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สาสน์จากครใูหญ่ฝ่ายมธัยม

ยนิดตีอ้นรบัสูแ่ผนกมธัยมศกึษาของโรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทก์รงุเทพ หนงัสอืคูม่อืเลม่นี�มวีตัถุประสงคเ์พื�อสรปุ

โครงสรา้งคา่นิยมหลกัและหลกัสตูรระดบัมธัยมศกึษาของเรา นอกจากนี�เรายงัมหีนงัสอืคูม่อือื�นๆ ที�ลงรายละเอยีดของ

แต่ละ Key Stage ที�แผนกรบัสมคัรและบนเวบ็ไซตข์องเรา หากคณุมขีอ้สงสยัที�ยงัไมไ่ดร้บัความกระจา่ง กรณุาอยา่

ลงัเลที�จะตดิต่อเรา หรอืจะเป็นการดอียา่งยิ�งหากคณุเขา้มาเยี�ยมชมโรงเรยีนของเรา

โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทม์สีภาพแวดลอ้มที�อบอุ่นและยนิดตีอ้นรบัทกุคนเสมอ เป้าหมายของเราคอืการที�เดก็ทกุคนจะ

มทีี�ที�ปลอดภยัใหพ้วกเขาไดเ้พิ�มพนูความรู ้พฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละทกัษะทางสงัคมผา่นหลกัสตูรที�เขม้ขน้และ

โอกาสมากมายนอกหอ้งเรยีน 

โลกของเรามกีารเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ความรูน้ั �นไมม่ขีดีจาํกดั เชน่เดยีวกบัอนาคตที�มอิาจคาดเดาได ้ดงันั �นเราจงึ

มุง่หวงัที�จะสรา้งความมั �นใจวา่นกัเรยีนของเราไมไ่ดเ้ก่งทางดา้นวชิาการเพยีงอยา่งเดยีวเทา่นั �น แต่พวกเขาสามารถ

เตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัสงัคม และพฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นผูนํ้าที�เก่งรอบดา้นในอนาคตได ้ที�โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ท์

เรามหีลกัสตูรที�สมดลุและครอบคลุมมมุมองในระดบัโลก  เรามอบโอกาสอนัยอดเยี�ยมในการเรยีนรูแ้ก่เดก็ทกุ ๆ คน 

ทั �งในและนอกหอ้งเรยีน

การเรยีนรูภ้าษาองักฤษคอืองคป์ระกอบหลกัที�สาํคญัของหลกัสตูรของเรา เรามี

หลกัสตูรที�แตกต่างและไมเ่หมอืนใครที�จะชว่ยสนบัสนุนนกัเรยีนทกุคน ซึ�งมี

ระดบัภาษาองักฤษที�ต่างกนั นกัเรยีนทกุคนจะไดร้บัการประเมนิโดยใช้

Common European Framework และครทูกุคนมุง่หวงัที�จะสนบัสนุนนกัเรยีน

ทกุๆ คนใหม้คีวามสามารถทั �งดา้นการฟัง พดู อา่นและเขยีนภาษาองักฤษโดยเรว็

โครงรา่งผูเ้รยีน IB และคต ิIDEALS ของ Round Square คอืหวัใจหลกัของ

ทกุสิ�งที�เราทาํในแต่ละ Key Stage ในฐานะผูใ้หก้ารศกึษา เราพยายาม

สนบัสนุนนกัเรยีนใหเ้ป็นผูเ้รยีนที�ประสบความสาํเรจ็ มคีวามมั �นใจ 

และมคีวามรบัผดิชอบ ในฐานะโรงเรยีนเรามุง่หวงัที�จะสรา้งความมั �นใจ

วา่นกัเรยีนของเราจะเป็นพลเมอืงที�มใีจเป็นสากลและสามารถก่อ

ใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงเชงิบวกได้

ดว้ยความรว่มมอืที�แน่นแฟ้นระหวา่งคร ูผูป้กครอง และนกัเรยีน 

บุตรหลานของทา่นจะไดร้บัโอกาสที�จะเจรญิเตบิโตทั �งในฐานะ

ผูเ้รยีน และในฐานะบุคคล

ผมหวงัวา่เราจะมโีอกาสไดพ้บกนัครบั

ดว้ยความเคารพ,

ดร. ปีเตอร ์โจนส์

ครใูหญ่ฝ่ายมธัยม
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เจตนารมณ์ของโรงเรียน

วสิยัทศัน์

To bring out the best in everyone.

GUIDING STATEMENT

1.  โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มีเป้าหมายที�จะสร้างสภาพแวดล้อมที�เกิดแรงกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมี

ความใฝ่รู้ เพื�อให้พวกเขาสามารถให้ความสําคญักบัการค้นคว้าวิจยัทั �งในทางส่วนตวัและทางวิชาการได ้

2.  โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มีเป้าหมายที�จะสร้างสภาพแวดล้อมทางวิชาการอนัเข้มงวดที�เด็กและ

เยาวชนจะมีความรู้ เพื�อให้พวกเขาสามารถเข้าใจโลกรอบข้าง และนําไปสู่การมีส่วนร่วมในสาขาวิชาที�มี

ความหลากหลายและสมดุลได ้ 

3.  โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มีเป้าหมายที�จะสร้างสภาพแวดล้อมอนัท้าทายที�เด็กและเยาวชนจะเป็นนัก

คิดที�สร้างสรรค์ เพื�อให้พวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และมีความคิดริเริ�ม 

4.  โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มีเป้าหมายที�จะสร้างสภาพแวดล้อมอนัครอบคลุมที�เด็กและเยาวชน

จะเป็นคนเกง่รอบด้าน เพื�อให้พวกเขาเข้าสู่การพฒันาตนเองในระยะยาวได้อย่างสมดุลและมั �นใจ 

5.  โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มีเป้าหมายที�จะสร้างสภาพแวดล้อมที�เคารพซึ�งกนัและกนัที�เด็กและ

เยาวชนจะเป็นผู้สื�อสารที�แข็งแกร่ง เพื�อให้พวกเขาสามารถทํางานกบัผู้อื�นและทํางานเป็นทีม โดย

รบัฟัง แบ่งปัน และร่วมมือกนัได้

6.  โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มีเป้าหมายที�จะสร้างสภาพแวดล้อมอนัมีศีลธรรมที�เด็กและเยาวชน

จะเป็นผู้มีจริยธรรม เพื�อให้พวกเขาปฏิบตัิตนอย่างมีความรบัผิดชอบทั �งต่อตนเอง ต่อผู้อื�น

และต่อโลกของเรา

7.  โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มีเป้าหมายที�จะสร้างสภาพแวดล้อมอนัอุดมด้วยวฒันธรรม

ที�เด็กและเยาวชนจะมีใจที�เปิดกว้าง เพื�อให้พวกเขาเล็งเห็นคุณค่าของมุมมองและค่านิยม

