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In order to flourish in the world it’s not a matter of merely accumulating
a body of knowledge, so much as cultivating a strong but supple mind and
the ability to develop life skills such as skillful communication, the ability to
work in a team, patience, resilience (the ability to bounce back after
disappointments), the ability to manage one’s moods, and to protect the mind
from pride, arrogance, greed, hatred, depression, anxiety, and panic.
These abilities are being increasingly recognized as being more useful and
necessary in the long run to a successful working life rather than having a particular
degree under your belt. It’s becoming clear to what extent a lack of emotional
maturity and self-knowledge amongst people in positions of authority undermines
the advantages that they should derive from a cultivated intellect.

Venerable Ajahn Jayasaro
Panyaden School Spiritual Advisor
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MESSAGE FROM THE SCHOOL DIRECTOR
Neil Amas

ครูนีล เอมัส

Creating Conditions for Success

ปจจัยสูความสำเร็จ

Success in life, whether in academic study, career or family
relationships, is derived not only from a sharp intellect but also
from the ability to communicate skilfully, overcome difficulties and
make choices based on wisdom, compassion and understanding.
It is on this premise that Panyaden was founded.
To create these conditions for success, we provide a unique model
of education. International education standards, bilingual learning,
Buddhist values, and earth and bamboo buildings all come together
to cut a new pathway in primary school education. It is one that is
firmly backed up by the latest educational research on how children
learn and grow into well-rounded, successful adults.
Giving young children the tools to create a happy life for
themselves and those around them is the greatest gift we can give.

Giving young children
t he tools to create a happy life
for t hemselves and t hose
around t hem

การมอบเครื่องมือเหลานี้ใหกับเด็กๆ
เพื่อเปนเข็มทิศนำทางสูความสุขสำหรับชีวิต
รวมถึงคนรอบขาง
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การประสบความสำเร็จในชีวติ ทัง้ เรือ่ งการศึกษา การงาน หรือครอบครัว ไมไดขน้ึ กับ
ความชาญฉลาดเพียงอยางเดียว หากแตยงั ขึน้ กับทักษะในการสือ่ สาร การรูจ กั แกปญ
 หา
ความสามารถในการตัดสินใจบนพืน้ ฐานของเหตุผล ของความเมตตาและความเขาใจ
ในเรือ่ งนัน้ ๆ และทัง้ หมดนีจ้ งึ เปนเหตุผลทีโ่ รงเรียนปญญาเดนกอตัง้ ขึน้ มา
ทางโรงเรียนไดพฒ
ั นารูปแบบการศึกษา
ทีเ่ ปนเอกลักษณและสอดคลองกับความ
ตองการดังกลาวขึน้ โดยจัดการศึกษาทีไ่ ด
มาตรฐานสากล การเรียนการสอนแบบ
สองภาษา การศึกษาแนววิถีพุทธ รวมถึง
การออกแบบโรงเรียนโดยเลือกใชดนิ หิน
และไมไผเปนวัสดุกอ สรางหลัก เพือ่ ใหเด็ก
ไดใกลชิดธรรมชาติมากที่สุด ทั้งหมด
ประกอบกันเปนแนวทางใหมเพื่อสราง
บรรยากาศการเรียนรูสำหรับการศึกษา
ตัง้ แตระดับชัน้ ปฐมวัย
การมอบเครื่องมือเหลานี้ใหกับเด็กๆ
เพือ่ เปนเข็มทิศนำทางสูค วามสุขสำหรับชีวติ
รวมถึงคนรอบขาง ถือเปนของขวัญชิ้น
สำคัญทีเ่ ราจะมอบใหพวกเขาได
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MESSAGE FROM THE HEAD TEACHERS

MESSAGE FROM THE HEAD TEACHERS

Michel Thibeault

Jiranat Sriphet

ครูมิเชล ธิโบลต

Focus on Learning

มุงเรียนรู

ครูจิรนาถ ศรีเพชร

Preserving Culture

รักษวัฒนธรรม

At Panyaden, we create an environment where students understand
the importance and value of Thai language, culture and customs.
We are different from other international schools in that we ensure
students are exposed to an even mix of both languages from pre-school
all the way up to the end of primary. We are proud to see both Thai and
foreign students use Thai language correctly and practise Thai manners,
such as greeting each other with a ‘wai’ and paying respect to monks.
Developing linguistic aptitude alongside broader social communication
skills builds a strong foundation for life. Raising children is like nurturing
plants. If we tend to the seedlings with care and attention, the plants
will be healthy and strong.

At Panyaden, we understand that the secret to becoming a life-long
learner is to balance rigorous academic work with the development of
social skills and emotional intelligence. We choose our teachers based on
personality, passion and commitment; teachers knowledgeable in their field,
teachers who inspire students by example. We understand that students,
teachers and parents must share the same goal of self-development if
we are to achieve our goal of a dynamic community of lifelong learners.

