 2 ปี โดยจะเริ่มเรียนในระดับชั้น Key Stage 4 (Year 10 และ 11) การสอบจะมีขึ้น
ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงปลายการศึกษาของนักเรียนชั้น Year 11 การสอบครั้งนี้เป็นการสอบ
ระดับนานาชาติคร้ังสำาคัญท่ีนักเรียนจะสามารถนำาผลสอบไปสมัครเข้ารับคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
หรือสมัครงานในอนาคต

หลักสูตร IGCSE (อายุ 14+ ถึง 16+)





โรงเรียนฯ เป็นศูนย์การสอบ Cambridge International Examinations ระดับ Advanced Level สำาหรับ
นักเรียนระดับชั้น Year 12 และ 13 ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับสูง สืบเนื่องจากหลักสูตร IGCSE ของระดับชั้น Year 
10 และ 11

หลักสูตร A level แบ่งออกเป็น 2 ส่วนตลอดระยะเวลาเรียน 2 ปี ได้แก่ Advanced Subsidiary (AS) Level 
ซ่ึงเป็นประกาศนียบัตรท่ีจะได้รับหลังการสอบปลายภาคเรียนสุดท้ายของระดับช้ัน Year 12 บ่งช้ีว่าผู้เรียนประสบความสำาเร็จ
ในการเรียนโปรแกรม A Level ครึ่งหลักสูตรแล้ว และ Advanced Level ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรที่จะได้
รับหลังการสอบปลายภาคเรียนสุดท้ายของระดับชั้น Year 13

การได้รับผลการสอบ A Level ในระดับที่ดีจะช่วยให้นักเรียนสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใน
สถาบันชั้นนำาต่างๆ ทั่วโลกได้ 

หลักสูตร A Level (อายุ 16+)





คุณครูที่ปรึกษา หรือ Form tutors จะเป็นผู้ดูแลนักเรียนในระดับ Sixth Form และให้การสนับสนุนนักเรียนใน
ด้านต่างๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อยจะรวมนักเรียนระดับชั้น Year 12 และ 13 เข้าด้วยกัน นักเรียนจะได้รับคำาแนะนำา
ด้านการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และการเลือกสาขาวิชาชีพจากทั้งเจ้าหน้าที่แนะแนวของโรงเรียนฯ และ
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยที่ ได้รับเชิญมาเป็นกรณีพิเศษ โรงเรียนฯ มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและแนะแนว
นักเรียน เพื่อการตัดสินใจครั้งสำาคัญ ซึ่งมีผลต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การประกอบอาชีพ รวมถึงการเลือก
วิชาเรียน ตลอดจนการตัดสินใจในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตส่วนตัวของนักเรียนต่อไป

Sixth Form



Oxford University, UK

University of Warwick, UK

University of Bath, UK



โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ มีความภาคภูมิใจ ท่ีจะให้นักเรียนได้รับการศึกษาท่ีเป่ียมด้วยคุณภาพของ
ระดับ Sixth form โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะสามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับ Six Form 
ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลก ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ 
นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟนส์ทั้งกรุงเทพและเขาใหญ่ ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อจากทั้ง 
Russel Group (25 มหาวิทยาลัยชั้นนำาของสหราชอาณาจักร) Ivy League (25 มหาวิทยาลัยชั้นนำาของ
สหรัฐอเมริกา) และกลุ่มมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง ในประเทศออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยที่นักเรียนของเซนต์สตีเฟ่นส์ได้ ไปศึกษาต่อ









นักเรียนประจำาจะได้รับการส่งเสริมให้รู้จักการจัดการกับชีวิตประจำาวันในโรงเรียนฯ เป็นผู ้ที ่สามารถปรับตัว
และพึ่งพาตนเองได้ รวมไปถึงยังช่วยส่งเสริมทักษะการเข้าใจและคำานึงถึงความต้องการของผ ู ้อ ื ่น บ ุคลากร
ทางการศึกษาท้ังคุณครูและผู้ดูแลประจำาหอพักจะให้การดูแลและช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ ตลอด 24 ช่ัวโมง

เรายังมีการจัดกิจกรรมทั้งตอนเย็นและในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ท่ีจะช่วยส่งเสริมทักษะการเป็นผู้นำาทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา

นักเรียนจะได้เรียนรู้จากกิจกรรมอันท้าทายทางกายภาพและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื ่น พวกเขาจะได้ ใกล้ชิดและใช้
ประโยชน์จากผืนป่ามรดกโลก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และสถานที่สำาคัญใกล้เคียงในการเรียนรู้

“I’m Happy.” Meepooh Year 3

“I live in the dorm. It feels like we have a new family and have a lot of 
 friends.’’ Pinky Year 8

