
(ค ำแปล)

ภาพรวมของโรงเรียนนานาชาติรักบี ้ 

ข้ อมูลแนะน า 

โรงเรียนนำนำชำตรัิกบี ้เร่ิมเปดิสอนนกัเรียนระดบั Pre-Prep และ Prep ในป ีพ.ศ. 2560  ส่วนระดบั Senior เปดิสอนในเดือน 

กนัยำยน พ.ศ. 2561 โรงเรียนให้ควำมรู้ตำมควำมต้องกำรของเดก็ตั ้งแตว่ยั 2 ปีจนถงึ 19 ปี 

โรงเรียนนำนำชำติรักบี ้กบัโรงเรียนรักบี ้ในสหรำชอำณำจกัรซึง่กอ่ตั ้งมำนำนกวำ่ 450 ปี เปรียบเสมือนโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง 

หลักสูตร 

Pre-Prep และ Prep 

หลกัสตูรของ RST ครอบคลมุเนื ้อหำวิชำกำรด้ำนตำ่งๆ โดยมวีตัถปุระสงค์ดงันี:้  

i. เพื่อให้มัน่ใจวำ่เด็กมีพฒันำกำรทำงสงัคมและตนเอง
ii. เพื่อปลกูฝังควำมรักในกำรเรียนรู้และวิชำเฉพำะ
iii. เพื่อสนบัสนนุและเร่งรัดพฒันำกำรทำงวิชำกำรตำมควำมเหมำะสม
iv. เพื่อพฒันำจริยธรรมกำรท ำงำนและกำรสร้ำงแรงจงูใจให้ตนเองอยำ่งเหมำะสม
v. เพื่อช่วยให้เด็กแตล่ะคนบรรลถุึงศกัยภำพทำงวิชำกำรของตน และท้ำยสดุ
vi. เพื่อเตรียมควำมพร้อมเด็กในกำรเรียนและสอบระดบั IGCSE (International General Certificate of Secondary

Education) และระดบั A-Level
หลกัสตูรของ RST ยดึแนวทำง: 
● เปำ้หมำยกำรเรียนรู้ระยะแรกเร่ิมของสหรำชอำณำจกัรตำมระยะพืน้ฐำนกำรเรียนรู้ในวนัแรกเร่ิม (จนถงึอำย ุ5 ปี)
● หลกัสตูรแหง่ชำติของประเทศองักฤษและเวลส์
● หลกัสตูร 11+ และ 13+ ขององค์กรตรวจสอบโรงเรียนเอกชนในสหรำชอำณำจกัร (UK Independent Schools Examination
Board) และ

Senior (Year 9 ถงึ 13) 

หลกัสตูรของเรำยดึหลกัสตูรของสหรำชอำณำจกัรเป็นแมแ่บบ ใน Year 9 (Key Stage 3) จะได้เรียนวิชำภำษำองักฤษ คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ ประวตัิศำสตร์ และภมูิศำสตร์  นกัเรียนจะต้องเลอืกเรียนภำษำตำ่งประเทศ (ภำษำจีน สเปนหรือฝร่ังเศส) 1 ภำษำ และ
สำมำรถเลอืกเรียนดนตรี วิทยำศำสตร์คอมพวิเตอร์หรือคณิตศำสตร์ เสริมด้วยเรียนกำรละคร ดนตรี กำรออกแบบและเทคโนโลยี 
และปรัชญำได้วชิำละหนึง่ชัว่โมงตอ่สปัดำห์ 