ที่โรงเรียนปญญาเดนเราเขาใจอยางถองแทถึงหัวใจของการพัฒนาอุปนิสัยการเปน
‘นักเรียนรูตลอดชีวิต’ ทั้งทักษะดานวิชาการ สังคม และความฉลาดทางอารมณ
โดยอาศัยคุณครูเปนแบบอยางในการเรียนรู คุณครูของเรามีความมุง มัน่ มีความรับผิดชอบสูง
รักในการสอนและแสวงหาความรูใ หมๆ โดยหากนักเรียน คุณครู และผูป กครองมีความตัง้ ใจ
สูเ ปาหมายเดียวกันแลว ซึง่ ก็คอื การพัฒนาตนเอง เชือ่ ไดวา โรงเรียนของเราจะเปนกำลังสำคัญ
ในการสรางสมาชิกใหมเขาสูสังคมแหงการเรียนรูอยางแนนอน
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เมื่อกลาวถึงโรงเรียนนานาชาติ เรามักจะนึกถึงสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย
คุณพอคุณแมจึงอาจมีขอกังวลวาเด็กจะอานเขียนภาษาไทยไดไมคลอง หรือละเลย
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทยอันดีงาม โรงเรียนปญญาเดนเล็งเห็นความสำคัญ
ของความเปนไทย และปรารถนาอยางยิ่งที่จะเห็นนักเรียนมีคุณลักษณะของความเปนไทย
มีสัมมาคารวะ เคารพนอบนอม และใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง เราจึงจัดการเรียนการสอน
ที่แตกตางจากโรงเรียนนานาชาติทั่วไป โดยใหความสำคัญกับการใชภาษาไทยในสัดสวน
ที่เทากับภาษาอังกฤษ ตั้งแตระดับชั้นเตรียมอนุบาล เรามีความภาคภูมิใจทุกครั้งที่ไดเห็น
นักเรียนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง แสดงออกซึ่งความเปนไทย
ทัง้ ในเรือ่ งกิรยิ ามารยาททีง่ ดงาม ไมวา จะเปนการไหวทกั ทาย การไหวพระสวดมนต เราเชือ่ มัน่
เปนอยางยิ่งวา ดวยรากฐานที่โรงเรียนปญญาเดนไดวางแนวทางไวนี้ จะสงเสริมใหเด็กๆ
สามารถพัฒนาและเติบโตไดอยางมีคณ
ุ ภาพ เปรียบเสมือนการปลูกตนไม เมือ่ เรามีเมล็ดพันธุท ด่ี ี
ประกอบกับมีการเตรียมดินที่มีคุณภาพ
ใหความรักดูแลเอาใจใส รดน้ำ ใสปุย
อยางสม่ำเสมอ ตนไมก็จะสามารถหยั่ง
รากลึก มีความมัน่ คงแข็งแรง ใหรม เงาและ
เจริญเติบโตไดอยางงดงาม
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THAI CULT URE,
GLOBAL AWARENESS

TALENTED TEACHERS
คุณครูปญญาเดน

สูสากล บนรากฐานความเปนไทย

We read over 250 applications each year before carefully
selecting candidates for any new teaching positions.
All teachers receive 2 weeks of rigorous training before
they start and benefit from around 70 hours of ongoing
professional development support throughout the school year.

The benefits of an international education are welldocumented, but many families are concerned that
attending an international school means the erosion
of Thai language and culture. Thai families want to
preserve Thai-ness; our foreign families come to
Thailand because they want to experience authentic
Thai culture. At Panyaden we are proud to be Thai
and international. On top of our bilingual language
programme, we promote Thai manners and traditions,
explore local wisdom and learn and practise Northern
Thai crafts and customs. Using the Thai language and
culture programme alongside the British curriculum
means students will gain an international education
without foregoing understanding and appreciation of
local history, community and society. It is now widely
accepted that speaking more than one language and
the experience of living in a multi-cultural environment
teach us the tolerance, adaptability and problem-solving
skills that are the hallmark of the new global citizen.

Teachers must be qualified and experienced, but most of all
they must be ready to be role models to our students.
We know we ultimately teach through modelling and expect
all teachers to fully embrace the values of the school and
develop personal attributes in line with the school’s
12 Wise Habits.

ในแตละปเราพิจารณาใบสมัครงานในตำแหนงครูกวา 250 คน เพื่อคัดสรร
บุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถเขามารับตำแหนง ครูผสู อนทุกคน
จะผานการฝกอบรมอยางเขมขนเพือ่ เตรียมความพรอมกอนเริม่ ปการศึกษาใหม
2 สัปดาห ซึ่งหากนับรวมกับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพตลอดปการศึกษา
คุณครูโรงเรียนปญญาเดนจะไดรับการพัฒนาศักยภาพกวา 70 ชั่วโมง
ครูของเรามีประสบการณการสอนและมีคณ
ุ ภาพ ทีส่ ำคัญพวกเขาตองสามารถ
เปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียนได โดยยึดหลักคุณธรรม 12 ประการ
เปนแนวทางการปฏิบัติ
ที่ปญญาเดน เราใหคุณคากับครูที่ทุมเท รักในการสอนและการเรียนรู
การเปนแบบอยางที่ดี และมีความรับผิดชอบสูง

