
 The fundamentals of the 
school’s International Education  
Programme (IEP) are aimed at further 
enhancing each student’s academic 
ability to the international standard rec-
ognized worldwide as that of a global 
citizen. Students are taught to  
excel in all academic subjects. At the 
same time, they learn the importance 
of innovation and creative thinking.  
 A total of eight core standard 
groups of subjects are offered in line 
with the Ministry of Education direc-
tives. All subject are administrated in 
English by native English speakers from 
the U.K.,  USA, Canada, Australia and 
New Zealand, thus ensuring the highest  
possible standard of teaching available 
in Thailand today. The only classes  
administrated in Thai are Thai language, 
Thai History, Buddhism and Boy Scouts. 
Child-centred learning and learning by 
doing concepts are implemented in  
every classroom activity. These two  
important concepts are strongly  

believed to assist students in becoming 
masters of English and eventually  
producing students with knowledge of 
foreign subjects equal to their academic 
ability in their own Thai language. These 
techniques are designed to demonstrate 
each student’s ability to successfully 
grasp the full extent of English.
 In addition, the International 
English Programme offers students the 
opportunity to be educated by native 
English speakers during 90% of the  
programme and the remaining 10% 
for that of Thai studies with professional Thai 
teachers preserving  the Tai language 
along with its historic history. The ad-
vantages of the International English 
Programme are that students are able 
to develop their English skills without 
having the expense of having to study 
abroad in English speaking countries and 
together underlining and supporting the 
Thai education system eventually  
becoming the education hub of the 
ASEAN community.

International Education Programme (IEP)
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 เป ็นการจัดการเรียนการสอนที่   

มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เทียบเคียงมาตรฐานสากลคือผู ้ เรียนมี

ศักยภาพเป็นพลเมืองโลกคือเป็นเลิศทาง

วิชาการ สื่อสารสองภาษา ลํ้าหน้าความ

คิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้นักเรียน

จะได้เรียนเนื้อหาวิชาการต่างๆ ใน 8 กลุ่ม

สาระพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางของ

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษกับ

ครู เจ ้ าของภาษา(อ เม ริกา  อั งกฤษ 

ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์) ยกเว้น

ในบางรายวิชา เช ่นวิชาภาษาไทย

ประวัติศาสตร์ไทย  พุทธศาสนา และ

ลูกเสือ–เนตรนารี โดยการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนจะมุ่งเน้นท่ีตัวนักเรียนเป็น

สําคัญเพื่อให้นกัเรียนได้มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้และมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่ง

จะส ่งผลให ้นักเ รียนสามารถใช ้ภาษา

อังกฤษผ่านการเรียนรู ้ในวิชาต่างๆได้ดี

เทยีบเท่ากบัการใช้ภาษาไทย หรือการเรียน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองอย่างแท้จริง

  สํ า ห รั บแผนการจั ดก า รศึ กษา

นานาชาติ นักเรียนจะได้เรียนกับครูต่าง

ชาติเจ้าของภาษามากถึง 90% และเรียน

ภาษาไทยกับครูไทยเพื่อเป ็นการรักษา

ภาษาและวัฒนธรรมไทยอีก 10% ทั้งนี้

ประโยชน ์ของการจัดการศึกษาแบบ

นานาชาติ เ พ่ือให ้นัก เ รียนสามารถได ้

พัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษโดยไม่

ต ้ อง ไปศึกษาต ่อต ่ างประเทศรวมถึ ง

เป็นการรับรองและสนับสนุนการศึกษา

ของประเทศไทยให ้ก ้ าวสู ่ ความเป ็น

ศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน

การจัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติ (IEP)
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การจัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติ (IEP)
 Sarasas Witaed Suksa School’s Bilingual Programme is administered in line with the 
Ministry of Education directives. Subjects are taught both in English and Thai with a ratio of 
50:50, including Mathematics, Social Studies, Science, Physical Education, Health Education, 
English, Moral Education, Life Education  and Computer. Students have the opportunity to 
develop their listening, speaking, reading and writing skills both in English and Thai, which 
will be beneficial to them in their higher learning. This programme is opened from Pre-Kindergarten 
to Year 12. For the fourth level (high school), the school offers four programmes           
comprising:
   1. Science - Mathematics programme                 2. English - Mathematics programme
     3. English - Chinese programme / Japanese programme  4. English - Computer programme

 เป็นการจัดการเรียนการสอน รายวิชาพ้ืนฐานตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นการ
สอนแบบผสมผสาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เป็นอัตราส่วนเท่ากับ 50:50     
ในรายวิชาดังนี้ Mathematics, Social Studies, Science, Physical Education, Health Education, 
English, Moral Education,Life Educationและ Computer ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถ
ในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้เข้าใจลึกซึ้ง อันจะเป็นประโยชน์ในการเรียน
ระดับสูงต่อไป หลักสูตรดังกล่าวเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6
      สําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนได้เปิดแผนการเรียนการสอนทั้งหมด 4 แผนการเรียน คือ
     1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์     2. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
     3. แผนการเรยีนภาษาองักฤษ – ภาษาจนี/ภาษาญีปุ่น่    4. แผนการเรยีนภาษาองักฤษ – คอมพิวเตอร์

Bilingual Programme

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
“สถานที่ดี 
ดนตรีเด่น

เน้นกีฬา ภาษาเยี่ยม
เปี่ยมคุณธรรม”

SARASAS WITAED SUKSA
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