“Dorm didn’t make me grow. It’s environment did.” Mind Year 10

ชีวิตนักเรียนประจำา









โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ เป็นโรงเรียนที่มีความปลอดภัยสำาหรับนักเรียนแบบประจำาและ
ไป-กลับ โรงเรียนฯ ต้ังอยู่ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และต้ังอยู่ในตำาแหน่งท่ีมีทัศนียภาพสวยงาม ห่างไกล
จากมลพิษ และความวุ่นวายของชีวิตในเมือง อีกหนึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีของการมาเป็นนักเรียนประจำาที่นี่คือ 
สภาพแวดล้อมทางสังคมแบบพี่แบบน้อง โดยนักเรียนที่ โตกว่าจะช่วยดูแลและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อายุน้อย
กว่า อีกทั้งเรายังมีบุคลากรประจำาหอพักคอยให้การช่วยเหลือและดูแลในด้านต่างๆอีกด้วย

• ห้องเรียนมีเครื่องปรับอากาศทุกห้อง
• หอพักมีเครื่องปรับอากาศ แยกหญิง-ชาย 
• ห้องแล็บวิทยาศาสตร์ 3 ห้องและห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีอาหารโดยเฉพาะ 
• ไวท์บอร์ดและโปรเจ็คเตอร์แบบ Interactive
• ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมต่อได้ทุกสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน
• ห้องทำางาน Design and Technology และอุปกรณ์อำานวยความสะดวกในการทำา workshop ต่างๆ
• ห้องสมุดที่กว้างขวางและมีหนังสือจำานวนมาก
• สนามฟุตบอล 
• สนามกีฬาในร่ม สำาหรับกีฬาบาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล และแบตมินตัน 
• สนามเทนนิส 3 สนาม
• สระว่ายน้ำา
• สิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับกิจกรรมนอกสถานที่
• สนามเด็กเล่นสำาหรับเด็กเล็กและเด็กอนุบาล
• สนามกอล์ฟ 9 หลุม
• ห้องเรียนวิชาดนตรีและห้องซ้อมดนตรีที่กว้างขวาง
• ห้องพยาบาลที่มีพยาบาลประจำาตลอด 24 ชั่วโมง
• ห้องอาหารที่เสิร์ฟอาหารไทย จีน และตะวันตก
• ห้องรับซัก-รีด
• ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

สิ่งอำานวยความสะดวก





นักเรียนทุกคนท่ีเซนต์สตีเฟ่นส์จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในด้านการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี และได้รับประโยชน์
อย่างเต็มเป่ียมในการใช้สถานท่ีออกกำาลังกายภายในโรงเรียนฯ ตลอดท้ังวัน ท้ังการว่ายน้ำาตอนเช้าโดยมีผู้เช่ียวชาญ
คอยดูแลความปลอดภัย รวมถึงการเล่นเทนนิสและฟุตบอล

นอกจากนี้ เรายังมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่หลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานสำาหรับนักเรียนที่ชื่น
ชอบการเล่นกีฬา เราก็มีคลับเก่ียวกับกีฬา เช่น คลับเทนนิส คลับทัชรักบ้ี คลับโยคะ คลับบาสเกตบอล คลับว่ายน้ำา 
คลับแบตมินตัน และคลับฟุตบอล หรือนักเรียนมีความสนใจกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากนี้ เรายังมีคลับนักธุรกิจจิ๋ว 
คลับศิลปะ คลับต่อโมเดล คลับเครื่องประดับ คลับหุ่นยนต์ และคลับแยกชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ นอกจากนี้แล้ว
เรายังมีกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ เช่น คลับภาษาจีน คลับห้องสมุด คลับวิทยาศาสตร์ คลับการบ้านและคลับ
ภาษาอังกฤษ เรายังมีชั่วโมงเรียนและฝึกซ้อนดนตรีที่มีเครื่องดนตรีมากกว่า 20 ประเภทให้เลือกเล่น

คลับต่างๆที่น่าสนใจเหล่านี้ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ จนแทบจะไม่มีใครอยาก “กลับบ้าน” เลย

โรงเรียนฯ ยังมีโครงการบริการชุมชน หรือ Community Service เป็นกิจกรรมสำาคัญ นักเรียนจะได้มีโอกาสใน
การให้ความช่วยเหลือ แบ่งปัน และจัดกิจกรรมให้แก่เด็กๆคนอื่นตามโรงเรียนต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงการระดม
เงินบริจาคเพื่อนำาไปช่วยเหลือบ้านเด็กกำาพร้า หรือสนับสนุนการกุศลอื่น ๆ ตามสมควร

เรามีกิจกรรมทัศนศึกษาที่จะพาเด็ก ๆ ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในท้องถิ่น นักเรียนจะไม่เพียงแต่เรียนรู้เท่านั้น พวก
เขาจะได้เข้าใจและเห็นคุณค่าในพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ ทั้งการเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หรือเดินทางไป
ยังสถานที่ที่มีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เช่น เข้าไปเรียนรู้และพูดคุยกับ
เกษตรกรไร่อ้อย หรือไปเยี่ยมชมทุ่งกังหันลม คุณครูรับรองแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ต่อผู้เรียนทุกคน