ที�หลากหลายและมีการพฒันาทกัษะทางสงัคมที�ดีในบริบทที�หลากหลาย 

8.  โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มีเป้าหมายที�จะสร้างสภาพแวดล้อมอนัเป็นแรงผลกัดนัที�เด็ก

และเยาวชนจะได้รบัแรงบนัดาลใจที�จะมีความกล้าหาญ เพื�อให้พวกเขามีความมุทะลุและ

กล้าเสี�ยงที�จะก้าวข้ามไปเผชิญกบัสิ�งที�ไม่คุ้นเคย 

9.  โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มีเป้าหมายที�จะสร้างสภาพแวดล้อมที�เอาใจใส่ซึ�งเด็กและ

เยาวชนจะมีความเห็นอกเห็นใจ เพื�อให้พวกเขาใช้ความเคารพและความใส่ใจกอ่ให้เกิด

การเปลี�ยนแปลงเชิงบวก

10.  โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มีเป้าหมายที�จะสร้างสภาพแวดล้อมการเลี�ยงดูที�เด็กและ

เยาวชนตระหนักรู้ในตนเอง เพื�อให้พวกเขาสามารถทบทวนการเรียนและการพฒันาของ

ตนเองรวมถึงทกัษะการจดัการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
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แนะนําแผนกมธัยมศึกษา

โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทม์รีะบบการศกึษาแบบองคร์วมซึ�งนกัเรยีนทกุคนคอืใจกลางของหลกัสตูร ภารกจิของเรา

คอืการสรา้งความมั �นใจวา่นกัเรยีนจะพฒันาไปเป็นผูนํ้าที�เก่งรอบดา้นในอนาคต และเพื�อสรา้งความตระหนกัในวสิยั

ทศัน์นี�เราจงึมหีลากหลายสาขาวชิาการที�กวา้งขวางและสมดลุถ่ายทอดใหก้บันกัเรยีนโดยครมูากประสบการณ์ และ

เรายงัสรา้งความมั �นใจวา่นกัเรยีนทกุคนจะไดพ้ฒันาความสามารถในการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ หลกัสตูรนี�ไดร้บัการ

สนบัสนุนจากทมีจดัการดแูลที�แขง็แกรง่ รวมถงึกจิกรรมเสรมินอกหลกัสตูรที�หลากหลาย โดยหลกัสตูรของเราจะองิ

กบั Key Stage ต่อเนื�องจากหลกัสตูรประถมศกึษา เพื�อใหแ้น่ใจถงึความกา้วหน้าในทกุ ๆ ปี

สาํหรบั Key Stage 3 (Y7-9) เรายดึถอืโครงรา่งหลกัสตูรการศกึษาแหง่ชาตอิงักฤษและปรบัใหเ้ขา้กบัมมุมองที�เป็น

สากล หลกัสตูรนี�ประกอบดว้ยหลากหลายสาขาวชิาที�ใหค้วามสาํคญักบัการเพิ�มพนูทกัษะการทาํงานและการคดิซึ�ง

พฒันาในระดบัชั �นประถมศกึษาผา่นสาขาวชิาต่าง ๆ 

ใน Key Stage 4 (Y10-11) นกัเรยีนจะเรยีนดว้ยหลกัสตูรโปรแกรม IGCSE ซึ�งนกัเรยีนสามารถเลอืกเรยีนวชิา

เฉพาะเจาะจงได ้แต่ในขณะเดยีวกนักไ็ดร้บัการสง่เสรมิใหม้กีารเรยีนรูเ้พิ�มเตมิอยา่งต่อเนื�องผา่นหลกัสตูรที�มี

เนื�อหากวา้งขวาง ในตอนทา้ยของโปรแกรมจะมกีารสอบภายนอก ซึ�งเป็นการสอบที�เป็นที�ยอมรบัทั �งในระดบัโลก

และในประเทศไทย 

ใน Key Stage 5 (Y12-13) นกัเรยีนจะเขา้รว่มหลกัสตูรที�มชีื�อเสยีงระดบันานาชาตอิยา่งโปรแกรม IB Diploma ซึ�ง

นกัเรยีนจะเรยีนวชิาที�มเีนื�อหาระดบัสงู 3 วชิา และเรยีนวชิาที�มเีนื�อหาระดบัมาตรฐาน 3 วชิา และจะตอ้งเขยีนเรยีง

ความเกี�ยวกบัการคน้ควา้อสิระที�ตนเองสนใจ (EE) มสีว่นรว่มในดา้นความคดิสรา้งสรรค ์กจิกรรม และการทาํเพื�อผู้

อื�น (CAS) รวมถงึการศกึษาทฤษฎคีวามรู ้โดยสิ�งเหลา่นี�จะชว่ยสนบัสนุนคา่นิยมหลกัของเราและสรา้งความมั �นใจ

วา่นกัเรยีนมคีวามพรอ้มสาํหรบัมหาวทิยาลยัและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
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นอกเหนือจากหลกัสตูรทางการแลว้ นกัเรยีนยงัมโีอกาสพฒันาทกัษะความเป็นผูนํ้าในฐานะพลเมอืงในอนาคต 

เรามกีารทศันศกึษา งานเทศกาล และกจิกรรมเสรมิมากมาย เชน่ กจิกรรมโตว้าทตีั �งแต่ระดบัภายในโรงเรยีน

จนถงึระดบันานาชาต ิการแขง่ขนัชงิทนุการศกึษาระดบัโลก การแลกเปลี�ยนนกัเรยีน งานประชมุ Round 

Square งานประชมุโมเดลสหประชาชาต ิงาน TedX talks วงดนตรคีลาสสคิจนถงึวงดนตรรีอ็ค ละครเวท ี

ละครเพลง ทศันศกึษาตามหลกัสตูร กจิกรรมและการทศันศกึษาเชงิวฒันธรรม การเขา้คา่ยในต่างประเทศ 

การแขง่ขนัชงิรางวลัอนัทรงเกยีรตริะดบันานาชาต ิและอื�น ๆ อกีมากมาย เรายงัมกีารอภบิาลดแูลที�ดซีึ�งมี

ความสาํคญัอยา่งมากต่อการที�เดก็ ๆ จะรูส้กึสนุกกบัการเรยีนและเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ที�มคีวามมั �นใจเพิ�มมากขึ�น

ผลการสอบในระดบั IGCSE และ IB Diploma ของเราอยูใ่นระดบัยอดเยี�ยม องคก์รระดบันานาชาต ิรวมถงึ 

International Baccalaureate (IB) Council of International Schools (CIS) และ FOBISIA ต่างใหก้ารยอมรบั

การศกึษาแบบครอบคลุมรอบดา้นที�เรามอบใหน้กัเรยีนของเรา หลงัจากเขา้เรยีนที�โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ท์

นกัเรยีนของเราศกึษาต่อในหลากหลายสาขาวชิาในมหาวทิยาลยัชั �นนําทั �วโลก

มหาวทิยาลยัที�นกัเรยีนของเราศกึษาต่อนั �นรวมไปถงึมหาวทิยาลยัอนัทรงเกยีรตใินสหรฐัอเมรกิาอยา่ง Cornell 