At Panyaden, we value

passion
personality
commit ment
ที่ปญญาเดน เราใหคุณคากับครู
ที่ทุมเท รักในการสอนและการเรียนรู
การเปนแบบอยางที่ดี
และมีความรับผิดชอบสูง
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ขอดีของการที่เด็กไดเรียนในหลักสูตรนานาชาตินั้น มีผูศึกษาไวอยาง
ละเอียดแลว แตผูปกครองบางทานอาจยังกังวลวาเด็กจะใชภาษาไทย
ไมถูกตอง หรือลืมวัฒนธรรมไทย ลืมความเปนไทย ผูปกครองชาวไทย
ตองการใหบุตรหลานรักษาไวซึ่งความเปนไทย ในขณะที่ครอบครัว
ชาวตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศไทยก็ตองการใหบุตรหลานมีโอกาส
เรียนรูว ฒ
ั นธรรมไทยอยางแทจริง โรงเรียนปญญาเดนภูมใิ จทีไ่ ดมโี อกาส
เติมเต็มชองวาง และความตองการดังกลาว นอกเหนือจากการเรียน
การสอนแบบสองภาษา เราบมเพาะกิริยามารยาทไทย ภูมิปญญาไทย
การเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่น และการประดิษฐของเลนพื้นบานลานนา
การใชภาษาไทยและการเรียนรูว ฒ
ั นธรรมไทยควบคูก บั หลักสูตรนานาชาติ
ซึ่งจะทำใหเด็กไดรับทั้งความรูและทักษะการเรียนรูที่เปนสากล โดยที่
ไมทง้ิ ประวัตศิ าสตรทอ งถิน่ และความเขาใจอยางถองแทเกีย่ วกับชุมชน
หรือสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู ในปจจุบันนั้นเปนที่ยอมรับแลววา การที่
เด็กรูมากกวา 1 ภาษาและมีโอกาสไดอยูในสภาพแวดลอมที่มีความ
แตกตางทางวัฒนธรรม จะทำใหพวกเขามีการปรับตัวตอสิ่งใหมๆ ไดดี
มีความอดทน มีความสามารถในการแกปญหาไดมากกวา ซึ่งทั้งหมดนี้
เปนคุณสมบัติที่โดดเดนและเปนที่ตองการของสังคมยุคใหม
อยางแทจริง
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REALIZING POTENTIAL

INTERNATIONAL STANDARDS

คุณสมบัตขิ องนักเรียนทีจ่ บการศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ
ประเทศสหราชอาณาจักร อังกฤษและเวลส

GRADUATED
ST UDENT PROFILE

THE BRIT ISH
CURRICULUM

Our core academic standards are set by the British
curriculum, one of the most popular curricula worldwide!
It sets clear expectations for what children must know
and be able to do at each stage in their education,
and makes sure that the standards they set match
the best in the world. It specifies a rigorous model
of the knowledge which every child should expect to
master in core subjects at every key stage. At the same
time, it allows for autonomy and innovation at the school
level, giving us the freedom to teach a dual language
programme integrated with Buddhist values.

ถือเปนหลักสูตรที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายและใชในโรงเรียน
นานาชาติทั่วโลก! มีการตั้งเปาหมายในการเรียนรูชัดเจนในแตละชวง
อายุ มุงเนนโมเดลการเรียนรูที่เขมขน เพื่อใหเด็กเปนเลิศในวิชาหลัก
ของทุกชวงชั้น ในขณะเดียวกันก็ใหอิสระสำหรับวิธีการเรียนการสอน
ใหมๆ ทำใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาและ
ประยุกตใหสอดคลองกับการศึกษาแนววิถีพุทธ ซึ่งเปนเอกลักษณ
ของโรงเรียน
The Panyaden graduate is a well-balanced, thoughtful
individual with strong learning skills. He is determined
to keep learning in order to bring happiness and
success to himself, his peers and society.
The Panyaden graduate has used the 12 Wise Habits
to build a strong foundation for life, academically and
emotionally, and is committed to perfecting them
throughout her life.

หลายทานคงอยากทราบวา เด็กที่จบการศึกษาจากโรงเรียนปญญาเดน
จะเติบโตเปนคนอยางไร เปาประสงคของเราก็คือ นักเรียนที่จบ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จะเปนคนที่รูจักคิด พึ่งตนเองไดและมีทักษะ
การเรียนรูที่รอบดาน นอกจากนั้น ยังมุงมั่นที่จะเรียนรูในสิ่งใหมๆ
เพื่อพัฒนาตนเอง ชวยเหลือผูอื่นและสังคมสวนรวม และนำคุณธรรม
12 ประการของโรงเรียนปญญาเดนไปใชเปนแนวทางในการดำรงชีวิต
เพื่อสรางรากฐานที่สำคัญในการเรียนรูทั้งดานวิชาการและการพัฒนา
ดานอารมณตลอดชีวิตของพวกเขา
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What does
a Panyaden
graduate
look like?

One of t he
mos t popular
curricula
worldwide!
หลักสูตรนานาชาติ
ประเทศสหราชอาณาจักร อังกฤษและเวลส
ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย
และใชทั่วโลก!
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LEARNING IN

Guided by the UK Early Years
Framework our preschool
programme provides a strong
foundation for life where
self- and guided discovery
learning are at the heart
of what we do.

THE EARLY YEARS
การเรียนการสอนระดับปฐมวัย

การศึกษาระดับปฐมวัยถือเปนหัวใจสำคัญของการศึกษา
เพราะเปรียบเหมือนการสรางรากฐานใหกับชีวิต
ที่โรงเรียนปญญาเดนเด็กๆจะมีโอกาสได

เลนและเร�ยนรูสิ่งใหม

PLAYING AND
EXPLORING
children investigate and
experience the world around
them, and ‘have a go’.

เด็กไดเลน ลงมือทำ
ทดลองสิ่งใหมๆ ใชความคิด
และเกิดการเรียนรูดวยตนเอง

เร�ยนรูผาน
การลงมือทำ

ACT IVE
LEARNING
children concentrate and
keep on trying if they encounter
difficulties,and enjoy achievements.

