ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
เครื่องหมายโรงเรียน
เข็มโรงเรียน

รูปคบเพลิงอยู่ในสามเหลี่ยมใต้อักษร ว.ว. และชื่อโรงเรียนแสดงถึงแสงสว่างนาทางชีวิต

วิสัยทัศน์โรงเรียน
สร้างกุลสตรีมีคุณธรรม เป็นผู้นาในศตวรรษใหม่
ปรัชญาโรงเรียน
คุณธรรม นา วิชาการ
คาขวัญโรงเรียน
สัตย์ซื่อ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชาติ เทิดทูนศาสน์กษัตริย์
เอกลักษณ์โรงเรียน
โรงเรียนแห่งความรักและการให้

อัตลักษณ์ของนักเรียน
กุลสตรีวัฒนา

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สังกัดสานักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เริ่ม
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2417 (ค.ศ. 1874) โดยมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนมิชชัน จากสหรัฐอเมริกา เดิมชื่อเรียกว่าโรงเรียน
กุลสตรีวังหลัง ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังหลัง ขณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงเรียนสตรีประจาและ
โรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย โดยมิสซิสแฮเรียต เอ็ม เฮาส์ เป็นครูใหญ่คนแรก มีจุดมุ่งหมายจัดการเรียน
การสอนด้านการอ่าน เขียน การศึกษา คริสตจริยธรรมและวิชาเย็บปักถักร้อย ซึ่งเป็นวิชาสาหรับกุลสตรีสมัยนั้น
ในปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) กิ จ การของโรงเรี ย นเจริ ญ ขึ้ น ท าให้ ส ถานที่ ตั้ ง โรงเรี ย นเดิ ม ไม่ ส ามารถรองรั บ
จานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้ มิสเอ็ดน่า เซร่ะ โคล์ ครูใหญ่ในขณะนั้นได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบันและเปลี่ยน
ชื่อเป็น “วัฒนาวิทยาลัย” ในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมีอายุ ครบ 149 ปี กุลสตรีวังหลัง - วัฒนาวิทยาลัย
จากการด าเนิ น การของโรงเรี ย นส่ ง ผลให้ โ รงเรี ย นได้ รั บ คั ด เลื อ กจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ เ ป็ น
สถานศึกษาที่ได้รับพระราชทาน ดังนี้
 รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง

ปีการศึกษา 2556, 2560
ปีการศึกษา 2554, 2558, 2562
ปีการศึกษา 2555, 2559, 2563

หลักเกณฑ์อายุการสมัครระดับปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 1
ระดับปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อายุของผู้สมัคร นับถึงเดือนพฤษภาคม 2566
- ระดับชั้นอนุบาล 1
อายุ 3 ขวบ
- ระดับชั้นอนุบาล 2
อายุ 4 ขวบ
- ระดับชั้นอนุบาล 3
อายุ 5 ขวบ
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อายุ 6 ขวบ

ขั้นตอนการชื้อและกรอกใบสมัคร ผ่านระบบออนไลน์
1. เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย http//:www.wattana.ac.th
เลือกเมนู
ระบบการกรอกข้อมูลใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
2. กรอกข้อมูลส่วนตัว (เลขประจาตัวประชาชน, วัน เดือน ปีเกิด, ระดับชั้นที่สมัคร) เพื่อเข้าสู่ระบบการรับสมัคร
ดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 400 บาท ชาระโดย บัตรเครดิต (ค่าธรรมเนียมธนาคาร
3%) หรือ ชาระโดยวิธีสแกน QR Code (Thai QR)
3. เลือกระบุวัน เวลาสมัคร ทีผ่ ู้ปกครองต้องการ ตามช่วงเวลาทางโรงเรียนกาหนด
4. ดาเนินการกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว และแบบสอบถามเบื้องต้น (แบบฟอร์มโรงเรียน)
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก
5. พิมพ์รายงานเอกสารข้อมูลประวัติส่วนตัว และแบบสอบถามเบื้องต้น นามายื่นพร้อมหลักฐาน
การสมัคร ในวันที่มาสมัคร ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์ (วันสมัครตามที่ผู้ปกครองระบุไว้)
บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมาสมัครและรับการสัมภาษณ์ด้วยตนเองที่โรงเรียน ตามวัน เวลา
ที่ผู้ปกครองระบุไว้
 ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 และระดับประถมศึกษา นานักเรียนมาทดสอบในวันสมัคร
 ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนไม่ต้องมาในวันที่สมัคร

หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร
1. สูติบัตรนักเรียนฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด
2. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล นักเรียน (ถ้ามี)
3. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนบิดาและมารดา
5. รูปถ่ายนักเรียน (ชุดนักเรียน) สี หรือขาว – ดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
(ยกเว้นสมัครระดับชั้นอนุบาล 1 รูปถ่ายไม่ต้องเป็นชุดนักเรียน)
** สาหรับกรณีที่ยังไม่ได้แนบรูปในระบบกรอกใบสมัคร
6. หลักฐานการศึกษาหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) ยกเว้นสมัครเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
7. แบบสอบถามเบื้องต้นและใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ผู้ปกครองพิมพ์จากโปรแกรมการสมัคร)
*เอกสารสาเนาทุกฉบับ ต้องลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง*

เนื้อหาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก
ระดับปฐมวัย
ประเมินความสามารถด้วยการสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อดูความพร้อมและพัฒนาการของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประเมินความสามารถด้านภาษา การคิดคานวณ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งรอบ ๆ ตัว และ
การสัมภาษณ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 5
ทดสอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วิชาละ 1 ชั่วโมง และการสัมภาษณ์ (ใช้ดินสอ 2B เพื่อทาข้อสอบแบบกระดาษคอมพิวเตอร์)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ทดสอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วิชาละ 1 ชั่วโมง และการสัมภาษณ์ เพื่อดูความพร้อมในการอยู่ประจา
(ใช้ดินสอ 2B เพื่อทาข้อสอบแบบกระดาษคอมพิวเตอร์)
*ในวันสอบ โรงเรียนได้จัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4*
การประกาศผลการสอบคัดเลือก
แจ้งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์ และทางเว็บไซต์โรงเรียน (http://www.wattana.ac.th)
การยืนยันสิทธิ์และมอบตัว
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ผู้ปกครองต้องมาลงทะเบียนชาระค่าเล่าเรียนเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน
ตามวันและเวลาที่กาหนด หากไม่มาดาเนินการตามวันและเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
การปฐมนิเทศ
ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา
บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ โดยนักเรียนไม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนพร้อมบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ
การเข้าค่ายเตรียมความพร้อมอยู่ประจา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนต้องเข้าค่ายเตรียมความพร้อมการอยู่
ประจา ประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

หลักสูตรของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเปิดทาการสอน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1 – 3) และ
ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 และหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมีการจัดโปรแกรมการเรียนให้กับนักเรียนตามความสนใจดังนี้
 ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3
: ห้องเรียนปกติ , ห้องเรียน Premium English Course (PEC)
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 : ห้องเรียน Premium English Course (PEC)
ห้องเรียน English Program (EP)
*สาหรับหลักสูตร English Program (EP) นักเรียนที่ผ่านการมอบตัว
ลงทะเบียนเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน
ได้ โดยสามารถยื่นสมัครสอบในวันมอบตัวลงทะเบียน
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

: ห้องเรียน Premium English Course (PEC)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ห้องเรียนพิเศษ Enrichment English Program (EEP)
* ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และห้องเรียน
พิเศษ Enrichment English Program (EEP) นักเรียนที่ผ่านการ
มอบตัวลงทะเบียนเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
เข้าเรียนได้ โดยสามารถยื่นสมัครสอบ ในวันมอบตัวลงทะเบียน
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : ประกอบด้วยแผนการเรียน ตามรูปแบบ learning Block ได้แก่
Learning Block 1
Learning Block 2
Learning Block 3
Learning Block 4
Learning Block 5
Learning Block 6
Learning Block 7

วิศวกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี
อักษรศาสตร์ (ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเกาหลี)
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
เศรษฐศาสตร์ บัญชี และบริหารธุรกิจ
นวัตกรรมคหกรรม
สังคมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์

โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตร ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565
รายวิชา
หลักสูตร
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ (EP: Math)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (EP: Science)
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา (EP: Health and Physical
Education)
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาอังกฤษ (EP: English)
รายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติม
ภาษาจีน
คณิตศาสตร์เพิ่มพูน
วิทยาศาสตร์เพิ่มพูน
สนุกกับเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
Active Science
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
* กิจกรรมแนะแนว
* กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ผู้บาเพ็ญประโยชน์
- กิจกรรมชมรม
* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

EP
840
200
200
100
40
40
20

PEC
840
200
200
100
40
40
20

EP
840
200
200
100
40
40
20

PEC
840
200
200
100
40
40
20

EP
840
200
200
100
40
40
20

PEC
840
200
200
100
40
40
20

เวลาเรียน
ป.4
EP
PEC
840
840
160
160
160
160
160
160
40
40
40
40
40
40

20
20
200
120
80
40
120
40

20
20
200
120
80
40
120
40

20
20
200
120
80
40
120
40

20
20
200
120
80
40
120
40

20
20
200
120
80
40
120
40

20
20
200
120
80
40
120
40

40
40
160
160
80
80
120
40

40
30
10
1,080

40
30
10
1,080

40
30
10
1,080

40
30
10
1,080

40
30
10
1,080

40
30
10
1,080

40
30
10
1,120

ป.1

ป.2

ป.3

ป.5
STAMP
840
160
200
180
40
40
40

EP
840
160
160
120
40
40
80

PEC
840
160
160
120
40
40
80

EP
840
160
160
120
80
40
80

ป.6
IEC
840
160
160
120
80
40
80

40
40
160
160
80
80
120
40

40
40
100
160
40
40
40
40
120
40

80
40
120
160
80
80
120
40

80
40
120
160
80
80
120
40

80
40
80
160
80
80
120
40

80
40
80
80
80
120
40

80
40
80
80
80
120
40

40
30
10
1,120

40
30
10
1,120

40
30
10
1,120

40
30
10
1,120

40
30
10
1,120

40
30
10
1,040

40
30
10
1,040

ปกติ
840
160
160
120
80
40
80

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หลักสูตร PEC (Premium English Courses)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
□ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตร์
- เทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน
□ รายวิชาที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความ
พร้อมและจุดเน้น สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม (บังคับ)
- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
- หน้าที่พลเมือง
- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
- ภาษาจีน
รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม

ม.1

เวลาเรียน (ชั่วโมง)/ ปี
ม.2

ม.3

120 (3 นก.)
160 (4 นก.)

120 (3 นก.)
160 (4 นก.)

120 (3 นก.)
160 (4 นก.)

120 (3 นก.)
40 (1 นก.)

120 (3 นก.)
40 (1 นก.)

120 (3 นก.)
40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
40 (1 นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
40 (1 นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
40 (1 นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก.)

40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
200 (5 นก.)
200 (5 นก.)
200 (5 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
360 (9 นก.)
360 (9 นก.)
360 (9 นก.)
ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.กิจกรรมแนะแนว
2.กิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์
3.กิจกรรมชมรม
4.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ม.1
40
25
40
15
120
1,360

เวลาเรียน (ชั่วโมง)/ ปี
ม.2

ม.3

40
40
25
25
40
40
15
15
120
120
1,360
1,360
ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี

หลักสูตร STAMP : Science Technology And Mathematics Program
กลุ่มสาระการเรียนรู้
□ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วิทยาศาสตร์
-เทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน
□ รายวิชาที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อม
และจุดเน้น สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม (บังคับ)
- ภาษาไทยเพิ่มเติม
- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
- วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
- เทคโนโลยีเพิ่มเติม
- หน้าที่พลเมือง
- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
- ภาษาจีนเพิ่มเติม
รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม

ม.1

เวลาเรียน (ชั่วโมง)
ม.2

ม.3

120 (3 นก.)
160 (4 นก.)

120 (3 นก.)
160 (4 นก.)

120 (3 นก.)
160 (4 นก.)

120 (3 นก.)
40 (1 นก.)

