.

ข่าวประชาสั มพันธ์ รายปักษ์
วันพฤหัสบดีที 31 มกราคม พ.ศ.

ปฎิทนิ กิจกรรม
วันที
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
1 กุมภาพันธ์
14 กุมภาพันธ์
1 กุมภาพันธ์

เวลา
. น. - . น.
. น.
. น.
. น.
.15 น. – .15 น.
. น. - . น.
. น. - . น.
. น. – . น.

กิจกรรม
ตลาดนัดวันศุกร์ (Friday Market)
กิจกรรมเทศกาลวันตรุ ษจีน
ประชุมผูป้ กครองของนักเรี ยน Year 11
การแสดง “Around the World” ของนักเรี ยนชันอนุบาลถึงชัน Year 2
การประชุมหัวข้อ การสอบ Checkpoint ของนักเรี ยน ชัน Year 6
วันแข่งขันกีฬาสี นักเรี ยนระดับชัน อนุบาล (Sports Day)
วันแข่งขันกีฬาสี นักเรี ยนระดับชัน Year 1 และ Year 2 (Sports Day)
วันแข่งขันกีฬาสี นักเรี ยนระดับชัน Year 3 – Year 6 (Sports Day)

. น. - . น. วันแข่งขันกีฬาสี นักเรี ยนระดับชัน Year 7 – Year 11 (Sports Day)

สถานที
ลานอาคารอเนกประสงค์
ในโรงเรี ยน
โรงยิม Sports Hall
โรงยิม Sports Hall
ห้องประชุม ชัน
สนามกีฬา
สนามกีฬา
สนามกีฬา
สนามกีฬา

UTalk : เปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่าง University และ College และการอภิปรายข้ อมูลของระบบ
การศึกษาในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ยุโรป แคนาดา และในทวีปเอเชีย
ในวันพฤหัสบดีที มกราคม ทีผ่านมา การจัดประชุม UTalk ได้รับความสนใจจากผูป้ กครองเป็ นอย่างมาก คุณเจมมา เคนส์ หัวหน้า
ระดับชัน Sixth Form จัดอภิปรายในหัวข้อเรื องความแตกต่างของระบบการเรี ยนการสอนและการสมัครเข้าเรี ยนต่อมหาวิทยาลัยทัวโลกซึงเป็ น
การรวบรวมข้อมูลจากนักเรี ยนในชัน Year 12 และ Year 13 ในปี การศึกษาปัจจุบนั และเป็ นข้อมูลทีมีประโยชน์สาํ หรับผูป้ กครองทีต้องการ
เตรี ยมความพร้อมและทําความเข้าใจในระบบการศึกษาในอนาคต
ความแตกต่างของระยะเวลาในการเรี ยนระดับมหาวิทยาลัยจะเป็ นข้อมูลทีทําให้ผปู้ กครองใช้วางแผนการเรี ยนต่อของนักเรี ยนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิงขึน สําหรับการเตรี ยมเข้ามหาวิทยาลัย ในสหรัฐอเมริ กา แคนาดา เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ใช้ระยะเวลาเรี ยน
ปี สําหรับการเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี ในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ อินเดีย และสวีเดนใช้ระยะเวลา
เรี ยน ปี สําหรับสหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย แคนาดา สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ (สายวิทยาศาสตร์ประยุกต์) ฮ่องกง ไทย เกาหลีใต้ และสเปน ใช้
ระยะเวลาเรี ยน ปี และบางสาขาวิชาจะใช้ระยะเวลาเรี ยนมากกว่า ปี เช่น แพทยศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศกรรมศาสตร์ เป็ นต้น
ประเทศทีได้รับความนิยมสูงสุดในการสมัครเข้าเรียนต่อเข้ามหาวิทยาลัยคือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และ
ประเทศแคนาดา
คุณเจมมา ยังชีแจงถึงการเข้าเรี ยนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทีได้รับความนิยมจากนักเรี ยนทัวโลก ตัวอย่างวิชาทีต้องเรี ยนในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ (Economics) มหาวิทยาลัยโรด ไอซ์แลนด์ ในสหรัฐอเมริ กา มีหวั ข้อการเรี ยนการสอนดังนี ชันปี ที เรียนในหัวข้อ ความท้าทาย
ในศตวรรษที (21st Century Challenges) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences) สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์ (Social & Historical
Inquiry) ชันปี ที เรี ยนในหัวข้อเพือการเลือกวิชาเอกและการเลือกวิชาโท ชันปี ที และ เรี ยนในหัวข้อหลักเศรษฐศาสตร์หรื อประวัติศาสตร์
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