และ Chicago ในสหราชอาณาจกัรอยา่ง Oxford และ Cambridge ในแคนาดาอยา่ง UBC ตลอดจน

มหาวทิยาลยัชั �นนําในประเทศไทย ฮอ่งกง ออสเตรเลยี และอื�น ๆ อกีมากมาย

ที�โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทก์รงุเทพ นกัเรยีนจะไดร้บัประโยชน์จากสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนรูท้ี�ดเียี�ยม การ

ทาํงานรว่มกบัครผููท้รงคณุวฒุแิละมากประสบการณ์ เป็นมอือาชพีที�ทุม่เทและมคีวามตั �งใจในการสอนนกัเรยีน 

มปีระสบการณ์เชี�ยวชาญในสาขาวชิา และมคีวามมุง่มั �นสูค่วามสาํเรจ็ในกลยทุธก์ารสอนและกจิกรรมในชั �น

เรยีน 

SECONDARY CURRICULUM HANDBOOK
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หลกัสตูรระดบัมธัยมศึกาษา

KEY STAGE 3: หลกัสูตรเพื�ออนาคต

หลกัสตูร Key Stage 3 ที�โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทส์าํหรบั Year 7 ถงึ 9 สรา้งมาจากพื�นฐานความรู ้ความ

เขา้ใจ และทกัษะที�ไดพ้ฒันาในชว่งระดบัประถมศกึษา เราพยายามสง่มอบการศกึษาที�สอดคลอ้งกบัยคุ

ศตวรรษที� 21 เพื�อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของเยาวชนและสงัคม และมุง่หวงัที�จะสรา้งความมั �นใจวา่

นกัเรยีนของเราจะเป็นผูนํ้าที�เก่งรอบดา้นในอนาคต และเตบิโตไปเป็น 

• ผูเ้รยีนที�ประสบความสาํเรจ็ ซึ�งสนุกไปกบัการเรยีน มคีวามกา้วหน้า และสามารถบรรลุผลสาํเรจ็

• บุคคลที�มคีวามมั �นใจ สามารถนําไปสูก่ารใชช้วีติที�เตมิเตม็ ปลอดภยั และมสีขุภาพที�ดี

• พลเมอืงที�มคีวามรบัผดิชอบ และมสีว่นรว่มในการทาํประโยชน์ใหก้บัสงัคม

และเพื�อเขา้ถงึความสนใจและความตอ้งการของนกัเรยีนแต่ละคน รวมถงึความตอ้งการที�เปลี�ยนแปลงตลอด

เวลาและความทา้ทายของสงัคม เราจงึมคีวามจาํเป็นตอ้งสนบัสนุนนกัเรยีนในดา้นที�สาํคญั เชน่ทกัษะ

ในการทาํงานที�สามารถใชไ้ดจ้รงิ รวมถงึทกัษะในการใชช้วีติ การเรยีนรู ้และการคดิวเิคราะห์

หลกัสตูร Key Stage 3 ของเรามุง่เน้นไปที�ทกัษะที�สามารถใชง้านไดจ้รงิ เชน่ 

• ความสามารถในการรูห้นงัสอื (โดยเฉพาะการฟัง พดู อ่าน และเขยีน ภาษาองักฤษ)

• ความสามารถทาง ICT และดจิติอล

• ความสามารถในการคาํนวณ

และยงัมุง่เน้นการพฒันาแนวทางการเรยีนรูท้ี�เกี�ยวเนื�องกบั  
• การรว่มมอืกนั และการพึ�งพาอาศยักนั

• การคดิวเิคราะห์

• ความคดิสรา้งสรรค ์และการมคีวามคดิรเิริ�ม

• การไตรต่รองสิ�งต่าง ๆ อยา่งถี�ถว้น

• ความสามารถในการฟื�นตวั

นกัเรยีนพฒันาแกนความรูแ้ละทกัษะเหลา่นี�ผา่นหลกัสตูรที�กวา้งขวางและสมดลุอนัประกอบไปดว้ยสาขาวชิาที�

หลากหลาย เชน่ ภาษา (ทั �งภาษาที�1และ2) มนุษยศาสตร ์วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์ศลิปะ และกฬีา ซึ�งถ่ายทอด

โดยครมูากประสบการณ์ที�มคีวามเป็นมอือาชพี ทุม่เท และใสใ่จ โดยยดึนกัเรยีนเป็นหวัใจหลกัของทกุสิ�งที�ทาํ 

ที�โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทเ์ราใหค้วามสาํคญัอยา่งมากกบัคณุภาพชวีติของนกัเรยีน เพื�อใหม้ั �นใจวา่นกัเรยีนทกุคน

จะรูส้กึปลอดภยั มสีขุภาพแขง็แรง และมคีวามสขุ เราสนบัสนุนสวสัดกิารทางดา้นอารมณ์และจติใจของนกัเรยีน 

และมอบโอกาสนอกหอ้งเรยีนผา่นกจิกรรมต่าง ๆ เชน่สภานกัเรยีน ละคร ดนตร ีกฬีา รวมถงึการไปทศันศกึษา

ตามหลกัสตูรทั �งในและต่างประเทศที�จะชว่ยสง่เสรมิการศกึษาของเดก็ ๆ  

หลกัสตูร Key Stage 3 ที�โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทไ์มเ่พยีงแต่เตรยีมความพรอ้มใหน้กัเรยีนสาํหรบัโปรแกรม 

IGCSE โปรแกรม IB Diploma และมหาวทิยาลยัเทา่นั �น แต่ยงัสนบัสนุนพวกเขาใหพ้ฒันาไปเป็นผูนํ้าที�เก่งรอบ

ดา้นอกีดว้ย 
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• ภาษาและวรรณคด:ี ภาษาองักฤษ และไทย

• ภาษาเพื�อการเรยีนรู:้ ภาษาจนีกลาง ฝรั �งเศส และองักฤษ

• มนุษยศาสตร:์ ภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์เศรษฐศาสตร ์และธุรกจิ

• วทิยาศาสตร:์ ชวีะวทิยา เคม ีและฟิสกิส์

• คณติศาสตร์

• ศลิปะ: ศลิปะและการออกแบบ การละคร และดนตรี

• อาชวีะศกึษาและเทคนิคศกึษา: การออกแบบและเทคโนโลย ีพละศกึษา และ ICT

SECONDARY CURRICULUM HANDBOOK

การประเมินผล

การประเมนิผลในระดบั Key Stage 3 (Year 7-9) จะวดัจากวตัถุประสงคใ์นการเรยีน ซึ�งชิ�นงานและศกัยภาพ

ของนกัเรยีนจะถกูวดัโดยใชเ้กณฑข์องแต่ละสาขาวชิา และจะไมถ่กูนําไปเปรยีบเทยีบกบันกัเรยีนคนอื�น จดุ

ประสงคเ์หลา่นี�ทาํใหก้ารเรยีนของนกัเรยีนไดร้บัการประเมนิไดอ้ยา่งชดัเจน และยงัชว่ยใหค้รแูละนกัเรยีน