ใน Year 10 และ 11  (Key Stage 4) จะได้เรียนหลกัสตูร IGCSE (Cambridge & Pearson)  ขณะที ่Year 9 นกัเรียนจะได้เรียนวิชำ
หลกั ได้แก่ ภำษำองักฤษ คณิตศำสตร์ ฟิสกิส์ เคมีและชีววิทยำ นกัเรียนจะต้องเลอืกเรียนประวตัศิำสตร์หรือภมูิศำสตร์วิชำใดวชิำ
หนึง่และภำษำตำ่งประเทศ (ภำษำจีน สเปนหรือฝร่ังเศส) อีก 1 ภำษำ อีกทัง้เรียนวิชำเลอืกอกี 2 วิชำจำกภมูิศำสตร์ ประวตัศิำสตร์ 
ภำษำจีน ภำษำสเปน ภำษำฝร่ังเศส กำรออกแบบและเทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี กำรละคร ธุรกิจศกึษำหรือพลศกึษำ  นกัเรียนจะต้อง
สอบวดัผล IGCSE ในเดือนมิถนุำยน Year 11 

ใน Year 12 และ 13 (Key Stage 5) นกัเรียนจะได้เรียนหลกัสตูร A-Level (Cambridge & Pearson) และเลอืกเรียนอกี 4 วชิำจำก 
วรรณคดีองักฤษ ภำษำองักฤษ คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์เพิ่มเตมิ ฟิสกิส์ เคมี ชีววิทยำ ธุรกิจศกึษำ เศรษฐศำสตร์ ประวตัิศำสตร์ 
ภมูิศำสตร์ ภำษำจีน ภำษำสเปน ภำษำฝร่ังเศส กำรออกแบบและเทคโนโลยี ศิลปะและกำรออกแบบ กำรละคร ดนตรีหรือพลศกึษำ  
เมื่อจบ Year 12 นกัเรียนจะมีทำงเลอืกเรียนตอ่เพยีง 3 วิชำของหลกัสตูร A-Level 



(ค ำแปล) 
การเตรียมตัวเข้ามหาวทิยาลยั 

หวัหน้ำระดบั Sixth Form จะท ำงำนร่วมกบันกัเรียนปี 13 ในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำมหำวิทยำลยัทัว่โลก รวมถึงให้ควำม
ช่วยเหลอืในกำรกรอกใบสมคัร UCAS ส ำหรับมหำวิทยำลยัในสหรำชอำณำจกัร กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ Oxbridge กำรเตรียม
สอบ SAT และ ACT เพื่อเข้ำศกึษำตอ่ในสหรัฐอเมริกำ กำรสมคัรเข้ำมหำวิทยำลยัในประเทศออสเตรเลีย ประสำนงำนกบัเจ้ำหน้ำที่
รับเข้ำศกึษำตอ่ของมหำวิทยำลยัในไทย และจดักำรให้นกัเรียนไปเยี่ยมชมนิทรรศกำรของมหำวิทยำลยัในไทย และจดักำรเก่ียวกบั
กำรเยี่ยมชมโรงเรียนนำนำชำติรักบี ้ไทยโดยผู้แทนจำกมหำวิทยำลยัทัว่โลก 

การอยู่ประจ า 

โรงเรียนนำนำชำติรักบี ้จดัหอพกัส ำหรับนกัเรียนประจ ำแยกกนั ระหวำ่งระดบัประถมศกึษำ (Year 3 ถึง 8) และ Senior (Year 9 ถึง 
13) ผู้ดแูลนกัเรียนในหอพกัเป็นครูในโรงเรียน กำรอยูห่อแบง่เป็นสำมประเภทคือ อยูป่ระจ ำสปัดำห์ละ 7 คืน สปัดำห์ละ 5 คืน หรือ
สปัดำห์ละ 2 คืน ผู้พกัพอใจกบัควำมสะดวกสบำยของหอพกั นกัเรียน Year 3 และ 4 อยูห่อ 6 เตียงนอน นกัเรียน Year 5 ถึง 9 อยูห่อ 
4 เตียง นกัเรียน Year 10 และ 11 พกัในห้องเตยีงคู ่สว่นนกัเรียน Year 12 และ 13 มีห้องนอนและห้องน ำ้สว่นตวั 