120 (3 นก.)
40 (1 นก.)

120 (3 นก.)
40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
40 (1 นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
40 (1 นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
40 (1 นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
40 (1 นก.)
160 (4 นก.)
160 (4 นก.)
240 (6 นก.)
120 (3 นก.)
160 (4 นก.)
120 (3 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
80 (2 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
520 (13 นก.)
600 (15 นก.) 640 (16 นก.)
ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.กิจกรรมแนะแนว
2.กิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์
3.กิจกรรมชมรม
4.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ม.1
40
25
40
15
120
1,520

เวลาเรียน (ชั่วโมง)/ ปี
ม.2

ม.3

40
40
25
25
40
40
15
15
120
120
1,600
1,640
ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี

หลักสูตร EEP : Enrichment English Program (EEP)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
□ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์***
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตร์***
- เทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา***
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ***
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน
□ รายวิชาที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความ
พร้อมและจุดเน้น สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม (บังคับ)
- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม***
- หน้าที่พลเมือง
- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม***
- ภาษาจีน
รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม

ม.1

เวลาเรียน (ชั่วโมง)/ ปี
ม.2

120 (3 นก.)
160 (4 นก.)

120 (3 นก.)
160 (4 นก.)

120 (3 นก.)
40 (1 นก.)

120 (3 นก.)
40 (1 นก.)

120 (3 นก.)
160 (4 นก.)
u
120 (3 นก.)
40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
40 (1 นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
40 (1 นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
40 (1 นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก.)

ม.3

40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
360 (9 นก.)
360 (9 นก.)
360 (9 นก.)
ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.กิจกรรมแนะแนว
2.กิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์
3.กิจกรรมชมรม
4.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

หมายเหตุ *** จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ม.1
40
25
40
15
120
1,360

เวลาเรียน (ชั่วโมง)/ ปี
ม.2

ม.3

40
40
25
25
40
40
15
15
120
120
1,360
1,360
ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
□ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตร์
- เทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน จานวน 1,680 ชั่วโมง (41 นก.)
□ รายวิชาที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความ
พร้อมและจุดเน้น สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม (บังคับ)
Learning Blocks : วิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
Learning Blocks : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Learning Blocks : อักษรศาสตร์
Learning Blocks : เศรษฐศาสตร์ บัญชี และ
การบริหารธุรกิจ
Learning Blocks : นวัตกรรมคหกรรม
Learning Blocks : สังคมศาสตร์
Learning Blocks : ศิลปกรรมศาสตร์

ม.4

เวลาเรียน (ชั่วโมง)
ม.5

ม.6

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)

80 (2 นก.)
40 (1 นก.)

80 (2 นก.)
40 (1 นก.)

80 (2 นก.)
20 (0.5 นก.)

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

-

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
80 (2 นก.)
560 (14 นก.)

40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
80 (2 นก.)
600 (15 นก.)

20 (0.5 นก.)
40 (1 นก.)
80 (2 นก.)
480 (12 นก.)

-

-

800 (20 นก.)
800 (20 นก.)
800 (20 นก.)

-

-

-

-

800 (20 นก.)
800 (20 นก.)
800 (20 นก.)

-

-

800 (20 นก.)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - อังกฤษ
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - อังกฤษ (IEC)
แผนการเรียนอังกฤษ - ศิลปะ
แผนการเรียนอังกฤษ (IEC) - ศิลปะ
แผนการเรียนอังกฤษ - ภาษาต่างประเทศที่ 2
แผนการเรียนอังกฤษ (IEC) - ภาษาต่างประเทศที่ 2
แผนการเรียนอังกฤษ - สังคมศึกษา
แผนการเรียนอังกฤษ (IEC) - สังคมศึกษา
แผนการเรียนอังกฤษ – นวัตกรรมคหกรรม
รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมชมรม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ม.4
-

