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ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนนานาชาติโกลบอลวิลเลจ 

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน 

เนื่องในปีการศึกษา 2562 นี้โรงเรียนได้ย่างเข้าสู่ปีที่ 6 ของโรงเรียนนานาชาตโิกลบอลวิลเลจ เรายังคงมีการพัฒนา

โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง คุณครูผูส้อนในปีการศึกษานีไ้ด้แก่: 

 คุณครูเมลิซซ่า - ระดับอนุบาล 

 คุณครูเชลซี - ระดับประถมศึกษาตอนต้น 

 คุณครูบรู๊ซ - ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

 คุณครูซาร่า - ระดับมัธยมศึกษา 

 คุณครูไมเคิล - วิชาภาษาจนี 

 คุณครูแนน - วิชาพลศึกษา 

 คุณครูอ า  - วิชาภาษาไทย 

*การประชุมผู้ปกครอง - ผู้ปกครองควรจะติดต่อกับครูที่ปรึกษาเก่ียวกับพัฒนาการของนักเรียนอย่าง

สม่ าเสมอ โดยสามารถนดัหมายเพื่อประชุมกับครูที่ปรึกษาล่วงหน้าตามทีผู่้ปกครองสะดวก เช่น ก่อนหรือหลังเลิก

เรียน สามารถติดต่อไดท้ี่เบอร์ 075-656 951 

ผมเชื่อว่าการมาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอนั้นเปน็สิ่งที่ส าคัญและอยากจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่าขอให้ท่านมาสง่บุตร

หลานทีโ่รงเรียนก่อนเวลา 8.30 น. ปีการศึกษานี้มีการเรียนการสอนทั้งสิน้ 186 วัน ซึ่งมีบางครอบครัวที่วางแผนการ

เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหรือกลับบา้นเกิดที่ตา่งประเทศในระหว่างที่โรงเรียนยังเปิดเรียนอยู่ ดังนั้นเราอยากจะขอ

ความร่วมมือกับผู้ปกครองให้ค านึงถึงการเรียนของบุตรหลานเปน็อันดับแรก หากว่านักเรียนขาดเรียนเกินก าหนดจะ

ท าให้การเรียนล่าชา้และเรียนไม่ทันเพื่อเนื่องจากไม่ได้รับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนนานาชาตโิกลบอลวิลเลจได้มีการเปลี่ยนแปลงและเตบิโตอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงปีทีผ่่านมา และหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าจะเปน็อีกปีอันยอดเยี่ยมที่เราจะได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้และเติบโตด้วยกันอย่างเช่นที่เป็นมา 

ขอแสดงความนับถือ 

เจอร์ร่ี มอร์แกน 

ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติโกลบอลวิลเลจ 
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บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2019-20 

เจ้าหน้าที่บริหาร 

ผู้อ านวยการ เจอร์ร่ี มอร์แกน 
ลงทะเบียนเรียน สมหมาย พิหูสูตร (ณี) 

เลขาธิการ ชวิศา รัตนพนัธ์ (เชอร์รี่) 
ฝ่ายบัญช ี สมหมาย พิหูสูตร (ณี) 

บัญชีรายรับ รายจ่าย สมหมาย พิหูสูตร (ณี) 
ธุรการ ผกาทิพย์ กาวี (บิว) 

ระเบียนนักเรียน สมหมาย พิหูสูตร (ณี) 

ดูแลระบบ ความปลอดภัยต่างๆ เจอร์ร่ี มอร์แกน 

ฝ่ายสนับสนุนนักเรียน 
ควบคุมความประพฤติ เจอร์ร่ี มอร์แกน 

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เจอร์ร่ี มอร์แกน 

ฝ่ายอ านวยความสะดวก 

ช่างบ ารุงรักษา อนุ 

ท าความสะอาด พัชรินทร์ บัวเหล็ก (ริน) 
ผู้ช่วยครู วานิดา อาแวบือซา (ดา) 

ประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ สุนีย์ แก้วศรียงค์ (เล็ก) 

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 

ดร. นีน่า มอร์แกน 

อมร แก้วศรียงค์ 
สุนีย์ แก้วศรียงค์ (เล็ก) 

ผู้น าการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้ประสานงาน เจอร์ร่ี มอร์แกน 

คุณครูผู้ประสานงาน 

ระดับอนุบาล เมริซซ่า ไนแมน 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น เชลซี โคลแมน 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย บรู๊ซ ดาวิซ 
ระดับมัธยมศึกษา ซาร่า ฟูลเลอร ์

ภาษาอังกฤษ เจอร์ร่ี มอร์แกน 
คณิตศาสตร ์ บรู๊ซ ดาวิซ 

วิทยาศาสตร์ เชลซี โคลแมน 
สังคมศึกษา ซาร่า ฟูลเลอร ์

การงานอาชีพ เชลซี โคลแมน 
พลศึกษา ชญารัตน์ ศรีเพ็ชร (แนน) 

การศึกษาพิเศษ เจอร์ร่ี มอร์แกน 
ด้านเทคโนโลย ี เจอร์ร่ี มอร์แกน 

ภาษาไทย จิราพร กูลน้อย (อ า) 

ภาษาจีน ไมเคิล โป ๋
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เป้าหมาย 

โรงเรียนนานาชาติโกลบอลวิลเลจ มุ่งเน้นการให้การศึกษาในระดับนานาชาติแก่นักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ

ไทย เราได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนบนเกาะลันตาและยังมีความมุ่งมั่นในการคัดสรรคุณครูที่มีความสามารถใน

การท าทุกวิถีทางเพื่อที่จะสามารถพัฒนาชีวิตของนักเรียนและชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไป 