กิจกรรมเสริมหลักสูตร





โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟนส์ เขาใหญ่ มีพื้นที่กว้างขวางเอื้อต่อการทำากิจกรรรมการเรียนรู้แบบกลางแจ้ง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจกรรมศึกษาธรรมชาติและส่ิงมีชีวิตในป่า อันรวมไปถึงสัตว์ป่าหายาก เช่น นกเงือก นักเรียน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ที่จัดโดยครูผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมกลางแจ้งของโรงเรียน
นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ นอกจากนี้ ด้วยตำาแหน่งที่ตั้งใกล้กับ  อุยานแห่งชาติเขาใหญ่ อันเป็นผืนป่ามรดก
โลก ทางโรงเรียนฯ จึงสามารถจัดกิจกรรมผจญภัย เช่น การพายเรือคายัก ปีนหน้าผา และกิจกรรมเดินป่า
ให้นักเรียนได้เข้าร่วมอีกด้วย ในกิจกรรมนี้นักเรียนอาจจะได้เห็นช้างป่า ชะนี และสัตว์ป่าหายาก เช่น จระเข้สาย
พันธุ์สยาม เป็นต้น

ทัศนศึกษานอกสถานที่





บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนฯ เป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษาจากต่างประเทศ ร่วมด้วยบุคลากรสัญชาติ
ไทยและจีน คุณครูต่างชาติของโรงเรียนฯ ส่วนใหญ่มาจากประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งทางโรงเรียนฯ ก็มี
คุณครูจากชาติอื่น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดาด้วยเช่นกัน

บุคลากรครูทุกท่านจบการศึกษาจากต่างประเทศ และมีใบประกอบวิชาชีพอันสามารถทำาการสอนในประเทศบ้าน
เกิดตนเองได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย คุณครูระดับ Primary มีใบประกาศสำาหรับการสอนในระดับช้ัน Primary 
โดยเฉพาะและยังจบสายการสอนโดยตรงหรือมีประกาศนียบัตร PGCE ซึ่งจะทำางานร่วมกับครูผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้ง ภาษาไทย ดนตรี ภาษาจีน และพลศึกษา 

นอกจากนี้ ระดับชั้น Primary ยังมีผู้ช่วยครูประจำาทุกระดับชั้น ซึ่งบุคลากรทุกท่านจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในประเทศไทย

ในระดับชั้น Secondary โรงเรียนฯ จัดหาคุณครูผู้เชี่ยวชาญประจำาสาขาวิชาต่างๆ และคุณครูผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สำาหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หรือ English as a Second Language อีกทั้งยังมีผู้ช่วย
ครูที่จะคอยดูแล ให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้วย

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนเป็นผู้ดูแลและอยู่เบื้องหลังการทำางานของบุคลลากรทางด้านการศึกษาของโรงเรียนฯ 
และโรงเรียนฯ ยังมีพยาบาลประจำาการ ตลอด 24 ชั่วโมงด้วย

บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนฯ







โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟนส์ต้ังอยู่บนถนนวิภาวดี-รังสิต ภายในโรงเรียนฯ 
ประกอบไปด้วย 3 อาคารสำาหรับระดับชั้น Early year ประถมและ
มัธยมศึกษา ซึ่งเพรียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกที่เกื้อหนุนการ
เรียนรู้มากมาย

• ห้องแล็บวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์
• ห้อง Art & design technology
• ห้องเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรม
• ห้อง English support
• สระว่ายน้ำาขนาดมาตรฐาน 25 เมตร
• สนามกีฬาในร่มและสนามฟุตบอล
• ห้องอาหารขนาดใหญ่ ที่มีบริการทั้งอาหารไทยและนานาชาติ
• ห้องสมุด 2 ห้อง
• ห้องพยาบาล 2 ห้อง
• ห้องดนตรีและการแสดง

อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนของโรงเรียนฯ มี ไม่มากจนเกินไป ดังนั้น 
นักเรียนทุกคนจึงได้รับการส่งเสริมและเข้าถึงจากคุณครูทุกท่านอย่างใกล้
ชิด อีกทั้ง ยังมีการมอบรางวัลแก่เด็กที่มีความสุข ขยันทำางาน และมี
ความกระตือรือร้นที่จะทำาความดี

หลักสูตร

ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาด้วยภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชา
ภาษาไทยและภาษาจีน 

นักเรียนจะได้เรียนวิชาต่าง ๆ ภายใต้หลักสูตร IPC หรือ International 
Primary Curriculum และ IMYC หรือ International Middle Years 
Curriculum ทางโรงเรียนฯ ได้จัดจ้างคุณครูเจ้าของภาษาผู้มีความ
เชี่ยวชาญ ทั้งวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ICT ศิลปะ ดนตรี และพลศึกษา ให้เป็นผู้
ดำาเนินการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนของเรา

ภาษาและวัฒนธรรมไทย

ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย (Thai Language and Culture Programme) 
เป็นหน่ึงในหัวใจหลักของหลักสูตร โดยมีปรัชญา East meets West  เป็นปรัชญา
หลัก หลักสูตรภาษาไทยของเรามุ่งสร้างพื้นฐานในการใช้ภาษาไทยอย่างถูก
ต้องเพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถนำาความรู้ ไปใช้ต่อยอดในการศึกษาต่อระดับช้ัน
อุดมศึกษาในประเทศไทย โรงเรียนฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการเรียน
รู้วัฒนธรรม กริยาและมารยาททั้งของตะวันตกและตะวันออก






