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ฤฉธ 

 

ระเบียบการรับสมคัร ป.� ปีการศึกษา ���� 

               ระเบียบการรับสมัครนักเรียน 
      ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565 

 

คุณสมบัต ิ �. นกัเรียนตอ้งมีอายคุรบ � ปีบริบูรณ์   เป็นผู้ที�เกดิระหว่างวนัที� �� พฤษภาคม พ.ศ. ����     

    (ค.ศ. ����)  ถึงวันที� �� พฤษภาคม พ.ศ. ���� (ค.ศ.����)  สาํหรับนกัเรียนอายไุม่อยูใ่น

เกณฑ ์  

    ที�กาํหนดนี�  จะไม่ไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ผูป้กครองตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ�ม 

  �. กาํลงัศึกษาอยูร่ะดบัชั�นอนุบาล � และตอ้งจบชั�นอนุบาล � เมื�อสิ�นปีการศึกษา ���� 

 

ยื�นใบสมัครผ่านออนไลน์   :    วนัที� �-�� กนัยายน ���� 
 

แนวทางในการดําเนินการ 

 เพื�ออาํนวยความสะดวกให้กบัผูป้กครองที�มีความประสงคจ์ะให้นกัเรียนเขา้รับการศึกษาต่อที�โรงเรียน

อสัสัมชัญธนบุรี  ในปีการศึกษา ����  โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรีจึงได้กาํหนดแนวปฏิบติัในการรับนักเรียน

ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 1 ปีการศึกษา ����  ดงันี�  

1. ผูป้กครองนกัเรียนสามารถกรอกใบสมคัรผา่นทางออนไลน์ โดยแสกน QR Code ดา้นล่างนี�  

ระหวา่งวนัที� � - �� กนัยายน  ����      

2. ทางโรงเรียนจะนดัหมายสัมภาษณ์นกัเรียนผา่น E-mail ของผูป้กครองที�ใหไ้วต้อนกรอกใบสมคัร 

3. ประกาศผลการพิจารณาผา่น E-mail ของผูป้กครอง 

 

ค่าใช้จ่ายแต่ละแผนการเรียน  ระดับชั�นประถมศึกษาปีที� � ปีการศึกษา ���� 
สําหรับนักเรียนตามเกณฑ์  (ครบ � ปีบริบูรณ์)  

**  ค่าใช้จ่ายภาคเรียนที� �  ชําระในวนัมอบตวัรักษาสิทธิ / ค่าใช้จ่ายภาคเรียนที� �  ชําระในเดือนพฤศจกิายน ของทุกปี ** 

แผนการเรียน 
ภาคเรียนที� �  (ค่ารักษาสิทธิ) ภาคเรียนที� � 

(โดยประมาณ) 
 

หมายเหตุ เงนิบริจาคเพื�อพฒันา
การศึกษา 

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย นร.ใหม่ 
รวมที�ต้องชําระ

ทั�งสิ�น  

IEP 40,000 32,700 22,800 95,500 27,500 

จดัเก็บเป็น 
ภาคเรียน 

Bell 50,000 49,200 22,800 122,000 27,500 
STEM Kids 50,000 40,700 22,800 113,500 35,500 
STEM Bell 50,000 48,200 22,800 121,000 44,500 

English Program 100,000 140,000 35,600 275,600 - เก็บทั�งปี 

***นักเรียนที�อายุไม่ครบ � ปีบริบูรณ์ ตามเกณฑ์ (เกดิหลงัวนัที� �� พฤษภาคม ����) 
จ่ายเพิ�ม ��,���.�� บาท (ครั�งเดยีว)*** 



ฤฉธ 

 

ระเบียบการรับสมคัร ป.� ปีการศึกษา ���� 

หลังจากชําระค่าธรรมเนียมรักษาสิทธิเข้าเรียนแล้ว โรงเรียนขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณ ี
 

-2- 

 

ค่าใช้จ่ายนักเรียนใหม่ รวมถึง   

1. ค่าเรียนปรับพื�นฐาน 

2. ค่าอุปกรณ์ ไดแ้ก่ เครื�องแบบนกัเรียน � ชุด/เสื�อลูกเสือสาํรอง/ชุดพละ/ถุงเทา้/รองเทา้หนงั/รองเทา้

พละ/ หนงัสือเรียน/เขม็ขดั/กระเป๋า 

3. ค่าสมาชิกสมาคมผูป้กครองฯ ตลอดชีพ 

**ไม่รวมค่าเรียนเสริมวันเสาร์ และค่ารถรับ-ส่งนักเรียน** 

 

 

 
 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR Code  แบบกรอกใบสมคัร 

สแกนเพื�อกรอกใบสมคัร 

โดยใชบ้ญัชีของ Gmail 



ฤฉธ 

 

ระเบียบการรับสมคัร ป.� ปีการศึกษา ���� 

การจัดการเรียนการสอนในแตละแผนการเรียน 

ระดับช้ันประถมศึกษา 
  

การจัดหลักสูตร 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรแกนกลาง และสอดคลองกับการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พุทธศักราช 2542 นอกจากนี้โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับตองประกอบดวย การประเมินคุณภาพภายใน 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงมีระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก

ระดับ โดยประกอบดวย การประเมินคุณภาพภายนอก และการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

 การจัดการศึกษาโดยยึดผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได โดยพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาใหมีแผนการเรียนใหนักเรียนไดเลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจ ดังนี้ 

ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1–6) มี 5 แผนการเรียน ไดแก 

1. แผนการเรียน IEP 

2. แผนการเรียน Bell 

3. แผนการเรียน STEM Kids 

4. แผนการเรียน STEM-Bell  

5. แผนการเรียน English Program  

 

แผนการเรียน IEP  (Interactive English Program)   
แผนการเรียน  IEP จัดการเรียนการสอนโดยสงเสริมทักษะดานภาษาบูรณาการการเรียนการสอนเปน 

ภาษาอังกฤษใน 4 วิชาหลัก ไดแก ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและสังคมศึกษา (English / Science / 

Math / Social) นอกจากนี้ยังไดเพิ่มความเขมขนของรายวิชาภาษาอังกฤษโดยสอนในรูปแบบของ Active 

Learning เปนการปฏิบัติการทางภาษาเสริมกระบวนการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ โดยผานกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่หลากหลาย เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะในการเรียนครบทั้ง 4 ทักษะ (Listening / Speaking / Reading / 

Writing) โดยในคาบเรียนภาษาอังกฤษ มีการจัดแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย เพื่อใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม

เนนที่เนนภาษาอังกฤษ สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได นอกจากนี้ยังมี   การจัด Outdoor Activities 

ที่สงเสริมบรรยากาศในการเรียนการสอนใหมีความนาสนใจยิ่งขึ้น และมีโครงการพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษของนักเรียน (Reading Skill Development Project) สําหรับนักเรียนที่ตองการพัฒนาทักษะการ

อานภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถ

ในการใชภาษาอังกฤษและฝกความกลาแสดงออกอยางตอเนื่อง 



ฤฉธ 

 

ระเบียบการรับสมคัร ป.� ปีการศึกษา ���� 

 

แผนการเรียน Bell   
แผนการเรียน Bell  เปนหลักสูตรที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รวมกับ Bell Educational Services 

ประเทศอังกฤษ จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ มาตรฐานเดียวกับประเทศอังกฤษ (UK Standard) โดยครู

ตางชาติเจาของภาษา ที่มีความเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ  ใช Placement Test แบงนักเรียนออกเปน 

3 กลุมยอย ตามระดับทักษะภาษาอังกฤษ  จัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน 

(Listening / Speaking / Reading / Writing) เนนการจัดการเรียนการสอนผานกิจกรรม  เกม และเรียนรูผาน

สถานการณจําลอง เพื่อใหนักเรียนไดฝกการใชภาษาอังกฤษในสถานการณเสมือนจริง เพิ่ม Student talking time 

(STT) เพื่อใหนักเรียนไดฝกฝนมากขึ้น นําไปสูความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษ มีการสอบวัดระดับที่ไดมาตรฐาน 

โดยใชการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ (Cambridge 

Young Learners English Tests)  

 

แผนการเรียน  STEM  Kids    
    แผนการเรียน STEM Kids  เปนแผนการเรียนที่บูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 

คณิตศาสตรออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนในระดับประถมศึกษา มุงเนนใหนักเรียนไดพัฒนา

ทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณและคิดสรางสรรค เกิดการเรียนรูที่ยั่งยืนและมีความสุขในการเรียน 

สามารถนําขอคนพบไปสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อใชในชีวิตประจําวันได   โดยผานการจัดกิจกรรมแบบ Learning 

by doing และ Project Base Learning ในรูปของการบูรณาการแบบ STEM  Education ในชั่วโมง STEM 

Activities พรอมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาครบทุกมิติผานกิจกรรมตาง  ๆ   

เชน  กิจกรรมคาย  Day camp, กิจกรรม STEM  Academic   การศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

เปนตน  ทั้งนี้โรงเรียนยังมีความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

(สสวท.) อีกทั้งโรงเรียนยังเปนศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร และ คณิตศาสตร ของเขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร 

 

แผนการเรียน  STEM  Bell    
    แผนการเรียน  STEM  Bell  บูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ คณิตศาสตร

ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนในระดับประถมศึกษา มุงเนนใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการ

คิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณและคิดสรางสรรค เกิดการเรียนรูที่ยั่งยืนและมีความสุขในการเรียน สามารถนําขอ

คนพบไปสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อใชในชีวิตประจําวันได   โดยผานการจัดกิจกรรมแบบ Learning by doing และ 

Project Base Learning ในรูปของการบูรณาการแบบ STEM  Education ในชั่วโมง STEM Activities พรอมทั้ง

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาครบทุกมิติผานกิจกรรมตาง  ๆ   เชน  กิจกรรมคาย  

Day camp, กิจกรรม STEM  Academic   การศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนตน  รวมถึงมีการ 