 

คติพจน์ 

“It Takes a Global Village to Raise a Global Citizen” 

Marshall McLuhan เป็นผูบ้ัญญัติวลี “หมู่บ้านโลก” เมื่อหลายปีมาแล้ว ท าให้เราได้เข้าใจถึงผลกระทบของการเปน็

หมู่บ้านโลกและความหมายจองการเป็นพลเมืองในโลกนี้ โรงเรยีนของเราจึงได้ทุ่มเทในการพัฒนานักเรียน พฒันา

ประชากรทางดา้นสังคม อารมณ์ กายภาพและสตปิัญญา เราพยายามพฒันาดา้นความคิดและให้มีความเห็นอกเห็นใจ

ซึ่งกันและกัน 

 

พันธกิจ 

เราพยายามปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น มีปฏิภาณไหวพริบ มีความเข้าใจลึกซึ้งต่อผู้อื่น ดังนั้นเรา

จึงได้จัดตั้งโรงเรียนโดยมีเจตนาที่จะน าพาครูที่มีประสบการณ์มาพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นและพัฒนาประชากรโลก 

โดยการใช้วิจารณญาณ หมายถึง การมีความคิดเต็มรูปแบบ ปฏิภาณไหวพริบ หมายถึง การท าสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้

ดีที่สุด ดุลพินิจ หมายถึง การรู้จักตนเองให้เกียรติผู้อื่น 

ในปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากลของโลก ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากที่นักเรียน

ต้องเรียนรู้และพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วเสมือนเจ้าของภาษา ซึ่งพวกเขาสามารถเดินทาง

ท่องเที่ยวที่ไหนก็ตามบนโลกนี้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเราอยากให้นักเรียนของ

เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศตนเองและเรียนรู้ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศ

อื่นๆ บนโลกนี้ 

โรงเรียนนานาชาติโกลบอลวิลเลจน าหลักสูตรแกนกลางของทวีปอเมริกาเหนือ (North American Common Core 

Curriculum) มาใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรคือการพัฒนาบุคลากรตลอดจน
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ศักยภาพของนักเรียน อีกทั้งเรายังมีสิ่งที่ส าคัญมากในหลักสูตรการเรียนการสอน คือ หลักปรัชญาและการพัฒนา

ทักษะความคิดผ่านกระบวนการ 7Cs: 

1. ความเห็นอกเห็นใจ - คุณครูเป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือและดูแลผู้อื่นโดยไม่ค านึงถึง

ผลตอบแทน ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้คุณค่าของการเป็นผู้ให้และมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนอง 

เราเป็นผู้ก าหนดตัวเราเองและสามารถก าหนดอนาคตของตนให้เป็นไปในทางที่ต้องการ 

 

2. ความร่วมแรงร่วมใจ - สิ่งที่ต้องเน้นเป็นพิเศษคือการเรียนรู้ที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น ในกลุ่ม

นักเรียนที่วุฒิภาวะน้อยนั้นเป็นสิ่งที่จะท าให้ประสบความส าเร็จอย่างสมบูรณ์ต้องอาศัยองค์ประกอบหลา

หลายในชั้นเรียนและการท างานร่วมกัน ในกลุ่มนักเรียนที่มีวุฒิภาวะมากขึ้นจะได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม

และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและชุมชนบริเวณรอบๆ โรงเรียน 

 

3. ความเป็นพลเมือง - เด็กๆ ยังไม่เติบโตเต็มวัยพวกเขายังคงอยู่ในช่วงเวลาของการท าความ

เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผู้อื่น เราเชื่อว่ามี 3 สิ่งหลักๆ ที่จะท าให้เกิดความเป็นพลเมืองที่ดีได้ 

ประการแรกคือการพัฒนาตัวตนประกอบด้วยการควบคุมตนเอง ประการที่สอบคือสิ่งที่ปรากฏฝึกฝนและ

พัฒนาสิ่งที่แสดงออกมาสู่สังคม ประเทศชาติ ในที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะประจักษ์อยู่ในสังคมของคนนั้นๆ 

 

4. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  - นักเรียนทั่วโลกในปัจจุบันนี้จะต้องมีความช านาญในการใช้

คอมพิวเตอร์ เด็กจะไม่ได้เรียนเฉพาะวิธีการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเท่านั้น แต่จะต้องมีการเรียนรู้การใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ อีกด้วย โดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องเพื่อใช้พัฒนาทักษะ

ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานและน าไปสู่ทักษะขั้นสูงผ่านหลักสูตรของเรา 

 

5. การคิดแบบมีวิจารณญาณและทักษะการเรียนรู้ - นัก เ รี ยนจะ ได้ รั บกา รสอน ให้ เข้ า ใ จ

กระบวนการคิดและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิด สิ่งเหล่านี้สามารถฝึกฝนได้ตั้งแต่อายุน้อย เด็กจะ

ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางความคิดของตนเองที่มีต่อผู้อื่นและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้น 

หมายถึงการได้รับการกระตุ้นอย่างมีประสิทธิภาพจากครูสู่นักเรียนโดยตรง 

 

6. การมีความคิดสร้างสรรค์     - ในหลายๆ โรงเรียนท าให้การศึกษาได้บั่นทอนความสามารถ 

ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เราเชื่อว่ามีผู้คนจ านวนมากจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจและให้โอกาส 

มุมมอง และความสามารถของผู้อื่น เช่น ความสามารถด้านการเต้น ดนตรี ศิลปะ บทกวี การประพันธ์ ด้าน

เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ทุกคนล้วนแต่มีความสามารถที่โดดเด่นเฉพาะตัวในแต่ละกิจกรรมไม่เหมือนกัน 
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7. การสื่อสาร - การติดต่อสื่อสารเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของการส่งต่อทางด้านความคิด ความรู้สึก

และความรู้จากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งได้ การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในแง่ของความคิด การจัดระเบียบ

ความรู้สึกและความรู้ คือสถาปัตยกรรมข้อมูล โดยการให้บุคคลที่มีมุมมองด้านสถาปัตยกรรมข้อมูลได้เห็น

ความคิดซับซ้อน เราจะเริ่มต้นจากการพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การรวมกลุ่มและเผยแพร่ ให้ความคิด

และความสามารถของเด็กนักเรียนเป็นจุดเร่ิมต้น เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีมีความหมายต่อผู้อื่นบนโลกนี้ 

 

โรงเรียนนานาชาติโกลบอลวิลเลจมีแนวคิดที่ว่าเด็กไม่ได้เป็นเพียงผู้แสวงหาความรู้ แต่พวกเขานั้นเป็นผู้สร้าง เราได้ท า

ความเข้าใจโลกผ่านการใช้กระบวนการ เครื่องมือและแนวคิดต่างๆ ที่เรามีและเราได้พัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ที่จะน าไปสู่

ประสบการณ์ใหม่ พัฒนาตนเองอย่างชาญฉลาดเพื่อก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการเรียนรู้ เราต้องถามตัวเองว่า

การศึกษาแบบไหนที่มนุษย์สร้างขึ้นต้องการจริง ดังนั้นโรงเรียนจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดที่จะค้นหาค าตอบ

เหล่านั้นเพื่อตอบสนองสิ่งที่ผู้สร้างนั้นต้องการทราบ 

มันเป็นสิ่งที่ส าคัญในการท าความเข้าใจบทบาทของการประเมินผลระบบการศึกษา เราเริ่มด้วยหัวข้อพื้น ฐานของ

วัตถุประสงค์ของการประเมินผลคืออะไร เป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบหรือใหม่? เพื่อมาตรการการลงโทษหรือไม่? ช่วย

ให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นหรือไม่? เราคิดว่าเพื่อการสะท้อนให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง นักศัลยแพทย์ไม่ได้

เป็นเพียงเพราะผ่านการสอบแบบเลือกตอบเท่านั้น นักศัลยแพทย์ที่เป็นที่รู้จักต่างก็ได้มีโอกาสในการฝึกฝนภายใต้การ

สังเกตและการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว เป้าหมายของเราคือสร้างระบบการประเมินผลที่เหมาะสมกับความ

ต้องการขององค์กร โดยการฝึกสังเกตการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ บันทึกความคืบหน้าและการตอบสนอง เป็นองค์ประกอบ

ส าคัญของการพัฒนาการประเมินผลให้ดีข้ึน 

กุญแจส าคัญที่ท าให้มั่นใจว่าการประเมินผลนั้นส าคัญต่อความรู้และทักษะที่จ าเป็นต้องพัฒนา อาศัย 3 ขั้นตอน ขั้น

แรกคือการพัฒนา ขั้นที่สองคือความช านาญ ขั้นที่สามคือการผสมผสาน ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับทุกแง่มุมของความ

พยายามของมนุษย์และเป็นองค์ประกอบในการประเมินผลที่เหมาะสมกับหลักปรัชญาของโรงเรียน 

 

หลักปรัชญาโรงเรียน 

สังคมโรงเรียนนั้นเป็นมากกว่าแค่การใช้ชีวิตในห้องเรียน ซึ่งชีวิตประจ าวันในโรงเรียนนั้นบางครั้งสามารถเพิ่มหรือลด

ประสิทธิภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน โรงเรียนก่อตั้งขึ้นบนหลักของความยุติธรรมของสังคม บุคลากรทุกคนใน

โรงเรียน ทุกต าแหน่งมีความเท่าเทียมกัน ทั้งแม่บ้าน ผู้อ านวยการ คนสวน คุณครู พนักงาน ตลอดจนผู้บริหาร 
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การตัดสินใจลงมือท าอะไรบางอย่างจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลากหลายด้านในรูปแบบที่มากกว่ารูปแบบ

กระบวนการจากบนลงล่าง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการอภิปรายและลงมติเอกฉันท์เกี่ยวกับโรงเรียนว่าควรจะ

ด าเนินการไปในรูปแบบหรือแนวทางไหน เราจะด าเนินการก าจัดการเหยียดเชื้อชาติ เหยียดสีผิว การเลือกที่รักมักที่ชัง 

การแบ่งแยกเพศ เราเชื่อว่าจะสามารถท าให้เป็นจริงได้ ปัญหาที่โรงเรียนเราได้พบเจอก็ไม่ต่างจากโรงเรียนอื่นๆ 

โรงเรียนนานาชาติโกลบอลวิลเลจมุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกับนักเรียนในทุกๆ ด้าน 

การบัญชีของเราจะขึ้นอยู่กับงบก าไรสะสมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน บัญชีที่มีความเป็นธรรมทาง

สังคมและความส าเร็จของบัญชีลูกค้าของเรา 

เราเชื่อมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงแค่เปลี่ยนแปลง เราเชื่อว่าหลักปรัชญาของเราจะต้องน าความส าเร็จ

มาสู่โรงเรียนอย่างแน่นอน 

เราจะสนับสนุนให้ทุกคนได้เรียนรู้และมีการวางแผนการเรียนอย่างชัดเจนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถแบ่งปัน

