
 
 
 



 



ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 
 

เครื่องหมายโรงเรียน 
เข็มโรงเรียน 

 
รูปคบเพลิงอยู่ในสามเหลี่ยมใต้อักษร ว.ว. และช่ือโรงเรยีนแสดงถึงแสงสว่างน าทางชีวิต 

 
วิสัยทัศน์โรงเรียน 

สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่ 
 

ปรัชญาโรงเรียน 
คุณธรรม น า วิชาการ 

 
ค าขวัญโรงเรียน 

สัตย์ซื่อ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชาติ เทิดทนูศาสน์กษัตริย์ 
 

เอกลักษณ์โรงเรียน 
โรงเรียนแห่งความรักและการให้ 

อัตลักษณ์ของนักเรียน 
กุลสตรีวัฒนา 

 
 

 
 
  



ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
 

ประวัติความเป็นมา 
                                 

      โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2417 (ค.ศ. 1874) โดยมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนมิชชัน จากสหรัฐอเมริกา เดิมชื่อเรียกว่า
โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังหลัง ขณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงเรียนสตรี
ประจ าและโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย โดยมิสซิสแฮเรียต เอ็ม เฮาส์ เป็นครูใหญ่คนแรก   
มีจุดมุ่งหมายจัดการเรียนการสอนด้านการอ่าน เขียน การศึกษา คริสตจริยธรรมและวิชาเย็บปักถักร้อย ซึ่งเป็นวิชา
ส าหรับกุลสตรีสมัยนั้น ในปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) กิจการของโรงเรียนเจริญขึ้นท าให้สถานที่ตั้งโรงเรียนเดิม 
ไม่สามารถรองรับจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นได้ มิสเอ็ดน่า เซร่ะ  โคล์ ครูใหญ่ในขณะนั้นได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่  
ในสถานที่ปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็น “วัฒนาวิทยาลัย” ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมีอายุ ครบ 146 ปี  
กุลสตรีวังหลัง - วัฒนาวิทยาลัย   

 
 

นโยบายโรงเรียน 
 

1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้สามารถน าคติธรรม ตามครรลองคริสตศาสนาไปประยุกต์ใช้ใน
การด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติและมีความสุข 

2. ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียนเคารพยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมของโรงเรียน 
และมีจิตสาธารณะ 

4. ปลูกฝังให้ผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียน มีความเป็นสุภาพชนที่มีวิถีวัฒนา รักความเป็นไทย  ตระหนักถึง
คุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และมีวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เป็นผู้ใฝ่รู้ เป็นเลิศทางวิชาการระดับสากล โดยเน้นการใช้
เทคโนโลยี ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ดนตรี และทักษะชีวิต  (Women for the new century) 

6. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
7. มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และประชาคมโลก  

เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ การให้บริการแก่ชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการบริหารงาน
ของโรงเรียน 

 
 
 



      
 
 ระดับปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 อายุของผู้สมัคร นับถึงเดือนพฤษภาคม 2563 

- ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1   อายุ 3 ขวบ 
- ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2   อายุ 4 ขวบ 
- ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3   อายุ 5 ขวบ 
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อายุ 6 ขวบ 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 : มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน (ม.1 – ม.2) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
 
 

1. สูติบัตรนักเรียนฉบับจริง พร้อมส าเนา 1 ชุด 
2. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล นักเรียน (ถ้ามี) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนบิดาและมารดา 
5. รูปถ่ายนักเรียน (ชุดนักเรียน) สี หรือขาว – ด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป  

(ยกเว้นสมัครชั้นอนุบาลปีที่ 1 ไม่ต้องเป็นชุดนักเรียน) 
6. หลักฐานการศึกษา 

- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) ยกเว้นสมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 
- ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1) เฉพาะสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

(มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00) 
7. แบบสอบถามเบื้องต้นที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
8. ซองจดหมายของโรงเรียน ที่ระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้สมัคร เพ่ือแจ้งผลสอบทางไปรษณีย์ 