เด็กไดเรียนรูจากความผิดพลาดและ
พยายามแกไขความผิดพลาดนั้น จนกวา
จะสำเร็จ และรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง

รูจักคิดว�เคราะหดวยตนเอง

CREAT ING AND
THINKING CRIT ICALLY
children initiate and develop
their own ideas, make links
between ideas, and develop
strategies for doing things.
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เด็กถูกกระตุนใหคิด วิเคราะห
หาความเชื่อมโยงในเรื่องตางๆ
และสามารถหาวิธีแกปญหาได
ดวยตนเอง

We all want our children to grow up to be happy,
well-balanced individuals with strong cognitive and
social skills. It starts in preschool. At Panyaden,
we believe that creating the conditions for children
to get excited about learning will achieve better
results than through being pushed or pressured.
We have set up an inspiring and challenging
environment for children to reach their full potential:
mindfulness, guidance, exploration, the joy of living
with nature and running barefoot make for happy,
enthusiastic days at school.

เราทราบดีวาพอแมทุกคนลวนตองการใหลูกเติบโตอยางมีความสุข
มีจิตใจที่มั่นคง เขมแข็ง รูจักคิด และมีทักษะทางสังคมเพื่อเปน
พื้นฐานในการอยูรวมกันอยางมีความสุข ทั้งหมดนี้เริ่มตนปลูกฝงได
ตั้งแตการศึกษาปฐมวัย ดังนั้นเราจึงจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ
การสงเสริมการเรียนรูของเด็กใหมากที่สุด ไมวาจะเปนดานการฝก
สติและสมาธิ การเรียนรูสิ่งใหมรอบตัว ความสุขจากการไดใกลชิด
ธรรมชาติ และความสนุกเพลิดเพลินจากการไดวิ่งเลนเทาเปลา
กับเพื่อนๆ
10

t he Panyaden Way of Life

ว� ถ ี ช � ว � ต ป ญ ญาเด น

At Panyaden School we aim to cultivate a way of life,
not only an academic education. Buddhist culture
and values are our basis for living together.
We aim to nurture the physical, moral, emotional,
and intellectual aspects of our children holistically and we see that,
for this to happen, home, school and community
must work together.

พื้นฐานที่สำคัญของโรงเรียนปญญาเดนคือ การนำคำสั่งสอน
ตามแนวพุทธศาสนามาบูรณาการกับหลักสูตรการศึกษาใหมซึ่งนำไปสูการเรียนรู
แบบองครวม เปาหมายสูงสุดของเราคือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนของเรา จะมีทักษะความรูดานวิชาการ และการดำรงชีวิตอยางยั่งยืน
เชน รูจักปจจัยพื้นฐานและมีความเขาใจถึงความสำคัญของ
ความรับผิดชอบตอสังคม
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Panyaden Wise Habit:

“Chanda”
loving learning

for it s own sake.

LEARNING IN

PRIMARY YEARS 1-7
การเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

In primary years, students go from learning to read
to reading to learn. “I can read, I can write but most
importantly, I can think.” Critical and creative thinking
are valued equally with the ability to think with empathy;
to cultivate positive thoughts, knowledge and actions.
In primary years, students start to apprehend the world
and become active members of their community through
our exciting global themes and social contribution
projects. We build the foundation that will guide their
teenage years.
Primary age students follow the National Curriculum
for England framework. We use a subject integration
approach that supports deeper understanding of each
subject and the natural interconnectivity between them.
It stimulates the ability to look at situations and problems
from different angles.

ในระดับประถมศึกษา เด็กจะไดพัฒนาทักษะจากการเรียนรูที่จะอาน
เปนการอานเพื่อที่จะเรียนรู การอาน การเขียนนั้นสำคัญ แตสิ่งที่สำคัญ
ที่สุดคือทักษะและกระบวนการคิด ซึ่งรวมถึงการคิดวิเคราะหอยางมี
วิจารณญาณ การคิดอยางสรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดดวย
ความเขาใจ เด็กจะไดพัฒนาครบทุกดาน ทั้งทางดานสติปญญา รางกาย
สังคม และอารมณ ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมใหเด็กมีคุณภาพกอน
การเขาสูชวงวัยรุน

Great learning takes place when there is great teaching
and great fun but also great effort. The key to our
approach rests in the Wise Habit of “Chanda”:
loving learning for its own sake. In Chanda, we believe
that understanding is the result of high intention, sincere
effort and intelligent execution, and that difficulties can
be overcome without stress.

LOVE
LEARNING+
HAPPY MINDS

ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามกรอบหลักสูตรการศึกษาแหงชาติ
ของสหราชอาณาจักร อังกฤษและเวลส โดยเชื่อมโยงความรูและ
ประสบการณบูรณาการเขาไปในแผนของหลักสูตร ทำใหผูเรียนไดรูใน
เรื่องนั้นอยางลึกซึ้ง การเรียนรูในลักษณะนี้จะชวยทำใหเด็กคิดและ
มองปญหาอยางรอบดาน
เด็กจะเรียนรูไ ดดเี มือ่ การสอนนัน้ นาสนใจ สนุก คุณครูและเด็กตองมีการ
สรางแรงจูงใจในการเรียน ดังนั้นแนวทางการสอนที่ทางโรงเรียนใชตั้งอยู
บนหลักคำสอนสำคัญของพุทธศาสนาคือ “ฉันทะ” การมีใจรักในสิ่งที่ทำ
หากเด็กมีความตั้งใจและสนใจที่จะเรียนรู พวกเขาจะมีความเขาใจใน
เรื่องนั้นอยางถองแท และแกปญหาตางๆดวยทัศนคติเชิงบวก
13
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LOVE LEARNING