ความรู้ซึ่งกนัและกันได้ 

ภายนอกโรงเรียน พนักงานของโรงเรียนต่างมีความเต็มใจที่จะสร้างและพัฒนาชุมชน ชุมชนจะได้รับการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์เดียวกับค่านิยมของโรงเรียน ผู้คนในชุมชนจะได้รับการดูแลซึ่งกันและกันด้วยความเมตตา แบ่งปันเมื่อต้อง

แบ่งปัน เรามีความสามารถในการท างานเต็มหรือนอกเวลา มีความสนใจกลุ่มอื่นๆ แต่มีความภักดีภายใน เราจะขอให้

คนในชุมชนร่วมมือเพื่อเสริมสร้างชุมชนของเราในฐานะผู้ช่วยของโรงเรียน เรามีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้

เมื่อถึงเวลาทั้งในโรงเรียนและเวลาที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียน เราจะพัฒนาระบบที่จะน าไปใช้ให้ดีที่สุ ดเท่าที่จะท าได้เพื่อ

เสนอและไม่ต้องการให้คนในชุมชนท าในสิ่งที่ไม่ชอบ 

การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ชุมชนจะต้องฝึกฝนพื้นฐานเพื่อประโยชน์ของโรงเรียน ประชาชนจะต้องดูแลซึ่งกันและ

กันด้วยความเห็นอกเห็นใจ แบ่งปันเมื่อจ าเป็นต้องแบ่งปัน เราควรจะให้เกียรติผู้อื่นและมีความซื่อสัตย์ต่อกัน เราจะ

สอบถามประชาชนในการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อสร้างชุมชนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เราจะสอนให้นักเรียนมีการ

ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสามารถปรับตัวได้เมื่ออยู่ในโรงเรียนและเวลาที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียน เราจะพัฒนา

ระบบที่น ามาใช้ในการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน อีกทั้งโรงเรียนไม่ต้องการบังคับให้นักเรียนท าในสิ่งที่

พวกเขาไม่ต้องการท า 

โรงเรียนนานาชาติโกลบอลวิลเลจมีเป้าหมายเผยแพร่การศึกษาไปสู่ชุมชนขนาดใหญ่ การมีส่วนร่วมในโครงการโดยใช้

ทักษะและความสามารถของเราแก่ชุมชนและเป็นพลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติ เราจะสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือสังคม

โดยการจัดแจงข้อมูลและระบบสารสนเทศแก่ชุมชนที่มีขนาดใหญ่ 



10 
 

เราจะสนับสนุนให้นักเรียนได้รู้ว่า เราก าลังท าอะไร ท าไปเพื่ออะไร และเราจะสนับสนุนให้แต่ละพื้นที่มีความคิด

สร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของโรงเรียน 

 

โรงเรียนนานาชาติโกลบอลวิลเลจพยายามสร้างหมู่บ้านระดับโลกตามที่เราหวังไว้เพื่อเด็กนักเรียนของเรา 

คติพจน ์

“It Takes a Global Village to Raise a Child” 

อัตลักษณ ์

“To Know and not to do, is not to know” 

เพลงประจ าโรงเรียน 

“Reach for the Sky” 

เป้าหมาย 

Student will become life-long learners. 

ภารกิจ 

สร้างทักษะพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ให้โอกาสทางการศึกษาที่ดีทีสุ่ดเพื่อความส าเร็จ 
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ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2562-63 
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ลงทะเบียนเรียน 

เฉพาะพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามก าหนดของศาลเท่านั้นที่จะสามารถลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียนของ

โรงเรียนนานาชาติโกลบอลวิลเลจได้ สิ่งที่ต้องเตรียมส าหรับการลงทะเบียนเรียนมีดังต่อไปนี้ 

1. หนังสือเดินทาง (ชาวตา่งชาติ) หรือส าเนาบัตรประชาชน (ชาวไทย) 

2. ใบรายงานผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม 

3. แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน 

4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

5. ส าเนาสูติบตัร 

 

นโยบายการถอนตัว 

ในกรณีที่นักเรียนลาออก ทางโรงเรียนจะไม่มีการคืนเงิน เนื่องด้วยในแต่ละปีการศึกษาเราจ าเป็นต้องจ้างคุณครูและ

วางแผนจ านวนครูผู้สอนตามจ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน ผู้ปกครองมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนเฉพาะกรณีที่

โรงเรียนละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ต่อนักเรียน 

 

ย้ายที่อยู่ 

หากครอบครัวของนักเรียนคนใดย้ายที่อยู่ในระหว่างที่โรงเรียนเปิดภาคเรียน กรุณาแจ้งให้กับทางโรงเรียนทราบ

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เพื่อให้โรงเรียนสามารถติดต่อได้ กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่

สามารถติดต่อได้และที่อยู่ใหม่ของท่าน 

 

หลักฐานแสดงอาย ุ

หลักฐานแสดงอายุของนักเรียนเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน โดยจะต้องยื่นหลักฐานวัน

เดือนปีเกิดในกรณีที่สมัครเรียนเป็นครั้งแรก หากเคยเป็นนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติโกลบอลวิลเลจมาก่อนไม่

จ าเป็นต้องยื่นเอกสารดังกล่าว 
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เกณฑ์การวัดผลประเมินผลการศึกษา 

เนื่องจากนโยบายทั่วไปของโรงเรียน เราจะไม่มีมาตรการกดดันนักเรียนด้วยเกรด ระบบการท างานของโรงเรียนเรานั้น

ครอบคลุมมาตรฐานที่คาดหวังไว้ในหลักสูตร เรามีหลักสูตรวิชาของแต่ละระดับชั้นซึ่งไม่ได้มีการเปรียบเทียบกับ

นักเรียนคนอื่นๆ แต่จะเพิ่มเติมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของหลักสูตร ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลจะมีผล

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับคุณครูแต่ละท่านและอาจจะรวมไปถึงผลการสอบ งานที่ได้รับมอบหมาย การสังเกตกา รณ์ 

รายงาน การอภิปรายในชั้นเรียน ความตั้งใจ การน าเสนองาน แบบทดสอบต่างๆ ฯลฯ ผลการเรียนจะถูกรวมตามที่

บังคับใช้โดยกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งผลการเรียนที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

1. เกรดที่บันทึกในสมุดพกนักเรียน จะก าหนดคะแนนเป็นตัวเลข (0 – 100) 

2. คะแนนจากตัวเลขจะแปลงเปน็รูปแบบพยัญชนะ เช่น A, B, C, D, E, I, P และ W 

 A = ดีเยี่ยม (90 – 100%) 

 B = ดีมาก/ดี (80 – 89%) 

 C = ปานกลาง/พอใช้ (70 – 79%) 

 D = อ่อน/อ่อนมาก (60 – 69%) 

 E = สอบตก (0 – 59%) 

 I = ขาดส่งงาน 

 P = ผ่าน 

 W = ถอดรายวิชา 

3. ปัจจัยที่ใช้ในการก าหนดผลการเรียนของนักเรียนมีดังต่อไปนี้ 

 งานทีไ่ด้รับมอบหมายในห้องเรียน 

 การบ้าน 

 การประเมินผล 

 

การเข้าเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเร่ิมต้นจากการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าเรียนอย่างน้อย

ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินผล หากบุตรหลานของท่านขาดเรียนเนื่องด้วยเหตุผล

ใดก็แล้วแต่ เช่น ป่วย ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้กับทางโรงเรียนทราบภายในวันนั้นๆ 
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การรายงานนักเรียนที่มาสาย 

นักเรียนจ าเป็นต้องมาโรงเรียนก่อนเวลาเข้าเรียน จะมีการบันทึกการเข้าชั้นเรียนของนักเรียนในทุกวัน ทางโรงเรียน

อยากให้นักเรียนมาโรงเรียนให้ตรงเวลา อย่างไรก็ตามนักเรียนคนใดที่มาโรงเรียนสายจะต้องแจ้งให้ กับเจ้าหน้าที่

ออฟฟิศหรือครูประจ าชั้นทราบ 

 

ขาดเรียน 

หากนักเรียนคนใดที่ขาดเรียนไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะต้องได้รับการอนุมัติจากครูประจ าชั้นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1. กรณีที่ญาติผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวเสียชีวิต 

2. ป่วย (มีใบรับรองแพทย์ก ากับ) 

3. ศาลออกหมายเรียก 

4. สภาพอากาศที่เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทางมาโรงเรียน 

5. ท ากิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียน โรงเรียนในชุมชนหรือรัฐบาล โดยจะต้องได้รับการอนุมัติ

จากผู้อ านวยการโรงเรียน 

6. ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

7. สถานการณ์ฉุกเฉิน 

8. ถูกพักการเรียน 

นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนที่ถูกพักการเรียน จะได้รับการเรียนพิเศษชดเชยในระหว่างที่พักการเรียนหรือหยุดเรียน

อย่างถูกต้องตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

การขาดเรียนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย/หนีเรียน/ละเลยการเรียน 

การขาดเรียนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการหนีเรียน หมายถึง การกระท าของนักเรียนที่หยุดเรียนวันใดวันหนึ่ง 

ด้วยเหตุผลอื่นมากกว่าวันที่ก าหนดให้หยุด หรือมีการกระท าผิดอื่นๆ คุณครูจะไม่มีการชดเชยการเรียนการสอนพิเศษ

ให้กับนักเรียนที่ขาดเรียนอย่างไม่ชอบธรรม 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นส าหรับนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยครั้ง มีดังต่อไปนี้ 
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 กักบริเวณก่อนหรือหลังเลิกเรียน 

 ลงทัณฑ์บน 

 มีการควบคุมพฤติกรรม 

 พักการเรียน 

 ไม่ได้รับสิทธิพิเศษในโรงเรียน 

 หักคะแนนความประพฤติ 

 ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของทางโรงเรียน 

 ไม่มีสิทธิ์สอบ 

 จัดให้มีการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ผลกระทบที่ส่งผลต่อพ่อแม่/ผู้ปกครอง ส าหรับการขาดเรียนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของนักเรียน ในทางกฎหมายแล้ว

พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องเข้าร่วมการประชุมเก่ียวกับบุตรหลานของตนกับทางโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ หากบุตร

หลานมีพฤติกรรมที่เกินเยียวยา พ่อแม่หรือผู้ปกครองอาจต้องโทษมีความผิดอาญาประเภทลหุโทษ (ความผิดอาญาที่

ไม่ร้ายแรง) และจ าคุกหรือถูกปรับโดยศาล นอกจากนี้ผู้ใหญ่ท่านใดที่พยายามหรือเกลี้ยกล่อมให้นักเรียนขาดเรียนโดย

มิชอบด้วยกฎหมายหรือให้การสนับสนุนให้ขาดเรียนอย่างผิดกฎหมาย อาจถูกด าเนินคดีข้อหาความผิดอาญา ปรับ

หรือจ าคุก 

 

ความประพฤติ 

การพิจารณาความผิดทางวินัย 

 การประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง, ลอบวางเพลิง, คุกคามทางเพศ 