ฤฉธ 

 

ระเบียบการรับสมคัร ป.� ปีการศึกษา ���� 

 

เสริมการเรียนรูดานภาษาอังกฤษตามหลักสูตรภาษาอังกฤษและสอนโดยครูชาวตางชาติที่มีคุณวุฒิการศึกษาดาน

การสอนภาษาโดยตรง ของศูนยภาษา Bell Educational Trust, England  ที่เนนทักษะทางดานการฟง พูด อาน 

และเขียน  และการวัดประเมินผลดานภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge University     
 

ความแตกต่างของรายวชิาระหว่างแผนการเรียน STEM  , STEM – Bell ,  IEP  และ  Bell  

รายวชิา 
แผนการเรียน  (จํานวนคาบ : ต่อสัปดาห์) 

STEM STEM - Bell IEP Bell 

องักฤษพื�นฐาน  (ครูไทย) 3 3 3 3 

องักฤษเพิ�มเติม  (หลกัสูตรของศูนยภ์าษาองักฤษ Bell) - 3 - 3 

องักฤษเพิ�มเติม  (ครูต่างชาติ) 3 - 3 - 

คณิตศาสตร์  (ครูต่างชาติ) 2 2 2 2 

วทิยาศาสตร์  (ครูต่างชาติ) 1 1 1 1 

สงัคมศึกษา  (ครูไทย+ครูต่างชาติ) 2 2 2 2 

ภาษาจีน 2 2 2 2 

STEM Meeting  3 3 - - 

 

*** การจดัคาบเรียนในรายวชิาหลกั ใช้โครงสร้างคาบเรียนเหมือนกนัทุกแผนการเรียนและเรียนเหมือนกนัทั�ง � ภาคเรียน *** 
  

หลักสูตร English Program 
แผนการเรียน English Program จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ มุงเนนเสริมสรางทักษะดาน

ภาษาอังกฤษใหแกนักเรียนอยางเขมขน โดยมีความรวมมือกับ Bell Educational Services ประเทศอังกฤษ ใน

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยครูตางชาติที่เปนเจาของภาษา สวนในรายวิชาวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี  คณิตศาสตร คอมพิวเตอร การงานอาชีพ  สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษกับ

คุณครูตางชาติ จัดการเรียนการสอนเนนกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเสริมสรางทักษะกระบวนการคิด และ

สรางสรรคนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในการ

สื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางเปนธรรมชาติ และสามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังมีการวัดและ

ประเมินผลทักษะทางดานภาษาอังกฤษ Cambridge English Language Assessment โดยผลการสอบสามารถ

นําไปวัดระดับทางภาษาตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages 

(CEFR) เพื่อพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่องสูระดับสากล  และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผานกระบวนการทางภาษา

เพื่อพัฒนานักเรียนในทุกมิติ จัดการเรียนการสอนในแตละวิชาโดยใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับครูตางชาติ เปน

หลัก ยกเวนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่จัดสอนโดยครูไทย นอกจากนี้ยัง 

เสริมการเรียนภาษาจีน ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หองเรียน English 

Program กําหนดจํานวนนักเรียนไมเกิน 30 คนตอหองเรียน 
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2. กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
 กิจกรรมเสริมหลักสูตร เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นของแตละกลุมสาระการเรียนรู ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน

ปกติ  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางระเบียบวินัย สมาธิ ความรับผิดชอบ สุนทรียภาพ และสุขภาพของนักเรียนมี

ศักยภาพสูงสุด สามารถแสดงผลงาน เปนตัวแทนของโรงเรียนในการประกวดและแขงขันทั้งในและนอกสถานที่ 

ประกอบดวยกิจกรรม 4 ดาน ไดแก 

1. ดานกิจกรรมวิชาการ 

2. ดานดนตรี 

3. ดานกีฬา  

4. ดานศิลปะ และการแสดง 

 
 

3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดไว นอกเหนือจากสาระการ

เรียนรูทั้ง 8 กลุม  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ โดยการเขารวมและปฏิบัติ

กิจกรรมท่ีเหมาะสมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ในกิจกรรมที่เลือกดวยตนเอง ตามความถนัดและความสนใจอยาง

แทจริง 

เปาหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  มุงพัฒนาใหผูเรียนไดรูจัก เห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น มีวุฒิภาวะ

ทางอารมณ กระบวนการคิด ทักษะในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมและมีความสุข เกิดจิตสํานึกรับผิดชอบในตนเอง 

ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

 กิจกรรมแนะแนว  เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเหมาะสมกับ

ปจเจกบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะทาง

อารมณ การเรียนรูเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งผูสอนทกุคนทําหนาที่แนะแนว

ใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอ การพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพและการมีงานทํา 

 กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร ตั้งแตการศึกษา 

วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางานเปนกลุม 

เชน ลูกเสือ/เนตรนารี  นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน และ

กิจกรรมชมรมตาง ๆ เปนตน 
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แผนผงัโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 
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