** เอกสารส าเนาของลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ** 
 

 
ระดับปฐมวัย : เวลา 09.00 - 12.00 น. 
         ประเมินด้วยการสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อดูความพร้อมและพัฒนาการของนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1) : เวลา 09.00 – 12.00 น.  
 ประเมินความสามารถด้านภาษา การคิดค านวณ ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับ สิ่งรอบๆ ตัว  
 และการสัมภาษณ์  
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.2 - 5) : เวลา 09.00 – 12.00 น.  
 ทดสอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
      วิชาละ 1 ชั่วโมง และการสัมภาษณ์  (ใช้ดินสอ 2B เพ่ือท าข้อสอบแบบกระดาษคอมพิวเตอร์) 
 

หลักเกณฑ์การสมัคร   
 

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 

เนื้อหาในการคัดเลือก 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  : เวลา 09.00 – 16.00 น.  
 ทดสอบวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  
      วิชาละ 1 ชั่วโมง และการสัมภาษณ์ เพ่ือดูความพร้อมในการอยู่ประจ า 
      (ใช้ดินสอ 2B เพ่ือท าข้อสอบแบบกระดาษคอมพิวเตอร์) 
 *วันสอบโรงเรียนได้จัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4* 
 
 

แจ้งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์ และทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.wattana.ac.th  
 

   
  

นักเรียนที่ ผ่ านการคัด เลือก ผู้ปกครองต้ องมาลงทะเบียนช าระค่า เล่าเรียน  เพ่ือยืนยันสิทธิ์  
ตามวันและเวลาที่ก าหนด หากไม่มาด าเนินการตามวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 

 ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา 
บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ โดยนักเรียนไม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
นักเรียนพร้อมบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ 

 
 
 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนต้องเข้าค่ายเตรียมความพร้อม
การอยู่ประจ า (20 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563) 

  

 
 

  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ โดยจัดหลักสูตร Premium English Course (PEC) ส าหรับนักเรียนที่เข้าเรียนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน  และให้สอดคล้องการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนจึงจัดให้มี  หลักสูตรหลักสูตร EP (English Program)  ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษ ให้กับนักเรียนตั้งแต่  
ระดับประถมศึกษาปีที่  1 และโครงการพิเศษส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพระดับสูง  ด้านวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยนักเรียนที่  ผ่านการมอบตัว
ลงทะเบียนเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว  สามารถสมัครสอบคัดเลือก เข้าหลักสูตรพิเศษดังกล่าวได้ในวันมอบตัว
ลงทะเบียน 

การประกาศผลการคัดเลือก
คัดเลือก 

 

การยืนยันสิทธิ์ และมอบตัว
ลงทะเบียนคัดเลือก 

 

การสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพิเศษ 

การปฐมนิเทศ   
 
คัดเลือก  
 

การเข้าค่ายเตรียมความพร้อมอยู่ประจ า 
 

http://www.wattana.ac.th/


  
สมัครสอบในวันที่ลงทะเบียน โดยผู้ปกครองสามารถรับใบสมัครได้ที่จุดลงทะเบียน 
1. ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์) วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
   เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ อาคารอายะดาฯ  
2. ประกาศผลสอบ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.  
   ทางเว็บไซต์ http://www.wattana.ac.th  
3. ยืนยันสิทธิ์และช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนหลักสูตร English Program (EP)   
   วันที่ 3 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องการเงิน อาคารอ านวยการ   
   “ไม่ช าระเงินในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์” 
 

 
 

 สมัครสอบในวันที่ลงทะเบียน โดยผู้ปกครองสามารถรับใบสมัครได้ที่จุดลงทะเบียน 

1. ทดสอบวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ณ อาคาร 130 ปีฯ  

   ทดสอบวิชาคณิตศาสตร์, วทิยาศาสตร์ เวลา 08.00 – 10.00 น.  

2. ประกาศผลสอบ วันพฤหัสบดีที่ 12  มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.  

    ทางเว็บไซต์ http://www.wattana.ac.th  

3. ยืนยันสิทธ์การเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   

   วันที่ 24 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น.    