 สัญญาณหลอก, ลักทรัพย์, ชกต่อย 

 โกง, ก่อความวุ่นวายในห้องเรียน, ขาดความเคารพ 

 เล่นการพนัน, ไม่เชื่อฟัง, ปลอมแปลงเอกสารหรือลอกงาน 

 ยุยงผู้อื่นให้ใช้ความรุนแรง 

 ใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

 ไม่เชื่อฟัง 

 ท าลายข้าวของ/พูดหรือเขียนค าหยาบ 
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 ท าร้ายร่างกายผู้อื่น 

 มีอาวุธไว้ในครอบครอง / ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติด 

 ข่มเหงรังแกผู้อื่น 

 

ระเบียบวินัยของโรงเรียนนานาชาติโกลบอลวิลเลจ 

โดยส่วนใหญ่การมีวินัยถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญของการศึกษาที่นักเรียนพึงมี อย่างไรก็ตามหากนักเรียนถูกส่งตัวเข้ามาที่

ออฟฟิศโรงเรียน จะปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

คร้ังที่ 1 - ในกรณีที่มีการกระท าความผิดเล็กน้อยจะตักเตือนและส่งกลับห้องเรียน หรือในกรณีที่มีการกระท า

ความผิดร้ายแรงมาก ครูใหญ่จะตัดสินใจโทรเรียกผู้ปกครอง 

คร้ังที่ 2 - เรียกผู้ปกครองมาพบและอาจถูกพักการเรียน 

คร้ังที่ 3 - หากมีการกระท าผิดเป็นครั้งที่สาม ทางโรงเรียนจะเรียกผู้ปกครองและนักเรียนจะต้องถูกพักการ

เรียนอย่างน้อย 3 วัน หากมีครั้งต่อไปจะถูกไล่ออกจากสถานศึกษา 

มาตรการลงโทษนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติโกลบอลวิลเลจเราจะไม่มีการลงโทษนักเรียนทางกายเด็ดขาดไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม แต่จะลงโทษนักเรียนตามที่เห็นสมควร แต่จะไม่มีการตีนักเรียนเป็นอันขาด 

 

การแต่งกาย 

นักเรียนทุกคนจะต้องสวมเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติโกลบอลวิลเลจ โดยก าหนดเครื่องแบบต้องใส่ทุก

วัน และสวมชุดกีฬาหากมีเรียนวิชาพลศึกษา โดยสามารถติดต่อซ้ือชุดนักเรียนได้ที่ออฟฟิศโรงเรียน 

นักเรียนผู้หญิงควรจะใส่เสื้อซับในที่มีสีเดียวกับเสื้อนักเรียน นักเรียนผู้ชายหากนักเรียนใส่กางเกงขาสั้นหรือกางเกง

อื่นๆ ข้างในกางเกงนักเรียนจะต้องถอดออกเมื่อมาถึงโรงเรียน 
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ผู้เยี่ยมชมโรงเรียน 

โรงเรียนนานาชาติโกลบอลวิลเลจ ยินดีต้อนรับพ่อแม่และผู้ปกครองทุกท่านที่ต้องการเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา 

ผู้ปกครองนักเรียนไม่จ าเป็นต้องมีป้ายเยี่ยมชน แต่จะต้องแจ้งให้กับทางโรงเรียนทราบล่วงหน้าที่จะเข้าเยี่ยม หาก

นักเรียนที่ไม่ใช้นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติโกลบอลวิลเลจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมโรงเรียน ยกเว้นมาพร้อมกับ

ผู้ใหญ ่

 

กิจกรรมทัศนศึกษา 

ในระหว่างปีการศึกษาทางโรงเรียนจะมีตารางก าหนดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

ก าหนด ในการเดินทางแต่ละครั้งเราจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าเสมอ โดยทางโรงเรียนจะแจกจดหมายขอ

อนุญาตทัศนศึกษาให้ผู้ปกครองลงชื่อและส่งกลบัคืนให้โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกาได้ ใน

จดหมายอนุญาตผู้ปกครองจะมีรายละเอียดการเดินทาง (จุดหมายปลายทาง เวลา ค่าใช้จ่าย การรับส่ง) ผู้ปกครองที่

ต้องการตามไปดูแลบุตรหลานในระหว่างท ากิจกรรมจะไม่สามารถรับนักเรียนคนอื่นเดินทางกลับมาด้วย ยกเว้นแต่

ได้รับการอนุญาตจากครูผู้ดูแล 

 

สิ่งของสูญหาย 

ในกรณีที่พบเจอของหล่นหรือสูญหายสามารถติดต่อออฟฟิศของโรงเรียนได้ นักเรียนทุกคนจะต้องเช็คสิ่งของส าคัญ

ของตนเองทุกครั้งก่อนออกจากห้องเรียนหรือกลับบ้าน หากนักเรียนคนใดพบเจอของหล่นกรุณาน าฝากไว้ที่ออฟฟิศ

ของเรียนทันที สิ่งของที่สูญหายจะถูกจ าหน่ายจ่ายโอนในวันปิดภาคเรียน 

 

การรักษาทางการแพทย์ 

เรามีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนในกรณีที่หกล้ม แผลถลอก พนักงานและคุณครูทุกคนของโรงเรียนได้รับ

การรับรองการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น แต่เรายังคงจะต้องระมัดระวังในเรื่องประวัติการแพ้ยาหรือข้อจ ากัดทาง

การแพทย์ต่างๆ ทางโรงเรียนจะไม่มีการแจกยาให้แก่นักเรียนโดยได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง ในกรณีที่นักเรียน

เจ็บป่วยเราจะโทรเรียกผู้ปกครองถ้าจ าเป็น ในสถานการณ์ที่รุนแรงทางโรงเรียนจะน านักเรียนส่งโรงเรียนหรือคลินิก

