(คำแปล)
ภาพรวมของโรงเรียนนานาชาติรักบี้
ข้อมูลแนะนา
โรงเรียนนำนำชำติรกั บี ้ เริ่มเปิ ดสอนนักเรียนระดับ Pre-Prep และ Prep ในปี พ.ศ. 2560 ส่วนระดับ Senior
จะเปิ ดสอนในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2561 โรงเรียนให้ควำมรูต้ ำมควำมต้องกำรของเด็กตัง้ แต่วยั 2 ปี จนถึง 19 ปี
โรงเรียนนำนำชำติรกั บี ้ กับโรงเรียนรักบีใ้ นสหรำชอำณำจักรซึ่งก่อตัง้ มำนำนกว่ำ 450 ปี เปรียบเสมือนโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
หลักสูตร
Pre-Prep และ Prep
หลักสูตรของ RST ครอบคลุมเนือ้ หำวิชำกำรด้ำนต่ำงๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี:้
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

เพื่อให้ม่นั ใจว่ำเด็กมีพฒ
ั นำกำรทำงสังคมและตนเอง
เพื่อปลูกฝังควำมรักในกำรเรียนรูแ้ ละวิชำเฉพำะ
เพื่อสนับสนุนและเร่งรัดพัฒนำกำรทำงวิชำกำรตำมควำมเหมำะสม
เพื่อพัฒนำจริยธรรมกำรทำงำนและกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ตนเองอย่ำงเหมำะสม
เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนบรรลุถึงศักยภำพทำงวิชำกำรของตน และท้ำยสุด
เพื่อเตรียมควำมพร้อมเด็กในกำรเรียนและสอบระดับ IGCSE (International General Certificate of Secondary
Education) และระดับ A-Level
หลักสูตรของ RST ยึดแนวทำง:
● เป้ำหมำยกำรเรียนรูร้ ะยะแรกเริ่มของสหรำชอำณำจักรตำมระยะพืน้ ฐำนกำรเรียนรูใ้ นวันแรกเริ่ม (จนถึงอำยุ 5 ปี )
● หลักสูตรแห่งชำติของประเทศอังกฤษและเวลส์
● หลักสูตร 11+ และ 13+ ขององค์กรตรวจสอบโรงเรียนเอกชนในสหรำชอำณำจักร (UK Independent Schools Examination
Board) และ
Senior (Year 9 ถึง 13)
หลักสูตรของเรำยึดหลักสูตรของสหรำชอำณำจักรเป็ นแม่แบบ ใน Year 9 (Key Stage 3) จะได้เรียนวิชำภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ และภูมิศำสตร์ นักเรียนจะต้องเลือกเรียนภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำจีน สเปนหรือฝรั่งเศส) 1 ภำษำ
และสำมำรถเลือกเรียนดนตรี วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์หรือคณิตศำสตร์ เสริมด้วยเรียนกำรละคร ดนตรี กำรออกแบบและเทคโนโลยี
และปรัชญำได้วชิ ำละหนึง่ ชั่วโมงต่อสัปดำห์
ใน Year 10 และ 11 (Key Stage 4) จะได้เรียนหลักสูตร IGCSE (Cambridge & Pearson) ขณะที่ Year 9
นักเรียนจะได้เรียนวิชำหลัก ได้แก่ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ ฟิ สิกส์ เคมีและชีววิทยำ
นักเรียนจะต้องเลือกเรียนประวัตศิ ำสตร์หรือภูมิศำสตร์วิชำใดวิชำหนึ่งและภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำจีน สเปนหรือฝรั่งเศส) อีก 1
ภำษำ อีกทัง้ เรียนวิชำเลือกอีก 2 วิชำจำกภูมิศำสตร์ ประวัตศิ ำสตร์ ภำษำจีน ภำษำสเปน ภำษำฝรั่งเศส กำรออกแบบและเทคโนโลยี
ศิลปะ ดนตรี กำรละคร ธุรกิจศึกษำหรือพลศึกษำ นักเรียนจะต้องสอบวัดผล IGCSE ในเดือนมิถนุ ำยน Year 11
ใน Year 12 และ 13 (Key Stage 5) นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตร A-Level (Cambridge & Pearson) และเลือกเรียนอีก 4 วิชำจำก
วรรณคดีองั กฤษ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ฟิ สิกส์ เคมี ชีววิทยำ ธุรกิจศึกษำ เศรษฐศำสตร์ ประวัติศำสตร์
ภูมิศำสตร์ ภำษำจีน ภำษำสเปน ภำษำฝรั่งเศส กำรออกแบบและเทคโนโลยี ศิลปะและกำรออกแบบ กำรละคร ดนตรีหรือพลศึกษำ
เมื่อจบ Year 12 นักเรียนจะมีทำงเลือกเรียนต่อเพียง 3 วิชำของหลักสูตร A-Level

(คำแปล)
การเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย
หัวหน้ำระดับ Sixth Form จะทำงำนร่วมกับนักเรียนปี 13 ในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำมหำวิทยำลัยทั่วโลก
รวมถึงให้ควำมช่วยเหลือในกำรกรอกใบสมัคร UCAS สำหรับมหำวิทยำลัยในสหรำชอำณำจักร กำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับ
Oxbridge กำรเตรียมสอบ SAT และ ACT เพื่อเข้ำศึกษำต่อในสหรัฐอเมริกำ กำรสมัครเข้ำมหำวิทยำลัยในประเทศออสเตรเลีย
ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่รบั เข้ำศึกษำต่อของมหำวิทยำลัยในไทย
และจัดกำรให้นกั เรียนไปเยี่ยมชมนิทรรศกำรของมหำวิทยำลัยในไทย และจัดกำรเกี่ยวกับกำรเยี่ยมชมโรงเรียนนำนำชำติรกั บี ้
ไทยโดยผูแ้ ทนจำกมหำวิทยำลัยทั่วโลก
การอยู่ประจา
โรงเรียนนำนำชำติรกั บี ้ จัดหอพักสำหรับนักเรียนประจำแยกกัน ระหว่ำงระดับประถมศึกษำ (Year 3 ถึง 8) และ Senior (Year 9 ถึง
13) ผูด้ แู ลนักเรียนในหอพักเป็ นครูในโรงเรียน กำรอยู่หอแบ่งเป็ นสำมประเภทคือ อยู่ประจำสัปดำห์ละ 7 คืน สัปดำห์ละ 5 คืน
หรือสัปดำห์ละ 2 คืน ผูพ้ กั พอใจกับควำมสะดวกสบำยของหอพัก นักเรียน Year 3 และ 4 อยู่หอ 6 เตียงนอน นักเรียน Year 5 ถึง 9
อยู่หอ 4 เตียง นักเรียน Year 10 และ 11 พักในห้องเตียงคู่ ส่วนนักเรียน Year 12 และ 13 มีหอ้ งนอนและห้องนำ้ ส่วนตัว
เวลาเรียนเพิ่มขึน้
เวลำเรียนของโรงเรียนนำนำชำติรกั บี ้ ในวันเปิ ดทำกำรเรียนกำรสอน เลิกเวลำ 17.50 น. สำหรับระดับ Prep และเวลำ 18.00 น.
สำหรับ Senior แต่ละวันเต็มไปด้วยบทเรียนทำงวิชำกำร กีฬำ และกิจกรรมต่ำงๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ทำงร่ำงกำยและจิตใจ
นักเรียนระดับ Prep ที่ไม่ใช่นกั เรียนประจำมีเวลำทำกำรบ้ำนให้เสร็จที่โรงเรียนและให้นกั เรียนระดับ Senior
ซึ่งไม่ใช่นกั เรียนประจำสำมำรถเลือกจะอยู่หลังอำหำรว่ำงเพื่อทำกำรบ้ำนให้เสร็จที่โรงเรียน
เสริมหลักสูตร
โรงเรียนมีโครงกำรเสริมหลักสูตรอย่ำงกว้ำงขวำง มีกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำกับโรงเรียนอื่นๆ ในชนิดกีฬำสำคัญ นอกจำกนี ้
ยังได้มกี ำรจัดตำรำงเวลำในโรงเรียนเพื่อให้ม่นั ใจว่ำเด็กนักเรียนทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำยภำพ
ในวันอังคำรและวันพฤหัสบดีจะมีกำรเล่นเกมในช่วงบ่ำยซึ่งเด็กนักเรียนจะได้ฝึกเล่นกีฬำหลักในช่วงเวลำที่กำหนดไว้โดยเฉพำะ
กีฬำสำคัญได้แก่ รักบีเ้ จ็ดคน ฟุตบอล ฟุตซอล บำสเก็ตบอล วอลเล่ยบ์ อล เน็ตบอล กรีฑำ และว่ำยนำ้ กีฬำอื่นๆ บำงประเภท เช่น
แล่นเรือใบ พำยเรือคำยัค ขี่มำ้ และกอล์ฟก็มีอยูใ่ นโครงกำรกีฬำที่กว้ำงขวำงขึน้ ด้วยเช่นกัน
ชมรมและกิจกรรมอื่นๆ เช่น หมำกรุก กำรเดินเท้ำที่ใช้แผนที่และเข็มทิศ
และแผนกำรดยุคแห่งเอดินเบิรก์ ช่วยเสริมสร้ำงหลักสูตรของเรำมำกยิง่ ขึน้
ดนตรี
โรงเรียนนำนำชำติรกั บี ้ ให้ควำมสำคัญกับกำรเล่นดนตรีเป็ นพิเศษ นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนดนตรีจนกระทัง้ จบ Year 9
โรงเรียนส่งเสริมให้นกั เรียนเลือกเล่นดนตรีชนิดหนึ่งชนิดใดและมีสว่ นร่วมในวงดนตรี คณะนักแสดง คณะนักร้องประสำนเสียง
มีกำรวำงแผนจัดแสดงละครเพลงทุกปี เพื่อแสดงให้เห็นควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนดนตรีของนักเรียน
เช่นเดียวกับกำรเล่นดนตรีในงำนเลีย้ งสังสรรค์ตอนเย็น
กำรไปพบครูสอนเล่นดนตรีนนั้ ทำให้เรำได้เพิม่ ควำมรูท้ ำงด้ำนดนตรีในเชิงลึกแก่โครงกำรนี ้ เรำเชื่อว่ำ
โครงกำรดนตรีท่โี ดเด่นนัน้ มีส่วนสำคัญต่อคุณภำพด้ำนกำรศึกษำ