สามารถกาํหนดเป้าหมายที�เป็นรปูเป็นรา่งในการเรยีนของแต่ละคนไดอ้กีดว้ย 

งานที�มกีารประเมนิผลจะมคีวามหลากหลายเพื�อใหน้กัเรยีนสามารถแสดงถงึความรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะ

ของพวกเขาได ้เชน่ การประเมนิผลจากโครงงาน เรยีงความ การสอบทา้ยบท การนําเสนอ หรอืการสงัเกต ซึ�ง

อาจครอบคลุมเกณฑท์ี�ใชใ้นการประเมนิแตกต่างกนัออกไป โดยวชิาหลกัอยา่งภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์

วทิยาศาสตร ์และภาษาไทยจะมกีารสอบวดัผลสมัฤทธิ �โดยรวมก่อนสิ�นปีการศกึษาอกีดว้ย 

การประเมนิผลที�โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทจ์ะทาํโดยครผููเ้ชี�ยวชาญ นกัเรยีนจะไดร้บัการประเมนิผลสมัฤทธิ �

โดยรวมทา้ยบทเรยีนแต่ละบทในทกุวชิาของหลกัสตูร การประเมนิผลอาจมรีปูแบบแตกต่างกนัออกไปแต่ใช้

โครงรา่งเกณฑก์ารประเมนิตามหนงัสอืคูม่อืเหมอืนกนั รายละเอยีดเกณฑก์ารประเมนิ การตดัเกรด การ

รายงานและบนัทกึผลสามารถดไูดใ้นหนงัสอืคูม่อืการประเมนิผลระดบั KS3

KEY STAGE 4: IGCSE

ในระดบั Key Stage 4 นกัเรยีนจะใชห้ลกัสตูร International General Certificate of Secondary Education 

programme (IGCSE) ซึ�งเป็นหนึ�งในหลกัสตูรที�ไดร้บัการยอมรบัมากที�สดุทั �วทกุมมุโลก โปรแกรม IGCSE 

มชีื�อเสยีงดา้นการพฒันาทกัษะทางการศกึษาที�จาํเป็น เชน่ การประยกุตใ์ชค้วามรู ้ทกัษะการพดู การแกไ้ข

ปัญหา ความคดิรเิริ�ม ทกัษะการคน้ควา้และทาํงานเป็นทมี ซึ�งเป็นพื�นฐานอนัดเียี�ยมที�จะนําไปสูโ่ปรแกรม 

International Baccalaureate Diploma ที�โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทก์รงุเทพ

นกัเรยีนของเราทาํผลงานไดย้อดเยี�ยมในระดบั IGCSE โดยทาํคะแนนไดส้งูกวา่คา่เฉลี�ยระดบัประเทศของ

สหราชอาณาจกัรอยา่งต่อเนื�องทั �งในระดบั เกรด A*-A และเกรด A*-C โดยนกัเรยีนจะไดพ้ฒันาทกัษะสาํคญัใน

การทาํงาน รวมถงึทกัษะในการใชช้วีติ การเรยีนรู ้และการคดิวเิคราะหผ์า่นหลกัสตูรนี�

ความกวา้งและความลกึซึ�งของหลกัสตูร

นกัเรยีนจะไดร้บัการสง่เสรมิใหเ้รยีนวชิาที�หลากหลาย ในระดบั IGCSE และเพื�อเขา้ถงึหลกัสตูรที�กวา้งขวาง

และสมดลุ นกัเรยีนจะไดล้งเรยีนวชิาจากกลุม่วชิาหลกั (ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง) โดยการเลอืกวชิาเรยีนจาก

สาขาวชิาต่าง ๆ นั �นถอืเป็นการเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการเรยีน IB Diploma ซึ�งประกอบดว้ยวชิาดงัต่อไปนี�
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ข้อมลูการสอบ IGCSE

โปรแกรม IGCSE เป็นหลกัสตูรความยาว 2 ปี โดยทั �วไปแลว้จะมกีารสอบในชว่งทา้ยหลกัสตูร แต่ในบางกรณกีาร

สอบก่อนหน้านั �นสามารถทาํไดเ้ชน่เดยีวกนั การสอบจะจดัขึ�นในเดอืนพฤศจกิายน และพฤษภาคมแต่ละรายวชิาจะ

ถกูพจิารณาดว้ยวธิกีารประเมนิผลที�หลากหลาย เชน่ ชิ�นงานระหวา่งเรยีน การฟังและการพดู การสอบขอ้เขยีนและ

การสอบปฏบิตั ิเราสง่นกัเรยีนเขา้สอบในระดบัที�เหมาะสมกบัศกัยภาพของพวกเขาซึ�งครจูะใชค้วามเชี�ยวชาญใน

การพจิารณาประกอบกบัความสาํเรจ็ก่อนหน้าของนกัเรยีน โดยผลสอบจะออกในเดอืนมกราคม และสงิหาคมตาม

รอบการสอบ

KEY STAGE 5: โปรแกรม IB DIPLOMA

หลกัสตูร International Baccalaureate (IB) เป็นหลกัสตูรเชงิวชิาการชั �นเยี�ยมที�จะชว่ยสง่เสรมิความสาํเรจ็เชงิ

วชิาการ การคดิวเิคราะห ์ทกัษะการคน้ควา้วจิยั และการบรกิารชมุชน ซึ�งไดม้กีารนํามาใชท้ั �วโลกเป็นเวลากวา่ 30 

ปี ในโรงเรยีนกวา่ 1,500 แหง่ ใน 120 ประเทศ และไดร้บั

การยอมรบัเกอืบทกุประเทศในโลก ซึ�งหลกัสตูรนี�จะสง่เสรมิ

ใหน้กัเรยีนมกีาร:

• ตั �งคาํถามที�ทา้ทาย

• ศกึษาวธิกีารเรยีนรู้

• พฒันาสาํนึกในความเป็นตวัตน

และวฒันธรรมของตนเอง

• พฒันาความสามารถในการสื�อสาร

ดว้ยความเขา้ใจถงึความแตกต่างทางเชื�อ

ชาตแิละวฒันธรรมของแต่ละบุคคล

และดว้ยสาเหตุนี�เองที�ทาํใหม้หาวทิยาลยัมากมาย

ทั �วทกุมมุโลกใหค้ณุคา่กบัโปรแกรม IB เป็นอยา่งสงู

หลายมหาวทิยาลยัในสหราชอาณาจกัรและอเมรกิาเหนือ

ต่างยกใหโ้ปรแกรม IB เป็นโปรแกรมที�ดทีี�สดุในการเตรยีม

นกัเรยีนใหม้คีวามพรอ้มสาํหรบัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา

‘ในสหรฐัอเมรกิา และในแคนานา นกัเรยีน IB เป็นที�ตอ้งการอยา่งมาก‘

‘สิ�งที�เราคดิวา่โปรแกรม IB ใหค้ณุได ้ในขณะที� A-levels ไมม่กีค็อืทกัษะในการประสบความสาํเรจ็ในรั �วมหาวทิยาลยั 