***ไมย่ืนยันสิทธิ์ในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์*** 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร English Program (EP) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
  

 โครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

  



โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับประถมศึกษา 
 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น  

 เวลาเรียน 

รายวิชา ป.1 ป.2 ป.3 
หลักสูตร EP PEC EP PEC EP IEC ปกต ิ

รายวิชาพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 840 
ภาษาไทย 200 200 200 200 200 200 200 
คณิตศาสตร์ (EP: Math) 200 200 200 200 200 200 200 
วิทยาศาสตร์ (EP: Science) 100 100 100 100 80 80 80 
สังคมศึกษาฯ 40 40 40 40 40 40 40 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา (EP: Health 
and Physical Education) 

20 20 20 20 20 20 20 

ศิลปะ 20 20 20 20 20 20 20 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 20 20 20 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ (EP: English) 200 200 200 200 200 200 200 
รายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติม 120 120 120 120 80 40 - 
ภาษาจีน  80 80 80 80 80 - - 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  - 40 - 40 - 40 - 
Active Science 40 - 40 - - - - 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 
* กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 40 
* กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
- กิจกรรมชมรม 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

* กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,080 1,080 1,080 1,080 1,040 1,000 960 

 



ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

 เวลาเรียน 

รายวิชา ป.4 ป.5 ป.6 
หลักสูตร EP IEC ปกติ IEC ปกต ิ IEC ปกต ิ

รายวิชาพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 840 
ภาษาไทย 160 160 160 160 160 160 160 
คณิตศาสตร์ (EP: Math) 160 160 160 160 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ (EP: Science) 120 120 120 120 120 80 80 
สังคมศึกษาฯ 80 80 80 80 80 80 80 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา (EP: Health 
and Physical Education) 

80 80 80 80 80 80 80 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 40 40 80 80 
ภาษาอังกฤษ (EP: English) 80 80 80 80 80 80 80 
รายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติม 160 80 80 80 80 80 80 
ภาษาจีน  80 - - - - - - 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  80 80 80 80 80 80 80 
Active Science - - - - - - - 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 
* กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 40 
* กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
- กิจกรรมชมรม 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

* กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 

 

 



        โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน้  
        หลักสูตร PEC (Premium English courses) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง)/ ปี 

ม.1 ม.2 ม.3 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้     
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120  (3 นก.) 120 (3 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 - ประวัติศาสตร์ 
 - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
 - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 - เศรษฐศาสตร์ 
 - ภูมิศาสตร์  

 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 

 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 

 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80  (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
ศิลปะ 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน  880  (22 นก.) 880 (22 นก.) 880(22 นก.) 
 รายวิชาที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความ 
พร้อมและจุดเน้น สาระการเรยีนรู้เพิ่มเติม (บงัคับ) 

   

- ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  200  (5 นก.) 200  (5 นก.) 200 (5 นก.) 
- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
- หน้าท่ีพลเมือง 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
- ภาษาจีน 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 
360 (9 นก.) 360 (9 นก.) 360 (9 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1.กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
2.กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 40 40 40 
3.กิจกรรมชมรม 30 30 30 
4.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี 

1,360 1,360 1,360 

           หมายเหตุ : เร่ิมใช้หลักสูตร PEC ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561  เป็นต้นไป 
 

  



หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Intensive science and Math Program) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ม.1 ม.2 ม.3 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้     
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120  (3 นก.) 120 (3 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 - ประวัติศาสตร์ 
 - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
 - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 - เศรษฐศาสตร์ 
 - ภูมิศาสตร์  

 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 

 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 

 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80  (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
ศิลปะ 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน  880  (22 นก.) 880 (22 นก.) 880(22 นก.) 
 รายวิชาที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและ
จุดเน้น สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม (บังคับ) 

   

- ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  80  (2 นก.) 80 (2 นก.) 40 (1 นก.) 
- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 160 (4 นก.) 80 (2 นก.) 160 (4 นก.) 
- หน้าท่ีพลเมือง 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
- วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3นก.) 
- เทคโนโลยีเพิ่มเติม 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
- ภาษาไทยเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ - 40 (1 นก.) - 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 
400 (10 นก.) 400 (10 นก.) 400 (10 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1.กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
2.กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 40 40 40 
3.กิจกรรมชมรม 30 30 30 
4.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี 

1,400 1,440 1,440 

 

 



โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง)  
ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้     
ภาษาไทย 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 - ประวัติศาสตร์ 
 - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
 - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 - เศรษฐศาสตร์ 
 - ภูมิศาสตร์  

 
40 (1 นก.) 

 
 

80 (2 นก.) 

 
40 (1 นก.) 

 
 

80 (2 นก.) 

 
 
 
 

80 (2 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40  (1 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
ศิลปะ 40  (1 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40  (1 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2 นก.) 120  (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน  1,640 (41 นก.) 
560  (14 นก.) 560  (14 นก.) 520  (13 นก.) 

