
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 
 
 
คณุสมบตั ิ เปนนักเรียนชายและหญิงท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  

  ในปการศึกษา 2560 หรือสําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 
จําหนายใบสมัคร 

 ต้ังแตวันจันทรท่ี 30 ตุลาคม 2560 ถึง วันเสารท่ี 9 ธันวาคม 2560 

 วันจันทร - วันศุกร  เวลา 08.00 - 17.00 น. 

 วันเสาร  เวลา 09.00 - 15.00 น. 

 วันอาทิตย เวลา 13.00 - 17.00 น. 

 (หยุดวันนักขัตฤกษและวันหยุดตามปฏิทินโรงเรียน) 
 
สถานทีจํ่าหนายใบสมัคร 

 หองธุรการ อาคารศักดา กิจเจริญ ราคาชุดละ 500 บาท 
 
ยื่นใบสมัครและสอบขอเขียน 

 วันเสารที่ 9 ธันวาคม 2560   

 ลงทะเบียนนักเรียนและผูปกครอง เวลา 08.00 น. 

 สัมภาษณผูปกครอง   เวลา 08.30 น. 

 นักเรียนสอบขอเขียน  เวลา 09.00 น. 

 สอบขอเขียน 4 รายวิชา ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 
 
ประกาศผลสอบ  

 วันศุกรท่ี 15 ธันวาคม 2560 ทางเว็บไซต www.acs.ac.th 
 
การมอบตัว  

 วันอังคารท่ี 19 – วันพุธท่ี 20 ธันวาคม 2560  
 
  

 



 

หลักฐานการสมัครสอบ 

 1. ใบสมัครสอบ 

 2.  รูปถายหนาตรงขนาด 1.5 น้ิว จํานวน 3 รูป ติดใบสมัคร 1 รูป และติดบัตรสอบ 2 รูป  

  (ถายไมเกิน 3 เดือน) 

 3.  สําเนาสูติบัตรนักเรียน 

 4.  สําเนาทะเบียนบานนักเรียน 

 5.  สําเนาเอกสารแสดงการเปนศิษยเกาอัสสัมชัญศรีราชาของบิดา/มารดา (ถาม)ี 

 6.  สําเนาเอกสารแสดงการเปนศิษยเกาหรือศิษยปจจุบันของพี/่นอง (ถาม)ี 

 

 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่แผนกธุรการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

 038-311-055-6 ตอ 0, 103, 106  

   083-114-0575, 094-556-5580 

www.acs.ac.th   Facebook : ACS2487  Line : acsnews 
 



 

การจัดการเรียนการสอน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2561 
 

การจัดการศึกษาระดบัมัธยมศกึษาตอนตน (ระดบัช้ัน ม.1 – ม.3)  
 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึก

ในความเปน พลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การ

ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงศาสตรและศิลป เนนผู เรียนเปนสําคัญ  ผสมผสาน

นวัตกรรม การเรียนรู   เสริมสรางทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห  คิดสรางสรรค  คิดอยางมีวิจารณญาณ การ

แกปญหา การกลาแสดงออก  การใชภาษาในการสื่อสาร และการตัดสินใจ  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคล  การยอมรับและการใหเกียรติซึ่งกันและกัน การชวยเหลือพึ่งพากัน  และปลูกฝงใหเปนผูมีจิตสาธารณะ  

มีการจัดการเรียนการสอน 3 โปรแกรม ดังน้ี 
 
    โปรแกรม Integrated English Program (IEP) 
 
 จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ จํานวน 7 คาบตอสัปดาห  สอนโดยครูตางชาติ 

และครูไทย  มีการบูรณาการเน้ือหาวิชา และสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ 

ใชตําราเรียนเปน ภาษาอังกฤษในรายวิชา English, Math, Science และ Social Studies จากมูลนิธิ               

คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  จัดใหนักเรียนไดเรียนรูภาษาจีนเปนภาษาที่สาม  รวมทั้งสงเสริม

นักเรียนใหมีทักษะการทํางานรวมกัน คิดสรางสรรคผลงาน มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี กีฬา ตามความ

ถนัด และความสนใจ  จัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ  (Active Learning) เพื่อใหนักเรียนไดลงมือ

ปฏิบัติจริง ฝกทักษะการใชเทคโนโลยี  ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) และศึกษา

จากการสืบคน (Inquiry  Skills) ไดดวยตนเอง และนําเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

  



 
 
    โปรแกรม Special English Program (SEP) 
 
 จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ จํานวน 10 คาบตอสัปดาห  มีการบูรณาการ

เน้ือหาวิชา และสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ โดยในรายวิชาEnglish 

พื้นฐานและเพิ่มเติม จํานวน 5 คาบตอสัปดาห สอนโดยครูตางชาติเจาของภาษา (Native  speaker) แบงเปน

นักเรียนเปนกลุมยอย ๆ หองเรียนละ 3 กลุม กลุมละ 15-17 คน ตามระดับความสามารถทางดาน

ภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อฝกฝนอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชเกณฑการประเมินมาตรฐานดานภาษาอังกฤษ

โดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ (University of Cambridge ESOL Examination) ประเทศอังกฤษ  และ ใน

รายวิชา  Math, Science และ Social Studies จํานวน 5 คาบตอสัปดาห  สอนโดยครูตางชาติและครูไทย  

ใชตําราภาษาอังกฤษจากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล แหงประเทศไทย  รวมทั้งสงเสริมนักเรียนใหมีทักษะการ

ทํางานรวมกัน คิดสรางสรรคผลงาน มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี กีฬา ตามความถนัดและความสนใจ   

จัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ  (Active Learning) เพื่อใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  ฝกทักษะการ

ใชเทคโนโลยี  ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) และศึกษาจากการสืบคน (Inquiry  

Skills) ไดดวยตนเอง และนําเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
  โปรแกรม Modern Language Program (MLP) 
 
 จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษโดยครูตางชาติในทุกรายวิชายกเวนวิชาภาษาไทย สังคม

ศึกษาและพลศึกษา จํานวนนักเรียนไมเกินหองละ 30 คน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทุกหองเรียน มุงเนนให

นักเรียนมีการพัฒนาในทุกมิติ ใหเปนนักคิด-วิเคราะห สามารถแกปญหาไดอยางเปนระบบ กลาที่จะแสดงออก

ทางความคิดอยางมีเหตุผล มีความเช่ือมั่น มีบุคลิกเปนผูนํา สงเสริมความสามารถตามความถนัดทาง

สุนทรียภาพ และมีทักษะชีวิตในดานตางๆ ผานทางกิจกรรมสงเสริมวิชาการใหนักเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณจริง (Practical Experience) เพื่อใชประโยชนในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังสงเสริมใหนักเรียนได

เขารวมทดสอบวัดความสามารถในโครงการตางๆ อาทิเชน ASMO, TEDET, สสวท., สงเสริมการแขงขันทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียน โปรแกรม MLP ใชเกณฑการประเมินมาตรฐานดานภาษาอังกฤษใหกับนักเรียน

ทุกคนโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ (University of Cambridge ESOL Examinations) ประเทศอังกฤษ โดย

การทดสอบ Key English Test (KET) และ Preliminary English Test (PET) 
 