ไมใ่ชแ่คก่ารเขา้มหาวทิยาลยัใหไ้ดเ้ทา่นั �น http://www.telegraph.co.uk/expat/education-and-family/why-the-ib-is-the-

perfect-passport-to-university/

ที�โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ท ์นกัเรยีนของเรานกัเรยีนสอบไดค้ะแนนสงูกวา่คะแนนเฉลี�ยทั �วโลกอยา่งต่อเนื�อง และ

สามารถเขา้ศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัชั �นนํามากมายอยา่ง Oxbridge, LSE, Imperial และ Manchester ในสหราช

อาณาจกัร Cornell, Pennsylvania, New York และ Berkeley ในสหรฐัอเมรกิา UBC และ Toronto ในแคนาดา City 

University ในฮอ่งกง และอื�น ๆ อกีมากมาย

SECONDARY CURRICULUM HANDBOOK
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•   Language A (วรรณกรรม และ/หรอื ภาษา): ภาษา

องักฤษ ภาษาไทย หรอืภาษาแมอ่ื�น ๆ

•   Language B (ภาษาที�สอง) หรอืLanguage A อกี

วชิา: ภาษาองักฤษ ภาษาไทย ภาษาจนีกลาง

ภาษาสเปน หรอืภาษาฝรั �งเศส

•   มนุษยศาสตร ์และสงัคมศาสตร:์

การบรหิารธุรกจิ เศรษฐศาสตร ์ภมูศิาสตร์

และประวตัศิาสตร ์

•   วทิยาศาสตรแ์ละการทดลอง: ชวีวทิยา

เคม ีฟิสกิส ์พละศกึษา สงัคมและระบบ

สิ�งแวดลอ้ม และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 

•   คณติศาสตร์

•   ศลิปะ: การละคร ศลิปะ ดนตร ี

(หรอืเลอืก 1 วชิา จากกลุม่ที� 1-4) 

นกัเรยีน IB Diploma ทกุคนจะตอ้งเลอืก 3 วชิาในระดบั

Higher Level (HL) และอกี 3 วชิาในระดบั Standard Level (SL)

นอกเหนือจากกลุม่สาขาวชิาเหลา่นี� หลกัสตูร IB Diploma ยงัตั �งอยูบ่นพื�นฐานของหลกั 3 ประการที�นกัเรยีน

จะตอ้งปฏบิตัดิงันี� 

•   เขยีนเรยีงความเชงิวจิยั 4,000 คาํ 

•   เรยีนวชิาทฤษฎคีวามรู ้(Theory of Knowledge (TOK)) เป็นเวลา 2 ปี ตลอดหลกัสตูร

•   มคีวามพยายามและมุง่มั �นในหลกัความคดิสรา้งสรรค ์กจิกรรม และการทาํเพื�อผูอ้ื�น (CAS)

การประเมินผล

รายวชิาในหลกัสตูร IB จะมกีารใหค้ะแนนตั �งแต่ระดบั 1 (ตํ�าที�สดุ) ไปจนถงึ 7 (สงูที�สดุ) และนกัเรยีนอาจไดร้บั

คะแนนเพิ�มเตมิไมเ่กนิ 3 คะแนน จากวชิาทฤษฎคีวามรูห้รอืเรยีงความ ซึ�งคะแนนรวมสงูสดุของ IB Diploma 

คอื 45 คะแนน โดยทั �วไปแลว้นกัเรยีนจาํเป็นตอ้งไดอ้ยา่งน้อย 24 คะแนน ซึ�งจะตอ้งเป็นคะแนนจากวชิาใน

ระดบั HL 12 คะแนน และตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนดอื�น ๆ เพิ�มเตมิ 

การเตรียมพร้อมสาํหรบัมหาวิทยาลยัและการใช้ชีวิต

เรามั �นใจวา่โปรแกรม IB Diploma ที�โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทจ์ะทาํใหน้กัเรยีนของเราสามารถจบการศกึษา

เพื�อเตรยีมพรอ้มสาํหรบัมหาวทิยาลยั และเตรยีมพรอ้มรบัมอืความทา้ทายที�ตอ้งเผชญิได ้ยิ�งไปกวา่นั �นนกัเรยีน

ของเราจะสามารถมสีว่นรว่มกบัสงัคมไดใ้นฐานะพลเมอืงโลกที�เปิดกวา้งและมหีลกัการ
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มหาวทิยาลยั

หลงัจบการศกึษาในหลกัสตูรโปรแกรม IB Diploma จากโรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ท ์นกัเรยีนของเรา

มากมายสามารถเขา้ศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัชั �นนําของโลกได้

ชื�อมหาวทิยาลยั ประเทศ อนัดบั
University of Oxford UK 3
University of Cambridge UK 5
Berkeley University USA 8
University of California, Berkeley USA 8
Chicago University USA 11
Cornell University USA 19
University of Toronto Canada 20
University College London UK 22
University of British Columbia Canada 32
University of Melbourne Australia 33
LSE - The London School of Economics UK 34
Edinburgh University UK 36
New York University USA 38
King's College UK 40
City University Hong Kong HK 43
University of Manchester UK 52
University of California, Davis USA 55
Pennsylvania State University USA 58
Kyoto Seika University's Faculty of Design Japan 59
Nanyang Technological University Singapore 61
Queensland University of Technology Australia 65
Ohio Wesleyan University USA USA 68
Erasmus University, Rotterdam Netherlands 72
Bristol University UK 74
Durham University UK 83
Monash University Australia 83
University of California USA 88
Purdue University, Indiana USA 102
University of Warwick UK 103

SECONDARY CURRICULUM HANDBOOK
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โปรแกรม ENGLISH LANGUAGE DEVELOPMENT

โปรแกรม English Language Development (ELD) จะชว่ยขบัเคลื�อนศกัยภาพของนกัเรยีนทั �งดา้นการฟัง พดู 

อา่น และเขยีนภาษาองักฤษ และนกัเรยีนจะสามารถพฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นผูเ้รยีนที�พึ�งพาอาศยักนัและกนั

และเป็นพลเมอืงโลกที�ดไีด ้ซึ�งความเชี�ยวชาญทางภาษาองักฤษจะชว่ยขยายขอบเขตโอกาสทางการศกึษาและ

การใชช้วีติไดใ้นระดบันานาชาติ

โปรแกรม ELD มุง่เน้นไปที�นกัเรยีนที�มทีกัษะภาษาองักฤษขั �นพื�นฐานหรอืเริ�มตน้ โดยจะใชเ้วลาไปกบัการเรยีน

ภาษาองักฤษเพิ�มมากขึ�น และสอนโดยครผููเ้ชี�ยวชาญการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ นกัเรยีน

จะไดร้บัประโยชน์จากการเรยีนภาษาองักฤษเป็นกลุม่เลก็ ๆ เพื�อใหส้ามารถปรบัการเรยีนการสอนใหเ้ขา้กบั

