
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2561 
 
 
 
คณุสมบตั ิ เปนนักเรียนชายและหญิงท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในปการศึกษา 2560 

  หรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 
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. 

 - แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณติศาสตร (วิทย-คณิต) 

  สอบขอเขียน 3 ฉบับ ไดแก 

  1. คณิตศาสตร 

  2. วิทยาศาสตร 

  3. ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย 

 - แผนการเรียนคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (ศิลป-คาํนวณ) 

  สอบขอเขียน 3 ฉบับ ไดแก 

  1. คณิตศาสตร 

  2. ภาษาอังกฤษ 

  3. ภาษาไทย และ วิทยาศาสตร 

  

 



 

 - แผนการเรียนศิลป ภาษา (อังกฤษ, จีน, ญี่ปุน) (ศิลป-ภาษา) 

  สอบขอเขียน 3 ฉบับ ไดแก 

  1. ภาษาไทย 

  2. ภาษาอังกฤษ 

  3. คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร 

 - แผนการเรียนศิลป กีฬา (ศิลป-กีฬา) 

  สอบขอเขียน 2 ฉบับ และปฏิบัติ ไดแก 

  1. คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร 

  2. ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

  3. ทดสอบทักษะดานกีฬา 
 
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 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2561 
 

การจัดการศึกษาระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย (ระดบัช้ัน ม.4 – ม.6)  
 
 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึก

ในความเปน พลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ                         

การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวา ทุกคน

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงศาสตรและศิลป เนนผู เรียนเปนสําคัญ  ผสมผสาน

นวัตกรรม การเรียนรู   เสริมสรางทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห  คิดสรางสรรค  คิดอยางมีวิจารณญาณ      

การแกปญหา การเปนผูนําและกลาแสดงออก  การใชภาษาในการสื่อสาร และการตัดสนิใจ โดยคํานึงถึงความ

แตกตางระหวาง บุคคล การยอมรับและการใหเกียรติซึ่งกันและกัน การชวยเหลือพึ่งพากัน  และปลูกฝง                 

ใหเปนผูมีจิตสาธารณะมีการจัดการเรียนการสอน  6 แผนการเรียนดังน้ี 

 

   แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  (วิทย-คณิต) 
 
 จัดการเรียนการสอนที่เนนพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร (ฟสิกส เคมี ชีววิทยา)  คณิตศาสตร 

เพื่อใหนักเรียนมีความรู  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การแกปญหา การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

และการศึกษาตอ มีทักษะการเรียนรู (Learning Skills) และศึกษาจากการสืบคน (Inquiry Skills) ไดดวย

ตนเอง และนําเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียังสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ 

โดยบูรณาการเน้ือหาวิชา และจัดการเรียน การสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ ในรายวิชา Math, Science 

(Physics,  Biology,  Chemistry,  Geology,  Astronomy), Social Studies (Geography Economic) 

และ English จํานวน 4-6 คาบ ตอสัปดาห โดยครูตางชาติและครูไทย  ใชตํารากลางจากมูลนิธิ                        

คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย รวมทั้ง สงเสริมนักเรียนใหมีทักษะการทํางานรวมกัน คิดสรางสรรค

ผลงาน มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี กีฬา ตามความถนัดและความสนใจ มีอุปกรณเทคโนโลยี สื่อการสอน

ที่ทันสมัย พรอมดวยหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ใหนักเรียนคนควาทดลอง (science inquiry learning) 

ลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อใหเกิดทักษะและความเขาใจในเน้ือหาที่เรียนมากย่ิงข้ึน  

 

  



 

    แผนการเรียนคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (ศิลป-คํานวณ) 
 
 จัดการเรียนการสอนที่เนนพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  เพื่อใหนักเรียนมี

ความรู  ทักษะการแกปญหา  ทักษะภาษาอังกฤษ  การประยุกตใชในการศึกษาตอ และชีวิตประจํา วัน                      

มีทักษะการเรียนรู (Learning Skills) และศึกษาจากการสืบคน (Inquiry Skills) ไดดวยตนเอง และนําเสนอ

ขอมูลไดอยางมี ประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียังสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการ

เน้ือหาวิชา และจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ ในรายวิชา Math, Science (Physics, 

Biology, Chemistry,  Geology  Astronomy), Social Studies (Geography Economic) และ English 

จํานวน 4-6 คาบ ตอสัปดาห โดยครูตางชาติและครูไทย  ใชตํารากลางจากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง

ประเทศไทย  รวมทั้งสงเสริมนักเรียน ใหมีทักษะการทํางานรวมกัน คิดสรางสรรคผลงาน มีสุนทรียภาพดาน

ศิลปะ ดนตรี กีฬา ตามความถนัด และความสนใจ  

 