THE INTERNAT IONAL
PRIMARY CURRICULUM

HAPPY MINDS

THE BUDDHIST APPROACH
การศึกษาแนววิถพี ทุ ธ

หลักสูตรนานาชาติ (IPC)

We use the International Primary Curriculum (IPC)
as the main tool to deliver the principles and objectives
from the British Curriculum. The IPC is now the choice
of over 1,800 international and national schools
in over 90 countries around the world. One of the
fastest-growing curricula in the world, it is endorsed
by schools, authorities and governments. The IPC has
been designed to ensure rigorous learning but also to
help teachers make all learning exciting, active and
meaningful for children by integrating all core subjects
into dynamic themes of work. It underlines how important
it is that both teachers and children enjoy what they do!
It has also been found to be an excellent preparation
for secondary school settings based on IGCSE,
A levels and the IB Diploma.

หลักสูตร IPC นับเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะตางๆของเด็ก เปนการกระตุนการเรียนรูใหนาสนใจ นาเรียน
ทำใหครูและนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน รูสึกสนุกและอยากเรียน
ในบทเรียนนั้นๆ ซึ่งถือเปนการปูพื้นฐานทักษะการเรียนรูที่สำคัญเพื่อ
เตรียมความพรอมสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอไป
...............................
For more information about IPC, visit

ทานสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่

http://www.greatlearning.com/ipc/the-ipc/what-is-ipc
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Every child needs to learn essential academic skills like
how to read, write, calculate and analyse. But a school
curriculum is not complete if it does not include guidance
on how to create a happy mind. To this end, we have
created an atmosphere, an environment and a curriculum
which are in harmony with the Buddhist path to happiness,
wisdom and compassion, but adapted appropriately
to the needs and capacity of primary age students.
To achieve this, our efforts as teachers must be focused
equally on helping students develop inner wisdom
as well as responsibility towards the world around them.
Intellectual, emotional, social and physical capabilities
must be cultivated holistically for children to reach their
full potential.

เด็กควรไดเรียนทักษะที่สำคัญตอการเรียนรู เชน
การอาน การเขียน การคำนวณ และการคิดวิเคราะห
แตการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนนั้นจะไม
สมบูรณ หากเด็กไมไดเรียนรูการใชชีวิตอยางมี
ความสุข ที่โรงเรียนปญญาเดน เราสรางบรรยากาศ
และสิ่งแวดลอมในการเรียนรู รวมถึงจัดหลักสูตร
การศึกษาที่สอดคลองกับหลักพุทธศาสนา เพื่อ
ประยุกตใชอยางเหมาะสมกับความตองการและ
พัฒนาการของเด็กในแตละวัย ทั้งดานรางกาย
ศีลธรรม สังคม อารมณและปญญา เด็กๆ จะไดรับ
การพัฒนาอยางสมวัยในทุกดาน โดยมีคุณครูเปน
ตนแบบและคอยกระตุนแนะแนวทางจนกวาเด็ก
จะเขาใจ และสามารถนำหลักดังกลาวไปใชประโยชน
ไดจริงทั้งในและนอกหองเรียน
16

“ภาวนา ๔”

One of the key tools we use to promote
the Buddhist way of life at Panyaden
is a set of skills and qualities known as

The Four Bhavana

The Four Bhavana

Four Areas

ภาวนา ๔

of Development in

PHYSICAL

(กายภาวนา)
SOCIAL

t he Buddhis t pat h

(ศีลภาวนา)

to wisdom

EMOT IONAL

โรงเรียนปญญาเดนใชหลักการของ “ภาวนา ๔”
เปนแนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอน

(จิตภาวนา)

INTELLECT UAL

(ปญญาภาวนา)
(กายภาวนา)

*
*

EMOT IONAL

*
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acting with integrity and not harming others;
skilful use of speech; responsibility for one’s
actions; responsibility towards family and society.
*
*
*
*

(จิตภาวนา)

การปลอยวางอารมณในทางลบและปลูกฝงอารมณในทางบวก
ความมีเมตตากรุณา ความอดทนอดกลั้น ความเพียร
ความระลึกชอบ ความมุงมั่นและกระตือรือรน

ความมีศีลธรรมและไมทำรายผูอื่น
วาจาชอบ (การพูดดีและสุภาพ พูดความจริง
ไมพูดสอเสียดหรือยั่วยุผูอื่น)
ความรับผิดชอบตอการพัฒนาตนเอง
ความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัว
ความสัมพันธตอสถานที่ทำงาน สถานศึกษาและสังคม

INTELLECT UAL (ปญญาภาวนา)

พัฒนาการทางอารมณ

letting go of negative thoughts and emotions
and cultivating positive ones: kindness,
generosity, patience, resilience, mindfulness,
enthusiasm for learning.
*

ความสัมพันธกับโลกภายนอก

*

การศึกษารางกายและเรียนรูที่จะดูแล
ความรับผิดชอบในการใชเครื่องมือและเทคโนโลยี
การเรียนรูที่จะจัดการวัตถุรวมถึงการใชเงินและสิ่งของ
ความรับผิดชอบตอธรรมชาติ

พัฒนาการทางปญญา

การพัฒนาตนเอง

*

‘คุณธรรม 12 ประการ’ ของโรงเรียนปญญาเดน
ถือเปนเครื่องมือหลักในการสงเสริมการศึกษา
แนววิถีพุทธ เพื่อปลูกฝงคุณธรรมใหเด็กไดเรียนรู
ฝกฝนทักษะเหลานี้ผานกิจกรรมเจริญสติ สมาธิ
และที่สำคัญที่สุดคือการฝกใชในชีวิตประจำวันใน
โรงเรียนเพื่อใหเห็นผลอยางแทจริง

(ศีลภาวนา)

~ EXT ERNAL ~

taking care of personal health; responsible
use of technology, money and possessions;
environmental mindfulness.