นกัเรยีนแต่ละคนไดม้ากขึ�น จากนั �นจงึเขา้รว่มกบันกัเรยีนคนอื�นที�ใชภ้าษาองักฤษในวชิาอื�น ๆ เชน่

คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และศลิปะ 

โดยโปรแกรมนี�จะอา้งองิเกณฑ ์Common European Framework (CEFR) ซึ�งถอืเป็นมาตรฐานระดบัโลก

สาํหรบั EAL และเป็นเกณฑท์ี�ใชโ้ดยคณะกรรมการการสอบของทั �ง Oxford และ Cambridge

Years 
7-9

Years 
10-11

Years 
12-13

Proficiency 
Level

CEFR 
Level

Mainstream 
English

Very Advanced C2

IB Diploma 
English B

Advanced C1
IGCSE ESL 
ELD (Y11)

Upper 
Intermediate B2

PET* ELD (Y10) Lower 
Intermediate B1

KET*
Elementary A2

Beginner A1
* = คอรส์ของ Cambridge    

นกัเรยีนจะทาํการทดสอบวดัระดบัโดยใชค้อมพวิเตอรเ์มื�อสมคัรเขา้เรยีน และผลจากการทดสอบรวมถงึขอ้มลู

พื�นฐานต่าง ๆ และการสมัภาษณ์จะถกูนําไปใชใ้นการประเมนิระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของ

นกัเรยีน และการสนบัสนุนเพิ�มเตมิที�อาจมคีวามจาํเป็น 

นกัเรยีนโดยรวมควรมเีป้าหมายในการพฒันาระดบั CEFR ใหด้ขี ึ�นอยา่งน้อย 1 ระดบัในแต่ละปี และสามารถ

พฒันาเพิ�มขึ�นไดอ้กีโดยการทุม่เทฝึกอ่าน เขยีน และฟังภาษาองักฤษดว้ยตนเองที�บา้น เมื�อความสามารถของ

นกัเรยีนถงึระดบั B1 กจ็ะสามารถยา้ยเขา้เรยีนในระบบ Mainstream ใชภ้าษาองักฤษในฐานะภาษาหลกัได้

จะมกีารประเมนินกัเรยีนอยา่งต่อเนื�อง ผูป้กครองและนกัเรยีนจะไดร้บัรายงานความคบืหน้าทกุ ๆ ครึ�งเทอม

และจะมกีารประเมนิผลโดยสรปุในทกุ ๆ เทอม ในระหวา่ง Key Stage 3 (Y7-9) นกัเรยีนจะมทีกัษะภาษา

องักฤษอยูใ่นระดบักลาง และผา่นการประเมนิ PET โดยทั �วไปแลว้นกัเรยีนควรจะทุม่เทกบัการเรยีนเนื�อหาใน

หลกัสตูรเป็นหลกั แต่สาํหรบั Years 10–11 และ 12-13 หลกัสตูรของเราจะมุง่เน้นไปที�การสอบ และมรีะยะ

เวลาต่อเนื�อง 2 ปี

เราจะสรา้งความมั �นใจวา่นกัเรยีนของเราจะมคีวามเชี�ยวชาญในทกัษะภาษาองักฤษผา่นโปรแกรม ELD เพื�อให้

พวกเขาสามารถเขา้ถงึหลกัสตูรนานาชาตแิละพฒันาไปสูก่ารเป็นผูนํ้าที�เก่งรอบดา้นในอนาคตได ้
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การติดตามความคบืหน้าและการกําหนดเป้าหมาย

ใน KS3 KS4 และ KS5 จะมกีารเกบ็บนัทกึผลการประเมนิ และความคบืหน้าของนกัเรยีนจะถกูตดิตามโดยใช้

แนวลาํดบัวถิ ี‘ความคาดหวงั’ ในชว่งเริ�มตน้ของ Year 7 Year 10 และYear 12 นกัเรยีนจะทาํการทดสอบวดั

ความสามารถทางกระบวนการคดิ (CAT4) ซึ�งชว่ยประเมนิทกัษะกระบวนการคดิโดยใชภ้าษา การคาํนวณ 

กระบวนการคดิเชงิจนิตภาพ และเชงิพื�นที� โดยการทดสอบนี�จะทาํใหโ้รงเรยีนทราบถงึศกัยภาพเริ�มตน้ของ

นกัเรยีน และสามารถบง่ชี�ถงึวธิกีารเรยีนและการสอนที�เหมาะสมกบันกัเรยีนได ้ขอ้มลูทั �งหมดจะถกูรวบรวม

โดยครรูว่มกบัขอ้มลูอื�น ๆ เพื�อกาํหนดเป้าหมายรายปีสาํหรบันกัเรยีนแต่ละคนต่อไป

การประเมนิผลระหวา่งปี และการประเมนิผลเมื�อจบแต่ละ Key Stage จะถกูนํามาเปรยีบเทยีบกบัผลลพัธท์ี�

คาดหวงัเพื�อใหแ้น่ใจวา่นกัเรยีนจะตามบทเรยีนทนั และมคีวามทา้ทายในดา้นวชิาการอยา่งต่อเนื�อง โดยจะมี

การกาํหนดเป้าหมายในชว่งตน้ปีการศกึษา และมกีารรายงานใหผู้ป้กครองทราบในใบรายงานผลการเรยีน 

นกัเรยีนทกุคนจะไดร้บัแจง้ถงึเป้าหมายของตนเองในแต่ละวชิา และจะไดร้บัคาํแนะนําถงึวธิปีฏบิตัเิพื�อบรรลุ

เป้าหมายนั �น

ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ปกครอง นักเรยีน และครู

ที�โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทเ์ราเชื�อวา่ความสมัพนัธท์ี�แน่นแฟ้นระหวา่งทกุฝ่ายมคีวามสาํคญัเป็นอยา่งยิ�งต่อ

นกัเรยีนของเราในการที�จะประสบความสาํเรจ็และเตบิโตอยา่งมั �นใจ จะมกีารเชญิผูป้กครองเขา้มาพบปะพดูคยุ

กบัครปูระจาํชั �นและครปูระจาํรายวชิาอยา่งน้อย 1 ครั �งในแต่ละเทอม โดยจดหมายจะถกูสง่หาผูป้กครองเพื�อ

เชญิชวนใหล้งทะเบยีนพดูคยุเป็นเวลา 10 นาทหีลงัเลกิเรยีนในชว่งวนัที�กาํหนด ในชว่งเวลานี�ผูป้กครองจะได้

หารอืถงึความกา้วหน้าของบุตรหลานรวมถงึดชูิ�นงานที�ผา่นมาของนกัเรยีนในเทอมนั �น และยงัสามารถหารอื

เกี�ยวกบัเป้าหมายในการเรยีนในอนาคตและการสนบัสนุนเพิ�มเตมิไดอ้กีดว้ย

ผูป้กครองของนกัเรยีนในระดบั Year 11 และ 13 จะไดร้บัเชญิใหเ้ขา้รว่มพดูคยุหลงันกัเรยีนเสรจ็สิ�นการสอบ

