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Summary of School Curriculum
1. Introduction: The needs and current educational provision of our curriculum.
The Cambridge curriculum is an internationally recognized standard that is used in international
schools in many countries around the world. The Cambridge curriculum is created by professionals and is
researched and revised to keep the curriculum consistent with current learning and the changing world.
This ensures that students all over the world are taught to the same standard.
Da Vinci International School has introduced the Cambridge curriculum as a basic curriculum for
teaching and learning to students from a variety of languages and cultures, while using English as the
main language. Furthermore, Da Vinci International School encourages students to have knowledge and
skills in accordance with international standards, and a basic understanding of the language and Thai
society and culture.
สรุปหลักสูตรโรงเรียน
ความนา ให้ชี้แจงเหตุผล ความจาเป็น ในการเสนอหลักสูตรนี้ และแนวทางในการจัดการศึกษาปัจจุบัน
หลักสูตรเคมบริดจ์เป็นหลักสูตรนานาชาติที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและใช้ในโรงเรียนนานาชาติ
ในหลายประเทศทั่ วโลก เป็ นหลัก สูต รที่ ถู ก สร้า งขึ้ นโดยผู้ที่ มีความเชี่ ย วชาญและผ่ านการวิ จัย เพื่ อให้
หลักสูตรสอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงของโลก ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ภายใต้
มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
โรงเรียนนานาชาติดาวินชี่จึงได้นาเอาหลักสูตรเคมบริดจ์มาเป็นหลักสูตรพื้นฐานในการจัดการเรียน
การสอนให้กับผู้เรียนซึ่งมีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักใน
การจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะตามหลักในสาระต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรมไทย

2. Curriculum visions
Da Vinci International School focuses on promoting multiple intelligences, creativity the basic
academic skills of learners according to international standards, developing a balanced body, and the
knowledge and ability to live in a multicultural and changing world.
วิสัยทัศน์ของหลักสูตร ให้ระบุถึงความมุ่งหมายสูงสุดของโรงเรียนที่ต้องการผลอะไรที่จะเกิดกับผู้เรียน
หลัก สูตรของโรงเรีย นนานาชาติดาวินชี่มุ่งส่งเสริมพหุปัญญา ความคิดสร้างสรรค์และทัก ษะ
พื้นฐานของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล มุ่งพั ฒนาให้ผู้เรีย นมีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
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3. Curriculum Principals
1. This curriculum conforms to a changing world and conditions, and the needs of the global society.
2. This curriculum is flexible in structure of contents, time and learning management.
3. This curriculum focuses on all the multiple intelligences of learners.
หลักการของหลักสูตร ให้ระบุเป็นข้อ ๆ ว่าหลักสูตรมีสาระสาคัญอย่างไร
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของสังคมโลก
2. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้
3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมพหุปัญญาแต่ละด้านให้กับผู้เรียน

4. The objective of curriculum
1. Learners will have the ability to communicate in English and foreign languages: Chinese, French and
German.
2. Learners will have universal knowledge and the ability to communicate, think, solve problems, use
technology and gain life skills.
3. Learners will have a basic understanding of the Thai language, society and culture.
4. Learners will be physically healthy, have good mental health, develop healthy habits and, enjoy to
exercising.
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ให้ระบุจุดมุ่งหมายของการใช้หลักสูตรเป็นข้อ ๆ และระบุด้วยว่าโรงเรียนปัจจุบัน
เน้นเรื่องใด
1. ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาหลักเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศเป็น
ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน
2. ผู้เรียนมีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
และมีทักษะชีวิต
3. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรมไทย
4. ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
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