 รายวิชาที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความ 
พร้อมและจุดเน้น สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม (บังคับ) 

   

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

840 (21.0 นก.) 880 (22.0 นก.) 740 (18.5นก.) 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 760 (19.0 นก.) 800 (20.0 นก.) 700 ( 17.5 นก.) 
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - อังกฤษ 560 (14.0 นก.) 640 (16.0 นก.) 560 (14.0 นก.) 
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - อังกฤษ (IEC) 600 (15.0 นก.) 640 (16.0 นก.) 560 (14.0 นก.) 
แผนการเรียนอังกฤษ - ศิลปะ 540 (13.5 นก.) 640 (16.0 นก.) 640 (16.0 นก.) 
แผนการเรียนอังกฤษ (IEC) - ศิลปะ  580 (14.5 นก.) 640 (16.0 นก.) 640 (16.0 นก.) 
แผนการเรียนอังกฤษ - ภาษาต่างประเทศท่ี 2 640 (16.0 นก.) 720 (18.0 นก.) 640 (16.0 นก.) 
แผนการเรียนอังกฤษ (IEC) - ภาษาต่างประเทศท่ี 2  680 (17.0 นก.) 720 (18.0 นก.) 640 (16.0 นก.) 
แผนการเรียนอังกฤษ - สังคมศึกษา 640 (16.0 นก.) 720 (18.0 นก.) 560 (14.0 นก.) 
แผนการเรียนอังกฤษ (IEC) - สังคมศึกษา 680 (17.0 นก.) 720 (18.0 นก.) 560 (14.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง 

 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง)  
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1.กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
2.กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 40 40 40 
3.กิจกรรมชมรม 30 30 30 
4.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 

 
 
 

 
 
 
 

  



กิจวัตรประจ าวันของนักเรียนระดับปฐมวัย 
 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
07.50 น. นักเรียนเข้าแถวเตรียมเคารพธงชาติ  

08.00 – 08.10 น. เคารพธงชาติ , กิจกรรมผู้น ายามเช้า , กายบริหาร  
08.10 – 08.40 น. กิจวัตรประจ าวันก่อนเริ่มห้องเรียน , กิจกรรม ๑๐ นาทีมหัศจรรย์ยามเช้า  
08.40 – 09.10 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  
09.10 – 09.40 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  
09.40 – 10.00 น. ดื่มนมและรับประทานกล้วยน้ าว้า   
10.00 – 10.30 น. กิจกรรมกลางแจ้ง  
10.30 – 11.20 น. กิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมเสรี   
11.20 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
12.00 – 13.45 น. นอนพักกลางวัน  
13.45 – 14.00 น. รับประทานอาหารว่าง  
14.00 – 14.30 น. เกมการศึกษา  

14.30 น. ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน  
 

14.30 – 15.30 น. 
กิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน เช่น English For Fun , ลีลาประกอบเพลง 
นาฏศิลป์ , จิตรกรน้อย , ว่ายน้ า , บัลเล่ต์ 

 

หมายเหตุ ช่วงเวลาของกิจกรรมสามารถปรับยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม และกิจกรรมในแต่ละวันอาจมีชื่อ
เรียกแตกต่างกันไป 

นอกจากนี้ ในแต่ละวันยังมีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ เพ่ิมเติมจากกิจกรรมประจ าวัน โดยจัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ดังนี้ 

 

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ระยะเวลา (นาที) หมายเหตุ 
1. กิจกรรมคริสตจริยธรรม  40  

2. กิจกรรม English For Fun 
(ภาษาอังกฤษ) 

40  

3. กิจกรรมดนตรี    40 ทดแทนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

4. กิจกรรมห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ 40 ทดแทนกิจกรรมเสรี 
5. กิจกรรม Active Play (พลศึกษา) 40 ทดแทนกิจกรรมกลางแจ้ง 
 



 

กิจวัตรประจ าวันของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 

 

เวลา วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา วันศุกร์ 
07.35 น. 
07.40 น. 