จาํลอง และผูป้กครองของนกัเรยีนในระดบั Y9 และ Y11 จะไดร้บัเชญิใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมพเิศษเพื�อหารอืเกี�ยว

กบัการเลอืกวชิาในระดบั Y10 และ Y12 

เราสง่เสรมิใหผู้ป้กครองสง่อเีมลหรอืนดัพดูคยุกบัครปูระจาํชั �นหรอืครปูระจาํวชิาไดต้ลอดเวลาเพื�อหารอืเกี�ยว

กบัความสาํเรจ็หรอืความกงัวลเกี�ยวกบัชวีติความเป็นอยู ่และความคบืหน้าทางวชิาการของนกัเรยีน 

นอกจากนี�ผูป้กครองยงัจะไดร้บัเชญิใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมต่าง ๆ ทั �งของโรงเรยีนและชมุชน รวมถงึการนดัพบปะ

พดูคยุ และพธิมีอบรางวลัต่าง ๆ

การบ้าน

จะมกีารใหก้ารบา้นดว้ยหลากหลายเหตุผลดว้ยกนั เนื�องจากสว่นหนึ�งที�สาํคญัในการศกึษาของเยาวชนกค็อื

การพฒันาระเบยีบวนิยัในตนเอง มแีรงจงูใจ มคีวามใฝ่รู ้มคีวามขยนัหมั �นเพยีร และทกัษะในการบรหิาร

จดัการเพื�อใหส้ามารถเรยีนรูแ้ละทาํงานไดอ้ยา่งอสิระ โดยการบา้นจะถกูใชเ้พื�อพฒันาทกัษะเหลา่นี�รวมถงึเพื�อ

ทบทวนความรูท้ี�ไดจ้ากบทเรยีน 

นกัเรยีนแต่ละคนจะมสีมดุไดอารี�การบา้นซึ�งจะตอ้งมกีารอพัเดทตลอดเวลา มกีารใหก้ารบา้นผา่น Google 

classroom ครปูระจาํวชิาและครปูระจาํชั �นจะตรวจเชค็สมดุไดอารี�เป็นประจาํ และผูป้กครองเองกค็วรจะตรวจดู

เชน่เดยีวกนัวา่มขีอ้ความจากครถูงึผูป้กครองบา้งหรอืไม ่
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โดยสมดุไดอารี�การบา้นถอืเป็นสิ�งสาํคญัในการสื�อสารระหวา่งผูป้กครอง คร ูและนกัเรยีน ซึ�งการบา้นและงาน

ที�ไดร้บัมอบหมายจะถกูตรวจและบนัทกึ แต่จะไมม่กีารใหค้ะแนนอยา่งเป็นทางการ ครจูะมรีะบบที�มี

ประสทิธภิาพในการตรวจเชค็วา่การบา้นที�นกัเรยีนทาํเสรจ็แลว้นั �นไดม้าตรฐานที�ควรจะเป็นหรอืไม่

การจดัสรรการบา้น

ในบางครั �งอาจมกีารใหก้ารบา้นในระหวา่งชว่งวนัหยดุ โดยเฉพาะในระดบั KS4 IGCSE และ KS5 IBDP จะมี

การแจกตารางการบา้นในเมื�อเริ�มตน้ปีการศกึษา และสามารถดไูดผ้า่นทางระบบ VLE ของโรงเรยีน

• นกัเรยีนระดบั Year 7-9 จะไดร้บัการบา้น 2-3 ชิ�นต่อวนั, ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีต่อชิ�นงาน

• นกัเรยีนระดบั Year 10-11 จะไดร้บัการบา้น 2-3 ชิ�นต่อวนั, ใชเ้วลาประมาณ 45 นาท ีต่อชิ�นงาน

• นกัเรยีนระดบั Year 12-13 ควรใชเ้วลา 2-3 ชั �วโมงต่อวนัในการทบทวนความรู้

ความช่วยเหลือในการทาํการบา้น

ครปูระจาํวชิาสามารถชว่ยเหลอืบุตรหลานของทา่นในการทาํการบา้นไดต้ามเวลาที�กาํหนด ทางโรงเรยีนยนิดี

ใหค้วามชว่ยเหลอืในชว่งหลงัเลกิเรยีนระหวา่ง 15.10 น. ถงึ 16.00 น. ที�บรเิวณโถงดา้นลา่งอาคารเรยีนมธัยม 

เรามหีอ้งสมดุที�ยอดเยี�ยมและบรรณารกัษ์ที�พรอ้มใหก้ารสนบัสนุน รวมถงึคร ูLearning Support ที�พรอ้มชว่ย

เหลอืนกัเรยีนทั �งชว่งก่อนและหลงัเลกิเรยีน โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทย์งัมกีารใช ้Google Classroom อเีมล 

และระบบ VLE ของเราเองเพื�อสนบัสนุนการเรยีนและการทาํการบา้นของนกัเรยีนอกีดว้ย 

กิจกรรมนอกห้องเรยีน

Round Square 

ในปีค.ศ. 2001 โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทก์รงุเทพเขา้รว่มกบัโรงเรยีนชั �นนําจากทั �วโลกในองคก์ร Round 

Square และไดนํ้าหลกัคตธิรรมองคร์วมขององคก์รมาใชแ้ละรวมเขา้กบัหลกัสตูรทั �งหมดของโรงเรยีน 

เป็นที�ทราบกนัดวีา่นกัเรยีนในโรงเรยีน Round Square มคีวามมุง่มั �นทุม่เทเป็นอยา่งมากในการพฒันาตนเอง

และในดา้นความรบัผดิชอบนอกเหนือจากความเป็นเลศิทางวชิาการอยา่งไมม่ขีอ้ยกเวน้

โรงเรยีน Round Square เชื�อมโยงกนัดว้ยหลกัคตธิรรมรว่มซึ�งประกอบไปดว้ยหลกัสากลนิยม ประชาธปิไตย 

การอนุรกัษส์ิ�งแวดลอ้ม การผจญภยั ความเป็นผูนํ้า และการทาํเพื�อผูอ้ื�น หยั �งรากลกึอยูใ่น

ทกุ ๆ สิ�งที�เราทาํ โดยคตเิหลา่นี�เมื�อรวมกนัแลว้จะประกอบเป็นเสาหลกัที�รูจ้กักนัดใีนนามของ ‘IDEALS’

นกัเรยีนของรเีจน้ทส์ามารถคาดหวงัถงึประโยชน์ที�จะไดร้บัจากการเชื�อมสมัพนัธก์บัโรงเรยีนที�ดทีี�สดุกวา่ 100 

แหง่ทั �วโลก ผา่นการประชมุสามญัประจาํปี การบาํเพญ็ประโยชน์ซึ�งชว่ยใหเ้หน็ถงึการพฒันาความตระหนกัรู้

เกี�ยวกบัโลกและความสาํคญัของชมุชนทอ้งถิ�น รวมถงึโครงการต่าง ๆ ที�จะชว่ยใหเ้หน็ถงึความทา้ทายและ