ใกล้เคียง และจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันที 
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หากมีการพิจารณาแล้วว่าเด็กมีอาการโรคติดต่อ กรุณาให้บุตรหลานของท่านพักอยู่ที่บ้านจนกว่าอาการจะดีขึ้นและ

แจ้งให้กับทางโรงเรียนทราบ โรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับมาเรียนได้จนกว่าจะได้รับการรับรองจากแพทย์ 

“เหา” เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในโรงเรียน หากเราตรวจพบนักเรียนที่เป็นเหาจะแจ้งให้กับผู้ปกครองเพื่อ

ตรวจเช็คบุตรหลานของท่านและให้ท าการรักษาอย่างเร่งด่วน 

 

การก ากับดูแลกิจการ 

โรงเรียนด าเนินงานภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ – หมวดโรงเรียนนานาชาติ 

ผู้ถือใบอนุญาตโรงเรียน - นายศิริพงศ์ ยูงทอง 

กรรมการบริษัท ฝ่ายอนุบาล - นางสุนีย์ แก้วศรียงค์ 

กรรมการบริษัท ฝ่ายประถมศึกษา - นายอมร แก้วศรียงค์ 

โรงเรียนได้ปกครองโดยผู้บริหารเพื่อให้ม่ันใจว่าทุกกฎระเบียบของโรงเรียนได้รับปฏิบัติภายใต้การอนุญาตโรงเรียน 

การเปิดเผยข้อมูล - ผู้อ านวยการคนปัจจุบันนี้เป็นทั้งเจ้าของโรงเรียน เขาได้บริหารโรงเรียนเป็นประจ าทุกวัน 

เพื่อให้แรงบันดาลใจและความหวังของพ่อแม่ ผู้ปกครองและค าแนะน าของคณะกรรมการ เขาได้บรรลุจุดประสงค์ของ

คณะกรรมการบริหารรวมถึงผู้ถือใบอนุญาตของโรงเรียน คณะกรรมการคนไทยและหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ 

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 

โรงเรียนได้รับค าแนะน าจากที่ปรึกษาภายในบางครั้ง ได้แก่ 

- ดร. คริสติน่า มอร์แกน ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ 

- ดร. รอน นอยเฟลด์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย 

- คุณแมรี่ แม็คลูฮาน ผู้อ านวยการและประธานบริหารมูลนิธิแม็คลูฮาน 

 

ค าแนะน าและค าร้องเรียนจากพ่อแม่และผู้ปกครอง 

ในกรณีที่มีเร่ืองร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆ มีขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. ในกรณีเรื่องภายในห้องเรียน ผู้ปกครองควรมีการนัดหมายพูดคุยกับครูประจ าชั้นโดยตรง 
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2. หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้จะต้องมีการปรึกษาหารือกันกับผู้อ านวยการพร้อมกับผู้ปกครองและคณะครู

ทั้งหมด 

3. หากปัญหายังไม่คลี่คลาย ทางโรงเรียนจะส่งเร่ืองไปยังกระทรวงศึกษาธิการ 

สิ่งที่ไม่สมควรเป็นอย่างมากคือการกล่าวหาโรงเรียนในทางลบบนสื่อออนไลน์โดยไม่มีการพูดคุยหารือกับทางโรงเรียน 

หรือไม่พยายามแก้ไขปัญหาก่อนเป็นล าดับแรก ผู้ที่กระท าความผิดดังกล่าวจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่มี

เร่ืองร้องเรียนกับทางโรงเรียน ควรด าเนินขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. ติดต่อนัดหมายกับผู้อ านวยการโรงเรียน 

2. หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้อาจจะมีการประชุมผู้ปกครองร่วมกับคณะกรรมการ 

3. หากยังไม่สามารถสรุปปัญหาได้ ทางโรงเรียนจะส่งเร่ืองไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ 

 

ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน 
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บริจาคสิ่งของ 

ผู้ใหญ่หรืองค์กรต่างๆ สามารถบริจาคเงิน หนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียน โดยเงินบริจาคนั้นทางเราจะ

น าไปใช้สอยในด้านท านุบ ารุงโรงเรียนหรือเว้นแต่ผู้บริจาคจะก าหนด 

 

นโยบายรูปถ่าย 

รูปถ่ายต่างๆ ของนักเรียนที่เจ้าหน้าที่หรือคณะครูได้บันทึก จะน าไปเผยแพร่ในเฟสบุ๊คหรือเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อใช้

ในการโฆษณา น าเสนอกิจกรรมและความสามารถของนักเรียน หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองท่านใดไม่ประสงค์ให้รูปถ่าย

ของนักเรียนปรากฏในสื่อต่างๆ ของโรงเรียน สามารถแจ้งให้กับทางโรงเรียนทราบ ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใน

กรณีที่มีรูปถ่ายปรากฏในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับการควบคุมจากทางโรงเรียน 

 

คุณครูพิเศษ 

ในบางครั้งเรามโีอกาสไดต้้อนรับคุณครูพิเศษจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อมาให้ความรู้กับนักเรียนของเรา โดยแบ่งเปน็ 2 

ประเภท ได้แก ่

1. ได้รับใบอนุญาตรับรองครู 

2. ไม่มีใบรับรองครู – บุคคลเหล่านี้จะท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูประจ าชัน้ 

 

ความต้องการพิเศษของนักเรียน 

โรงเรียนไม่ได้มีความพร้อมมากพอในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องเรียนให้ครบตามความต้องการของ

นักเรียน ดังนั้นโรงเรียนจะด าเนินการบูรณการห้องเรียน เพิ่มสื่อต่างๆ ในห้องเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับ

ผู้ปกครอง 
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มาตรการเก็บข้อมูล 