เตรียมตัวเข้าแถวเคารพธงชาติ 
เคารพธงชาติ 

07.50 - 08.00 น. กิจกรรมรักการอ่าน 
ป.1-ป.3   วันจันทร์ และวันพุธ 
ป.4-ป.6   วันอังคาร 
กิจกรรมเต้นเพ่ือสุขภาพ 
ป.1-ป.3   วันอังคาร และวันพฤหัสบดี 
ป.4-ป.6   วันจันทร์ วันพุธ และวัน
พฤหัสบดี 

07.50 - 08.00 น. ประกาศยกย่องชมเชย และ 
มอบรางวัลของกิจกรรมต่างๆ 
แก่นักเรียน 

08.00 - 08.50 น. 
08.50 - 09.40 น. 
09.40 - 10.00 น. 
10.00 - 10.50 น. 
10.50 - 11.40 น. 

เรียนคาบท่ี 1 
เรียนคาบท่ี 2 
พักดื่มนม หรือทานไอศกรีม (วันอังคาร) และทานกล้วยน้ าว้า 
เรียนคาบท่ี 3 
เรียนคาบท่ี 4 

11.40 - 12.50 น. 
 
12.50 - 13.40 น. 
13.40 - 14.30 น. 
14.30 - 15.20 น. 
15.20 - 15.30 น. 
 
15.30 น. 
15.40 - 16.30 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน/  
เรียนกิจกรรมพิเศษตอนกลางวัน 
เรียนคาบท่ี 5 
เรียนคาบท่ี 6 
เรียนคาบท่ี 7 
ครูทีป่รึกษาก ากับ ติดตามสมุดบันทึก
การบ้าน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
โรงเรียนเลิก 
เรียนพิเศษท าการบ้าน/เรียนกิจกรรม 
เสริมพิเศษตอนเย็น 

11.40 - 12.30 น. 
 
12.30 - 13.20 น. 
13.20 - 14.10 น. 
14.10 - 14.40 น. 
 
 
 
14.40 น. 
 

พักรับประทานอาหารกลางวัน / 
เรียนกิจกรรมพิเศษตอนกลางวัน 
เรียนคาบท่ี 5 
เรียนคาบท่ี 6 
ครูที่ปรึกษาอบรมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของโรงเรียน รวมทั้ง
ก ากับ ติดตาม สมุดบันทึกการบ้าน 
และงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
โรงเรียนเลิก 
 

 
หมายเหต ุ:  วันศุกร์หรือวันถัดไปที่เป็นวันหยุดนกัขัตฤกษ์โรงเรียนเลิกเวลา 14.30 น.   



 
กิจวัตรประจ าวันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 

 

กิจวัตรประจ าวันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
05.40 - 06.40 น. ตื่นนอนท ากิจวัตรประจ าวัน 
06.40 น. อาหารเช้า 
07.30 น. 
07.45 - 08.00 น. 

เข้าแถวเคารพธงชาติ 
อ่านหนังสือยามเช้า 

08.00 - 10.30 น. เรียนคาบท่ี 1 - 3 
10.30 - 10.50 น. พักดื่มน้ านม/ทานไอศกรีมและกล้วยน้ าว้า 
10.50 - 12.30 น. เรียนคาบท่ี 4 - 5 
12.40 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.40 - 16.10 น. เรียนคาบท่ี 6 - 8 
16.10 น. ของว่าง – ออกก าลังกาย ท ากิจวัตรส่วนตัว/ เรียนพิเศษ 
17.30 น. อาหารเย็น 
18.00 น. 
18.30 น. 

อาบน้ า 
เรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

19.15 น. เข้าตึกเรียนอ่านหนังสือ ท าการบ้าน ทบทวนบทเรียน / เรียนพิเศษ 
21.00 น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดื่มน้ านมและข้ึนนอน 
21.10 น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดื่มน้ านมและข้ึนนอน 
21.30 น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดื่มน้ านมและข้ึนนอน 
22.00 น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ขึ้นนอน 
23.00 น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นนอน 

 
หมายเหตุ  

 วันอาทิตย์ผู้ปกครองสามารถส่งนักเรียนเข้าโรงเรียน ก่อนเวลา 18.00 น. 

 วันจันทร์ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าโรงเรียน ก่อนเวลา 07.30 น. 

 วันศุกร์หรือวันถัดไปเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เลิกเรียนเวลา15.10 น.รับนักเรียนกลับบ้านได ้
ไม่เกินเวลา 19.00น. 
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 ระดับสถานศึกษา 
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 ด้านผู้บริหาร และครู 

 
 

 



 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