โอกาสในการคน้พบแรงขบัเคลื�อนของตนเอง 

องคก์รและปรชัญาขององคก์รมจีดุเริ�มตน้มาจากการสอนและความเชื�อของนกัศกึษาศาสตรช์ื�อดงัอยา่ง Kurt 

Hahn เจา้ของวลดีงัอยา่ง “there is more in you than you think”
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ในขณะที�องคก์ร Round Square มกีารตรวจสอบมาตรฐานอยา่งต่อเนื�อง โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทม์คีวาม

เหมาะสมเป็นอยา่งยิ�งในการอา้งถงึและปรบัใชห้ลกั IDEALS เขา้กบัหลกัสตูรของโรงเรยีน

“เราไมไ่ดม้องหลกั IDEALS เป็นเป้าหมายสดุทา้ยแต่มองเป็นวธิเีขา้ถงึการเรยีนรู ้ทกุโรงเรยีน รวมถงึครทูกุ

ทา่นต่างไดร้บัความคาดหวงัใหร้ว่มกนัปลกูฝังแนวคดินี�ลงไปในกจิกรรมทกุอยา่งภายในโรงเรยีน การยดึมั �นใน

หลกัคดินี�ถอืเป็นความทา้ทายที�สาํคญัสาํหรบัทกุคน เรามุง่มั �นที�จะบรรจหุลกัการและแนวคดิ Round Square 

ลงไปในทกุสิ�งที�เราทาํ  มากกวา่ที�จะมอบหมายกจิกรรม Round Square ใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�ง หรอืจดั

กจิกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบั Round Square โดยตรงเป็นครั �งคราว ซึ�งรวมไปถงึการที�เจา้หน้าที�จะมสีว่นรว่มในการ

เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ การนําพานกัเรยีนไปใหไ้กลกวา่ขดีจาํกดั การสง่เสรมิใหน้กัเรยีนคน้พบและยอมรบั

ความเหมอืนและแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมและสญัชาต ิตลอดจนสนบัสนุนใหเ้กดิความเขา้ใจ การเปิดใจ

ยอมรบั และความเคารพอยา่งถ่องแทแ้ละยั �งยนื”

กิจกรรมนอกหลกัสตูร

กจิกรรมนอกหลกัสตูร (ECA) ถอืเป็นสว่นที�สาํคญัของชวีติการเป็นนกัเรยีน ที�โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ท ์เรามี

กจิกรรมมากมายตั �งแต่กจิกรรมกฬีาต่าง ๆ เชน่ ฟุตบอล บาสเกต็บอล เทนนิส และวา่ยนํ�า หรอืกจิกรรมศลิปะ 

เชน่ ละครประจาํปีของโรงเรยีน ชมรมการละคร วงดนตรรีอ็ค การเรยีนดนตรแีบบตวัต่อตวั วงดนตรอีอเคสตรา้ 

ไปจนถงึชมรมโตว้าท ีMUN และการแขง่ขนัชงิรางวลัระดบันานาชาต ิหากคณุตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ�มเตมิ

เกี�ยวกบั ECA สามารถดไูดท้ี�เวบ็ไซต ์หรอื VLE ของเรา หรอืตดิต่อกบัเจา้หน้าที�ประสานงาน ECA โดยตรง

กีฬา

ที�โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทก์รงุเทพ เราใหโ้อกาสนกัเรยีนทกุคนไดท้ดลองเลน่กฬีาและกจิกรรมที�หลากหลาย 

เราสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมไีลฟ์สไตลท์ี�กระฉบักระเฉงและมสีขุภาพดตีั �งแต่อายยุงัน้อย และชว่ยใหพ้วกเขาคน้พบ

จดุแขง็ พฒันาจดุอ่อนของตนเองในการเลน่กฬีาและพละศกึษา ตลอดจนชว่ยสง่เสรมินกัเรยีนใหไ้ปสูร่ะดบั

แขง่ขนัได ้โดยกจิกรรมกฬีารวมถงึฟุตบอล บาสเกต็บอล แบดมนิตนั เทนนิส วอลเลย่บ์อล และวา่ยนํ�า 

โรงเรยีนของเรามอุีปกรณ์ครบครนัในการเลน่กฬีาดงักลา่วพรอ้มสิ�งอาํนวยความสะดวก สนามฟุตบอลหญา้

เทยีมมาตรฐาน FIFA สระวา่ยนํ�า สนามบาสเกต็บอล และโถงอเนกประสงคข์นาดใหญ่สาํหรบัเลน่กฬีาต่างถกู

ออกแบบมาเพื�อใหน้กัเรยีนของเราไดม้ปีระสบการณ์ทางกฬีามากที�สดุเทา่ที�จะเป็นไปได ้

การที�โรงเรยีนเป็นสมาชกิของ FOBISIA และ TISAC หมายความวา่นกัเรยีนของเราจะไดร้ว่มแขง่ขนักฬีา

ระหวา่งโรงเรยีนเป็นประจาํ และโรงเรยีนของเรายงัมคีวามสม้พนัธท์ี�แน่นแฟ้นกบัสโมสรฟุตบอลเชลซซีึ�งเป็น

โคช้ใหก้บันกัเรยีนของเราทั �งในและนอกหลกัสตูร

ศิลปะ

เรามอบโอกาสมากมายใหแ้ก่นกัเรยีนทั �งในดา้นทศันศลิป์ การละคร และดนตร ีซึ�งจดัการเรยีนการสอนใน

อาคารเรยีนใหมแ่ยกต่างหากโดยเฉพาะ โดยโรงเรยีนมกีารจดันิทรรศการศลิปะประจาํปี นกัเรยีนของเรามกีาร

แสดงละครหลากหลายรปูแบบภายในโรงละคร และยงัมกีารจดัแสดงละครเวท/ีละครเพลงประจาํปีอกีดว้ย 

โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทย์งัมทีนุการศกึษามอบใหแ้ก่นกัเรยีนที�มคีวามสามารถทางดนตร ีซึ�งนกัดนตรใีนกลุม่

นี�จะมโีอกาสไดท้าํการแสดงในงานใหญ่ ๆ ทั �งในประเทศไทยและในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้เราเป็นพนัธมติรที�

แขง็แกรง่กบัองคก์รทางดา้นดนตรหีลายแหง่และมคีรผููเ้ชี�ยวชาญเครื�องดนตรหีลากหลายชนิด โรงเรยีนของเรา

มคีวามรว่มมอืกบัโรงเรยีนดนตรยีามาฮา่ซึ�งเปิดสอนหลกัสตูรที�หลากหลายตั �งแต่เครื�องดนตรคีลาสสคิไปจนถงึ

การเตน้ฮปิฮอป และนกัเรยีนของเรายงัมสีว่นรว่มในวงออเคสตรา้ วงเครื�องเป่า คณะประสานเสยีง วงดนตรี

รอ็ค และวงดนตรแีจ๊ซอกีดว้ย 
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