   แผนการเรียนศิลป ภาษาอังกฤษ (ศิลป-อังกฤษ) 
 
 จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม   จํานวน 6 คาบตอสัปดาห   

สอนโดยครูตางชาติและครูไทย แบงนักเรียนเปนกลุมยอยๆ  3-4 กลุม  กลุมละ 20-25 คน  ตามระดับ 

ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อฝกฝนอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชเกณฑการประเมิน 

มาตรฐานดานภาษาอังกฤษโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ (University of Cambridge ESOL Examination) 

ประเทศอังกฤษ   นอกจากน้ียังสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการเน้ือหาวิชา และ

จัด การเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ ในรายวิชา Math, Science (Physics  Biology  Chemistry  

Geology  Astronomy), Social Studies (Geography Economic) และ English จํานวน 4-6 คาบ                 

โดยครูตางชาติ และครูไทย ใชตํารากลางจากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  รวมทั้งสงเสริม

นักเรียนใหมีทักษะการทํางานรวมกัน คิดสรางสรรคผลงาน  มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี กีฬา ตามความ

ถนัดและความสนใจ 

 

    แผนการเรียนศิลป ภาษาจีน (ศิลป-จีน) 
 
 จัดการเรียนการสอนเปนภาษาจีน  ในรายวิชาภาษาจีน  จํานวน 6 คาบตอสัปดาห  สอนโดยครูจีน 

เจาของภาษา  รับจํานวน 25 คน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอยางมีประสิทธิภาพโดยใชเกณฑการสอบวัด

ระดับ ความรูภาษาจีนมาตรฐานสากล สําหรับผูที่ใชภาษาจีนเปนภาษาที่สอง (HSK) นอกจากน้ียังสงเสริมให

นักเรียน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการเน้ือหาวิชา และจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ

เปนสื่อ ในรายวิชา Math, Science (Physics  Biology  Chemistry  Geology  Astronomy), Social 

Studies (Geography Economic) และ English จํานวน 4-6 คาบ ตอสัปดาห โดยครูตางชาติ และครูไทย 

ใชตํารากลางจากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  รวมทั้งสงเสริมนักเรียน ใหมีทักษะการทํางาน

รวมกัน คิดสรางสรรคผลงาน  มีสุนทรียภาพ ดานศิลปะ ดนตรี กีฬา ตามความถนัด และความสนใจ 

 

  



     แผนการเรียนศิลป ภาษาญ่ีปุน (ศิลป-ญ่ีปุน) 
 
 จัดการเรียนการสอนเปนภาษาญี่ปุน ในรายวิชาภาษาญี่ปุน  จํานวน 6 คาบตอสัปดาห  สอนโดยครู

ญี่ปุนเจาของภาษา และครูไทย  รับจํานวน 25 คน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอยางมีประสิทธิภาพโดยใช

เกณฑ มีการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุน (Japanese Language Proficiency Test : JLPT) 

นอกจากน้ียัง สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการเน้ือหาวิชา และจัด การเรียนการ

สอนโดยใช ภาษาอังกฤษเปนสื่อ ในรายวิชา Math, Science (Physics, Biology, Chemistry, Geology, 

Astronomy), Social Studies (Geography Economic) และ English จํานวน 4-6 คาบตอสัปดาห  โดยครู

ตางชาติและครูไทย ใชตํารากลางจากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  รวมทั้งสงเสริมนักเรียน ใหมี

ทักษะการทํางานรวมกัน คิดสรางสรรคผลงาน  มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี กีฬา ตามความถนัด และ

ความสนใจ 

 

    แผนการเรียนศิลป กีฬา (ศิลป-กีฬา) (สําหรับผูที่มีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา) 
 
 จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษา  จํานวน 6 คาบตอสัปดาห  สอนโดยครูที่จบตรงสาขาและ 

ผูฝกสอนนักกีฬาโครงการพิเศษ (โคช) รับเฉพาะผูที่มีความสามารถพิเศษดานกีฬา เพื่อพัฒนาทักษะการกีฬา 

ข้ันสูง นอกจากน้ียังสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการเน้ือหาวิชา และจัดการเรียน 

การสอนโดยใช ภาษาอังกฤษเปนสื่อ ในรายวิชา Math, Science (Physics, Biology, Chemistry, Geology  

Astronomy), Social Studies (Geography Economic) และ English จํานวน 4-6 คาบตอสัปดาห  โดยครู

ตางชาติและครูไทย ใชตํารากลางจากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  รวมทั้งสงเสริมนักเรียนใหมี

ทักษะ การทํางานรวมกัน คิดสรางสรรคผลงาน  มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี กีฬา ตามความถนัด และ

ความสนใจ 