เราด าเนินการโรงเรียนระดับประถมศึกษาบนหลักการที่ให้การศึกษาที่ดีที่สุดในช่วง 6 ปี นั่นหมายความว่าในระดับชั้น

ใดก็ตามอาจจะมีนักเรียนที่เรียนเก่งและนักเรียนที่มีพัฒนาการล่าช้า หากนักเรียนที่พัฒนาการล่าช้า คุณครูจะจัดให้มี

การปรึกษาหารือกับผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียน โดยทั่วไปแล้วในบางครั้งเด็ กแต่ละคนจะมีความ

ต้องการที่ไม่เหมือนกัน หากเริ่มโตขึ้นพวกเขาจะเริ่มไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา ไม่เห็นความส าคัญของผลการ

เรียน อย่างไรก็ตามนักเรียนที่ขาดเรียนเกิน 20 เปอร์เซ็นต์ ของปีการศึกษาจะถือว่าไม่ส าเร็จการศึกษาและอาจจะมี

การเรียนซ้ าชั้นเพื่อชดเชยช่วงที่ขาดเรียน 

 

ค่าธรรมเนียม 

โรงเรียนโกลบอลวิลเลจมีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าไม่มีการเพิ่มค่าธรรมเนียมตั้งแต่เริ่มโรงเรียน เรามีตาราง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ชัดเจนและส่งเสริมในเร่ืองการแบ่งปันกับผู้อื่น ผู้ปกครองสามารถเปรียบเทียบค่าธรรมเนียม
การศึกษาของโรงเรียนนานาชาติโกลบอลวิลเลจกับโรงเรียนนานาชาติอื่นๆ ได้ 

โรงเรียนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้รับความสนับสนุนทางด้านการเงินใดๆ จากใคร เมื่อ
ผู้ปกครองไม่จ่ายค่าเล่าเรียนให้ครบจ านวนเราจะไม่สามารถน าเงินไปใช้จ่ายในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น 
หนังสือ เทคโนโลยี จ้างคุณครู ค่าเช่าอาคาร อ่ืนๆ 

หากท่านส่งบุตรหลานของท่านมายังโรงเรียนของเราแล้ว ควรจะช าระค่าเล่าเรียนให้ตรงเวลา หากไม่ช าระตามก าหนด
ทางโรงเรียนจะออกจดหมายแจ้งเตือน 30 วัน หากเกิน 60 วัน ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้บุตรหลานของท่านเข้า
เรียนและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม 10% 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ประกอบด้วย 

 ค่าเล่าเรียน 

 หนังสือและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ 

 อาหารกลางวัน 

 ทัศนศึกษา 

 ชุดนักเรียน 

 กิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียน 

 ประกันอุบัติเหตุ (สูงสุด 10,000 บาท/คร้ัง) 

ไม่รวมในค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส าหรับนักเรียนเกรด 12 

 ค่าสอบ (เพิ่มเติม) – 7,000 บาท 

 ค่าจบการศึกษา – 10,000 บาท 
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ค่าเล่าเรียนระยะสั้น 

ค่าเล่าเรียนระยะสั้น ระดับชั้นอนุบาล: 
รายวัน = 1,000 บาท/วัน 
รายเดือน = 20,000 บาท 

ค่าเล่าเรียนระยะสั้น ระดับชั้นเกรด 1-12 
รายวัน = 1,500 บาท/วัน 
รายเดือน = 30,000 บาท 

 

ระดับชั้นอนุบาล 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษา 
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ตารางการช าระค่าเล่าเรียน 

การช าระเงินเป็นรายปีจะต้องช าระเต็มจ านวนและช าระก่อนเร่ิมปีการศึกษาใหม่ (เดือนกันยายน) หากช าระเงินเปน็
รายปีก่อนปีการศึกษาใหม่จะไดร้ับส่วนลดค่าเลา่เรียน 10% เมื่อเทียบกับการช าระเงนิรายเดือนหรือรายเทอม 

ก าหนดการช าระเงินดังต่อไปนี ้

 เทอม 1 : ก่อนปีการศึกษาใหม่ในเดือนกันยายน 

 เทอม 2 : ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 

 เทอม 3 : ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 

หากท่านช าระเงนิภายใน 30 วัน จะไม่มีคา่ปรบัใดๆ และโปรดทราบวา่การช าระเงินรายวันและรายเดือนนัน้จะต้อง
ช าระลว่งหน้า เช่น ก่อนวนัเร่ิมเรียนหรือเดือนใหม่ 

 

ค่าปรับ 

หากช าระเงินเกินระหวา่ง 30 – 60 วัน จะมีค่าปรบั 10,000 บาท 

ในกรณีที่ไม่ช าระเงินหลังจาก 60 วัน นักเรียนจะถูกเชิญออกจากโรงเรียน และจะต้องช าระเงนิที่ค้างทั้งหมด รวมถึง
ค่าธรรมเนียมเรียกคือ 25,000 บาท 

ส าหรับครอบครัวที่มียอดค้างช าระ จะไมไ่ด้รับเอกสารใดๆ จากทางโรงเรียนจนกว่าจะมีการช าระเงินที่ค้างทั้งหมด 

 

ข้อมูลส าหรับการติดต่อ 

โรงเรียนนานาชาตโิกลบอลวิลเลจ 

399 หมู่ 3 ต าบลศาลาดา่น อ าเภอเกาะลันตา จงัหวัดกระบี่ 81150  

โทรศัพท:์ 075-646 951 

มือถือ:  094-965 7001, 087-231 9821 

อีเมล์:  gerryrmorgan@gmail.com 

เว็บไซต:์  www.gvslanta.com 