Opportunities to practice and develop
these through mindfulness, meditation
and reflection are integrated into
the daily life of the school.

SOCIAL การพัฒนาทางศีลธรรม/สังคม

การเจริญเติบโตทางรางกาย

~ INT ERNAL ~

PHYSICAL

t he 12 Wise Habit s

thinking with reason and without bias; creative
and constructive problem-solving; balanced
decision-making; being able to reflect and
learn from experience.
*
*
*

การคิดโดยยึดเหตุและผลโดยปราศจากอคติ
การคิดในเชิงตรรกะอยางสรางสรรคและการตัดสินใจ
โดยมีพื้นฐานมาจากความตั้งใจที่ดี
ความสามารถในการสะทอนและเรียนรูจากประสบการณ
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THE IMPORTANCE
OF BILINGUALISM

ความสำคัญของการเรียนการสอนแบบสองภาษา
Intelligence is not fixed. It can grow. If you could,
would you make this happen for your child? Learning
a second language to a high level of proficiency helps
do just that, become smarter! Being bilingual means
having more brain connections and faster brain electrical
impulses, building one’s ability to manage information
more efficiently. At Panyaden, we’re not talking about
being able to order food in a second language, we’re
preparing students to be able to handle the information
rich environment we live in and to position themselves
as leaders, communicators and problem-solvers.
A multilingual brain is nimbler, quicker, better able to
deal with ambiguities, resolve conflicts and even resist
the onset of Alzheimer’s disease and other forms of
dementia later in life!

ศักยภาพของมนุษยนั้นไมมีขีดจำกัด หากแตสามารถที่จะฝกฝนและ
เพิ่มพูนไดเรื่อยๆ หากคุณสามารถเพิ่มศักยภาพใหลูกของคุณได
คุณจะทำหรือไม การเรียนภาษาที่สองอยางมีประสิทธิภาพกับเจาของ
ภาษาเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยพัฒนาศักยภาพของเด็ก กระตุนสมองเด็ก
ทำใหเซลลตางๆเชื่อมโยงกันเปนเครือขายเสนใยสมอง สมองจะเกิด
การรับรูแ ละเรียนรูไ ดทง้ั สวนยอยและสวนรวม สามารถคิดหาความหมาย
คำตอบใหกับคำถามตางๆ เกิดการเรียนรูและพัฒนาความคิดใหมๆ
ที่โรงเรียนปญญาเดน การเรียนการสอนแบบสอง
ภาษาไมไดหมายถึงเพียงการสนทนาพื้นฐาน เชน
การสั่งอาหาร แตเรามุงพัฒนาทักษะที่จะชวยสราง
โอกาสในการเรียนรูแ ละความสามารถในระยะยาว
ในการสื่อสารกับผูอื่น การเรียนรูความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม ที่สำคัญเพื่อปลูกฝงความเปนผูนำ
ใหกับพวกเขา สมองที่ไดรับการฝกฝนใหเรียนรู
หลายภาษา มักจะคิดไดเฉียบแหลม และรวดเร็ว
สามารถตัดสินใจในสถานการณที่จำเปนได และ
พบวาความสามารถในการพูดสองภาษาชวยชะลอ
การเกิดโรคอัลไซเมอรไดเชนกัน
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Intensive Language
Suppor t

Being bilingual
means having more
brain connect ions
and fas ter brain
elect rical impulses

English-Thai programme

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย

In the Early Years, Panyaden students learn both
languages through natural immersion in a bilingual
environment. Each classroom has one Thai and one
native English-speaking teacher who take turns leading
learning activities in their first language. Storytelling,
games, singing and daily communication prepare
children for reading and writing in both languages
in primary school.

ในชวงชัน้ Early Years เด็กจะไดเรียนทัง้ ภาษาอังกฤษ

In Years 1-7, Thai and native English teachers alternate
the lead role for learning activities in Science, Social Studies
(History, Geography), Design and Technology and
Performing Arts, ensuring that students are exposed to
an even mix of both languages. Maths is taught solely
in English and Art and PE solely in Thai. Additionally,
there are 5 hours of English language study per week,
following British Curriculum standards, and 5 hours
of Thai, following the Thai language curriculum from
the Thai Ministry of Education. All students are expected
to become proficient in both languages.