เวลาเรียนเพิ่มขึน้ 

เวลำเรียนของโรงเรียนนำนำชำตรัิกบี ้ในวนัเปิดท ำกำรเรียนกำรสอน เลกิเวลำ 17.50 น. ส ำหรับระดบั Prep และเวลำ 18.00 น. 
ส ำหรับ Senior แตล่ะวนัเตม็ไปด้วยบทเรียนทำงวิชำกำร กีฬำ และกิจกรรมตำ่งๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่ทำงร่ำงกำยและจิตใจ นกัเรียน
ระดบั Prep ที่ไมใ่ช่นกัเรียนประจ ำมีเวลำท ำกำรบ้ำนให้เสร็จที่โรงเรียนและให้นกัเรียนระดบั Senior ซึง่ไมใ่ช่นกัเรียนประจ ำสำมำรถ
เลอืกจะอยูห่ลงัอำหำรวำ่งเพื่อท ำกำรบ้ำนให้เสร็จที่โรงเรียน 

เสริมหลักสูตร 

โรงเรียนมีโครงกำรเสริมหลกัสตูรอยำ่งกว้ำงขวำง มีกำรจดักำรแขง่ขนักีฬำกบัโรงเรียนอื่นๆ ในชนิดกีฬำส ำคญั นอกจำกนี ้ยงัได้มีกำร
จดัตำรำงเวลำในโรงเรียนเพื่อให้มัน่ใจวำ่เด็กนกัเรียนทกุคนเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำยภำพ ในวนัองัคำรและวนัพฤหสับดีจะมกีำรเลน่
เกมในชว่งบำ่ยซึง่เด็กนกัเรียนจะได้ฝึกเลน่กีฬำหลกัในชว่งเวลำทีก่ ำหนดไว้โดยเฉพำะ  

กีฬำส ำคญัได้แก่ รักบีเ้จ็ดคน ฟตุบอล ฟตุซอล บำสเก็ตบอล วอลเลย์่บอล เน็ตบอล กรีฑำ และวำ่ยน ำ้ กีฬำอื่นๆ บำงประเภท เช่น 
แลน่เรือใบ พำยเรือคำยคั ขี่ม้ำ และกอล์ฟก็มีอยูใ่นโครงกำรกีฬำที่กว้ำงขวำงขึน้ด้วยเช่นกนั 

ชมรมและกิจกรรมอื่นๆ เช่น หมำกรุก กำรเดินเท้ำที่ใช้แผนท่ีและเข็มทิศ และแผนกำรดยคุแหง่เอดนิเบิร์กชว่ยเสริมสร้ำงหลกัสตูรของ
เรำมำกยิง่ขึน้ 

ดนตรี 

โรงเรียนนำนำชำติรักบี ้ให้ควำมส ำคญักบักำรเลน่ดนตรีเป็นพิเศษ นกัเรียนทกุคนจะต้องเรียนดนตรีจนกระทัง้จบ Year 9 โรงเรียน
สง่เสริมให้นกัเรียนเลอืกเลน่ดนตรีชนิดหนึง่ชนดิใดและมีสว่นร่วมในวงดนตรี คณะนกัแสดง คณะนกัร้องประสำนเสยีง มีกำรวำงแผน
จดัแสดงละครเพลงทกุปีเพื่อแสดงให้เห็นควำมสำมำรถพเิศษทำงด้ำนดนตรีของนกัเรียน เช่นเดยีวกบักำรเลน่ดนตรีในงำนเลีย้ง
สงัสรรค์ตอนเย็น กำรไปพบครูสอนเลน่ดนตรีนัน้ท ำให้เรำได้เพิ่มควำมรู้ทำงด้ำนดนตรีในเชิงลกึแก่โครงกำรนี ้เรำเช่ือวำ่ โครงกำร
ดนตรีที่โดเดน่นัน้มีสว่นส ำคญัตอ่คณุภำพด้ำนกำรศกึษำ 


