We ENHANCE, ENCOURAGE, ENGAGE
at Bangkok Bilingual School!
โครงการ English Programme (EP) หลักสูตร 2 ภาษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เริ่มเรียนภาษาจีนกลางตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 2 ขึ้นไป

หลักสูตรการเรียนการสอน
หลักสูตรการเรียนการสอน English Programme (EP) ของโรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ เป็นหลักสูตร 2 ภาษา ได้แก่ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาจีนกลาง เริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 2 ขึ้นไป ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป้าหมายของหลักสูตร English Programme ในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนก็คือ สอนให้นักเรียนมีพื้นฐานที่ดีในการอ่าน
เขียน รวมทั้งการคานวณและคิดวิเคราะห์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงเรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ประถมปีที่ 1 3) จะเน้นด้านการฟังและการพูด ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจาวันทั่วไปได้ดี
โรงเรียนได้จัดโปรแกรม SPEAK UP ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้มากขึ้น โปรแกรมนี้
อาจารย์รัตนา วศินระพี ซึ่งเป็นรองประธานโรงเรียน เป็นผู้ริเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปีการ ศึกษา 2556 เพื่อที่จะช่วยจูงใจให้นักเรียนใช้
ภาษาอังกฤษให้มากที่สุด ทั้งในระหว่างเวลาเรียนและนอกห้องเรียน ทั้งกับเพื่อนๆและอาจารย์ นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วม
โปรแกรมนี้ ตั้งแต่ต้นปีการศึกษานักเรียนจะได้รับสมุดสะสมแสตมป์คนละ 1 เล่ม ทุกครั้งที่นักเรียนพูดคุยกับเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหัวข้อที่กาหนดไว้ของแต่ละสัปดาห์ อาจารย์ก็จะให้แสตมป์กับนักเรียน และเพื่อเป็นการให้กาลังใจและมีแรงจูงใจ โรงเรียนได้
จัดของรางวัลไว้หลายอย่างให้นักเรียนแลก เช่น พจนานุกรม หนังสือนิทานภาษาอังกฤษ คูปองแลกซื้อขนมหรือเครื่องเขียน เป็นต้น
เมื่อได้แสตมป์ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว นักเรียนสามารถนาไปแลกของที่ต้องการได้ และเมื่อสะสมแสตมป์เต็มจานวนของแต่ละ
ระดับแล้ว ก็จะได้เลื่อนขึ้นไปอยู่ระดับที่สูงขึ้น ซึ่งมีทั้งหมด 4 ระดับ

ความสาเร็จของนักเรียน
นักเรียนที่จบจากโรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ส่วนมากจะ
สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงได้ และเมื่อเข้ามหาวิทยาลัย ก็ได้ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยชั้นนาต่างๆ ความสาเร็จของนักเรียนย่อม
สะท้อนถึงพื้นฐานการเรียนที่ดีที่นักเรียนได้รับตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญของการศึกษาเล่าเรียน
นอกจากความสาเร็จด้านทักษะวิชาการแล้ว ยังมีนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ เช่น กีฬาต่างๆ ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น รายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆจะดูได้จาก
เว็บไซต์ของโรงเรียน เฟซบุ๊ก และวารสาร Hello Kids Magazine ของโรงเรียนซึ่งออกปีละ 2 ฉบับ

การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียน
นอกจากทักษะด้านวิชาการแล้ว โรงเรียนมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ให้เป็นผู้มี
ความมั่นใจในตนเอง และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต ได้แก่ทักษะการเรียน ทักษะการ
คิด และทักษะการสื่อสาร ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมปีที่ 4 - 6) จึงเน้นให้นักเรียน
รู้จักการรวบรวมข้อมูล แล้วนามาคิดวิเคราะห์ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนาเสนอข้อมูลโดยการรายงานโครงงานหน้า
ห้องเรียน ในขณะเดียวกันนักเรียนจะได้เรียนรู้การทางานกลุ่มด้วย
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของตน ในทุกต้นปีการศึกษา
นักเรียนจะได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสภานักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการเสียสละเพื่อสังคม และรู้จักการ
แบ่งปัน โดยโรงเรียนจัดโครงการส่งของขวัญปีใหม่ให้เด็กผู้ด้อยโอกาส ทุกๆปีนักเรียนจะนาของเล่นของใช้ที่เคยเป็นของรักของตน
มาบริจาคให้แก่เด็กๆตามชุมชนในกรุงเทพและโรงเรียนในชนบทห่างไกลผ่านมูลนิธิสยามแคร์

โรงเรียนบางกอกทวิวท
ิ ย์
Bangkok Bilingual School

Enrol now!

596 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
596 Pracha Uthit Road, Huay Kwang, Bangkok 10310
Telephone Number: 02 690 3471
Fax Number: 02 690 3472
Email: info@bbs.ac.th; Website: www.bbs.ac.th
Facebook Page: /bangkokbilingualschoolpage

หลักสูตร English Programme (EP) ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะทั้งด้านการฟัง
พูด อ่าน และเขียน

โดยในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นจะเน้นด้านการฟังและการพูด เพื่อให้นักเรียน

สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษทีใ
่ ช้ในชีวิตประจาวันพื้นฐานทั่วไปได้

กิจกรรมการเรียนจะแบ่งตามทักษะ

ดังนี้
การฟัง

= 30%

การพูด

= 30%

การอ่าน

= 20%

การเขียน

= 20%

สัดส่วนวิชาที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ : ภาษาไทย ประมาณ 60 : 40

ภาคภาษาอังกฤษ
English language

12

ภาคภาษาไทย
คาบ

ภาษาไทย

3

คาบ

(Speaking, Listening, Reading, Writing, Phonics and Grammar)

Mathemetics

3

คาบ

คณิตศาสตร์

3

คาบ

Science

2

คาบ

วิทยาศาสตร์

2

คาบ

Social Studies + History + Civics 2

คาบ

สังคมศึกษา + ประวัติศาสตร์ 2

คาบ

Computer

1

คาบ

หน้าที่พลเมือง

1

คาบ

Art + Craft

1

คาบ

สุขศึกษา พลศึกษา

2

คาบ

ดนตรี

1

คาบ

___________
รวมภาคภาษาอังกฤษ

21

คาบ /
สัปดาห์

รวมทั้งหมด 35 คาบต่อสัปดาห์

__________
รวมภาคภาษาไทย

14

คาบ /
สัปดาห์

ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป นักเรียนจะได้เรียนภาษาจีน

กลางเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