ในชวงชัน้ Year 1 ถึง Year 7 ครูไทยและครูตา งชาติ

Intensive Language Support

และภาษาไทยอย า งเป น ธรรมชาติ ในสภาพแวดล อ ม
การเรี ย นการสอนแบบสองภาษา โดยในแต ล ะชั ้ น เรี ย น
จะมีครูไ ทย 1 คนและครูตางชาติ 1 คนเพื่อนำกิจกรรม
และบทเรี ย นเป น ภาษาแ ม ข องตน เช น เล า นิ ท าน
เลนเกมส รองเพลง การสื่อสารกับเด็กในชีวิตประจำวัน
การเตรียมการอานและการเขียนสำหรับการเรียนตอใน
ชั้นประถมศึกษา

จะสลับกันนำกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร
สังคมศึกษา (ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร) การออกแบบ
และเทคโนโลยี ศิลปะการแสดง เพื่อชวยสงเสริมใหนักเรียน
ไดเรียนรูทั้งสองภาษาไปพรอมๆ กันอยางมีประสิทธิภาพ
สวนวิชาคณิตศาสตรจะสอนเปนภาษาอังกฤษเทานัน้ วิชาศิลปะ
และพลศึกษาจะสอนเปนภาษาไทย นอกจากนั้นในแตละ
สัปดาหจะมีวิชาภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมงตามเนื้อหาวิชาการ
ของหลักสูตรนานาชาติสหราชอาณาจักร อังกฤษและเวลส
วิชาภาษาไทย 5 ชัว่ โมงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
นักเรียนใหมที่มีความตองการพัฒนาทักษะทางดานภาษา
โรงเรียนจะจัดใหเขาโปรแกรมการเรียนภาษาแบบเรงรัด
(Intensive Language Support Programme) จนกวา
จะสามารถเขาใจและใชภาษาที่สองสื่อสารในหองเรียนได
นักเรียนปญญาเดนทุกคนควรจะตองสามารถใชทง้ั ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลว

โปรแกรมการเรียนภาษาแบบเรงรัด

(This applies to both English and Thai language speakers.)

(ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

All Panyaden students are expected to reach a level
where they are functional in English and in Thai. During
the first few weeks of school, language proficiency
will be assessed for every Year 1 to Year 7 student to
determine the best possible placement for them during
language time. Students who are assessed by the school
as needing supplementary intensive language support
in either language will be required to join the Intensive
Language Support programme until they are able to
function comfortably in a class with first language
learners. This ‘pull out’ course will be provided for
a fee, payable one term at a time.

นักเรียนปญญาเดนทุกคนควรจะตองสามารถใชทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลว โดยนักเรียนชั้น Year 1 ถึง
Year 7 จะไดรับการประเมินทักษะทางภาษาในชวงสัปดาหแรกๆ
ของการเรียนการสอน หากเด็กคนใดตองการการพัฒนาทักษะ
ทางดานภาษา โรงเรียนจะจัดใหเขาโปรแกรมการเรียนภาษาแบบ
เรงรัด (Intensive Language Support Programme) จนกวา
จะสามารถเขาใจและใชภาษาทีส่ องสือ่ สารในหองเรียนได โปรแกรม
การเรียนภาษาแบบพิเศษนี้จะมีคาใชจายรายเทอมเพิ่มเติม
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SKILLS FOR LIFE

HOW GREEN ARE WE?

ทักษะชีวิต

โรงเรียนสีเขียว

Building

a shelter
Organic

Needlework

vegetable
growing
Making
a fire

Cotton

Cooking

from nat ure

weaving
Growing rice

It seems that many of the skills learned by previous generations
are being forgotten or practiced by fewer and fewer people,
no doubt partly due to the changes in society brought about
by new technologies. But we see that there remain valuable
lessons and skills to be handed down to the new generation.
Panyaden’s Life Skills programme centres on sustainable living,
traditional crafts and outdoor survival skills, providing hands-on
opportunities for children to build invaluable core qualities that
will stay with them for life: resilience, independence, how to
work as a team, the ability to bounce back after mistakes,
how to solve problems, perseverance and courage.

ในปจจุบนั ทักษะเบือ้ งตนในการดำรงชีพจากคนยุคกอนคอยๆ จางหายและถูกลืม
ไปตามกาลเวลา สวนหนึง่ เปนเพราะมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆตลอดเวลา หาก
เด็กรุนใหมไดรับการบมเพาะและถายทอดทักษะเหลานี้จากรุนสูรุนก็จะถือเปน
สินทรัพยที่มีคายิ่ง การเรียนการสอนวิชาทักษะชีวิตของโรงเรียนปญญาเดนนั้น
มุง เนนดานการใชชวี ติ แบบพอเพียง งานประดิษฐทเ่ี ปนเอกลักษณทอ งถิน่ ทักษะ
การยังชีพในการเดินปา เด็กจะไดเรียนรูทักษะชีวิตจากกิจกรรมเหลานี้โดยการ
ลงมือปฏิบัติจริง ผานกระบวนการคิดวิเคราะห ตัดสินใจและแกไขปญหา ที่จะ
สรางและพัฒนาเปนภูมิคุมกันชีวิตใหแกเด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปจจุบัน
เพื่อเตรียมพรอมสำหรับอนาคต
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We aspire to live an environmentally mindful life with a low
carbon footprint. We want to teach children as well as the
community that we live in, how to live a life in harmony with
nature and that showing respect for our environment enhances
the quality of our lives. Research shows that studying in a green
environment brings significant benefits to children’s intellectual
and emotional development.
We believe that children should not be afraid of the elements,
but intrigued and inspired by them. By relying on natural
ventilation not air conditioning, having an environment that
encourages barefoot walking and getting your hands dirty,
our children learn how they can live in harmony with nature,
not exploit it, how to develop strong bodies and minds and
build immunity.
The campus design, by its layout and non-reliance on
unnecessary resources or technologies, makes the school
simple to use, easy to maintain. Built-in eco-friendly features
and systems, such as waste water processing, a bio-gas
converter, fruit trees and vegetables growing throughout the
campus and our very own mini-rice plots enable us to teach
by example, to show children how waste can be
recycled for another use and how to grow
vegetables without the use of pesticides.

Household
repairs

เมื่อเดินเขามาในโรงเรียนปญญาเดน สิ่งที่
สังเกตเห็นไดอยางเดนชัด คือ ความนาตืน่ เตน
ของสภาพแวดลอม ตนไม ใบหญาสีเขียว สีสนั
ตางๆที่โรงเรียนเลือกใช รวมถึงอาคารรูปทรง
สรางสรรคที่สรางจากดินและหลังคาไมไผ
เราออกแบบโดยคำนึงถึงการสรางบรรยากาศ
การเรียนรูท ส่ี งบและใกลชดิ ธรรมชาติมากทีส่ ดุ
สิ่งเหลานี้ชวยกระตุนใหเด็กอยากเรียนรูสิ่ง
ตางๆ รอบตัว ซึ่งเปนการปูทางสูการเรียนรูใน
หองเรียน
การออกแบบของโรงเรียน เราคำนึงถึงการใช
วัสดุอยางคุม คามากทีส่ ดุ ทำใหการใชงานและ
การดูแลรักษางาย เด็กจะไดเรียนรูก ระบวนการ
ทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอมจากการลงมือปฏิบตั ิ
จริง เชน การกำจัดขยะ การทำไบโอแกส การ
ปลูกไมผลและพืชผักรอบๆ โรงเรียน แปลง
สาธิตการปลูกขาว เปนตน

daily recycling and
weekly school-wide

sor t ing of all recyclables
Making toys

community clean-ups

material

t ree plant ing for

from recycled

refores tat ion project s
plant ing and

harves t ing rice
ear t h and bamboo
cons t ruct ion

organic gardening
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12 WISE HABIT S

WHAT NEXT? PREPARAT ION
FOR SECONDARY SCHOOL

คุณธรรม 12 ประการ

การเตรียมความพรอมสำหรับการศึกษาตอในระดับชัน้ มัธยมศึกษา
To help prepare our students for high school we make
sure from a very early age that our students continuously
focus on three key components:

1

1

2

3
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Mastering the content of
the British Curriculum
through hard work and
a rigorous delivery

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสำหรับการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา
ไมวา จะเปนในประเทศหรือตางประเทศ ทางโรงเรียนไดเนนการพัฒนาเด็ก
ใน 3 เรื่อง ดังตอไปนี้

ความชำนาญในเนื้อหาวิชาการตามหลักสูตร
นานาชาติของสหราชอาณาจักร อังกฤษและเวลส
ผานการเรียนการสอนที่เขมขนและความทุมเท
ในการทำงานอยางหนัก

Building a love of learning
and advanced learning skills
that will allow them to be
successful studying any subject
ปลูกฝงการรักที่จะเรียนรูและพัฒนาทักษะรอบดาน
ที่จะชวยใหประสบความสำเร็จในการเรียนวิชาตางๆ

Developing the personal
attributes needed to
keep going in the face
of challenges
สงเสริมทัศนคติเชิงบวกที่จะชวยในการเผชิญ
กับความทาทายและคิดแกไขปญหา

Not Harming
(Avihimsa)

การไมเบียดเบียน
(อวิหิงสา)
In their upper primary years, students will
learn to write exams and understood the
need to study for them. Some secondary
schools will require specific entry exams.
As with any other exams, we recommend
students study for those as soon as
a secondary school has been chosen
by the family.

ทีโ่ รงเรียนปญญาเดน นักเรียนจะไดเรียนรูเ พือ่ เตรียม
ความพรอมในการสอบ และเขาใจถึงความสำคัญใน
การเรียนเพื่อสอบ อยางไรก็ตาม การเขาศึกษาตอ
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาบางแหง นักเรียนจำเปน
ตองผานการทดสอบของโรงเรียนนัน้ ซึง่ ทางโรงเรียน
แนะนำใหนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบนั้นๆ
เพื่อเตรียมความพรอมในขั้นตอนตอไป

if I’m s t ressed about
somet hing, I will t hink
about t he Wise Habit s
and it will make me
feel better.

4

Persevering
(Viriya)

ความเพียร
(วิริยะ)

7

2

3

การเปนผูรูจักประมาณ
(มัตตัญุตา)

ความยินดีในกิจที่ทำ
(ฉันทะ)

5

6

Knowing the Right Amount Being Enthusiastic
(Mattannuta)
(Chanda)

Being Patient and Tolerant
(Khanti)

การอดทนอดกลั้น
(ขันติ)

8

Being Mindful
and Alert
(Sati)

การมีสติ (สติ)

9

Being Calm and Focused
(Samadhi)

Being Truthful
(Sacca)

Using the Senses Wisely
(Indriya-samvara)

10

11

12

การมีจิตแนวแน
(สมาธิ)

Being Kind and
Compassionate
(Metta-Karuna)

ความมีเมตตากรุณา
(เมตตากรุณา)

ความซื่อสัตย
(สัจจะ)

Being Generous
(Caga)

การเสียสละ
(จาคะ)

การสำรวมระวังอินทรีย
(อินทรียสังวร)

Applying the Mind Skilfully
(Yoniso-manasikara)

การคิดเปน
(โยนิโสมนสิการ)