40
60
20
120

เวลาเรียน (ชั่วโมง)
ม.5
ม.6
840 (21.0 นก.) 740 (18.5นก.)
760 (19.0 นก.) 700 (17.5นก.)
760 (19.0 นก.) 540 (13.5 นก.)
660 (16.5 นก.)
760 (19.0 นก.) 620 (15.5 นก.)
740 (18.5 นก.)
760 (19.0 นก.) 620 (15.5 นก.)
740 (18.5 นก.)
760 (19.0 นก.) 620 (15.5 นก.)
740 (18.5 นก.)
760 (19.0 นก.)
ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง / 3 ปี
40
60
20
120
ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง

40
60
20
120

กิจวัตรประจาวันของนักเรียนระดับปฐมวัย
เวลา
07.50 น.
08.00 – 08.10 น.
08.10 – 08.40 น.
08.40 – 09.10 น.
09.10 – 09.40 น.
09.40 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 11.20 น.
11.20 – 12.00 น.
12.00 – 13.45 น.
13.45 – 14.00 น.
14.00 – 14.30 น.
14.30 น.
14.30 – 15.30 น.

กิจกรรม
นักเรียนเข้าแถวเตรียมเคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ กิจกรรมผู้นายามเช้า กายบริหาร
กิจวัตรประจาวันก่อนเข้าห้องเรียน กิจกรรม 10 นาที มหัศจรรย์ยามเช้า
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ดืม่ น้านมและรับประทานกล้วยน้าว้า
กิจกรรมกลางแจ้ง
กิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมเสรี
รับประทานอาหารกลางวัน
นอนพักกลางวัน
รับประทานอาหารว่าง
เกมการศึกษา
ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน
กิจกรรมเสริมพิเศษนอกเวลาเรียน เช่น English For Fun จิตรกรน้อย
ลีลาประกอบเพลง นาฏศิลป์

นอกจากนี้ ในแต่ละวันยังมีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ
เพิ่มเติมจากกิจกรรมประจาวัน โดยจัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ดังนี้
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้
- กิจกรรมคริสตจริยธรรม
- กิจกรรมห้องสมุดและคอมพิวเตอร์
- กิจกรรม English For Fun
- กิจกรรมพลศึกษา
- กิจกรรมดนตรี
- กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้
หมายเหตุ : ช่วงเวลาของกิจกรรมสามารถปรับยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
Clip video กิจวัตรประจาวัน
นักเรียนปฐมวัย

SCAN ME

ระดับปฐมวัย จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้วยรูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการคิด
ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย
กิจกรรม 10 นาที มหัศจรรย์ยามเช้า

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

กิจวัตรประจาวันของนักเรียนระดับประถมศึกษา
เวลา
07.35 น.
07.40 น.
07.50 - 08.00 น.

วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
เตรียมตัวเข้าแถวเคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
กิจกรรมยามเช้า

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.
11.40 - 12.50 น.

เรียนคาบที่ 1
เรียนคาบที่ 2
พักดื่มนม หรือทานไอศกรีม (วันพุธ) และทานกล้วยน้าว้า
เรียนคาบที่ 3
เรียนคาบที่ 4
พักรับประทานอาหารกลางวัน/ 11.40 - 12.30 น.
เรียนกิจกรรมพิเศษตอนกลางวัน
เรียนคาบที่ 5
12.30 - 13.20 น.
เรียนคาบที่ 6
13.20 - 14.10 น.
เรียนคาบที่ 7
14.10 - 14.40 น.
ครูที่ปรึกษากากับ ติดตามสมุด
บันทึกการบ้าน และงานอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย
โรงเรียนเลิก
เรียนพิเศษทาการบ้าน/เรียน
14.40 น.
กิจกรรมเสริมพิเศษตอนเย็น

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.

เวลา

07.50 - 08.00 น.

วันศุกร์

ประกาศยกย่องชมเชย และ
มอบรางวัลของกิจกรรมต่าง ๆ
แก่นักเรียน

พักรับประทานอาหารกลางวัน/
เรียนกิจกรรมพิเศษตอนกลางวัน
เรียนคาบที่ 5
เรียนคาบที่ 6
ครูที่ปรึกษาอบรมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของโรงเรียน รวมทั้ง
กากับ ติดตาม สมุดบันทึก
การบ้าน และงานอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย
โรงเรียนเลิก

หมายเหตุ : วันศุกร์หรือวันถัดไปที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์โรงเรียนเลิกเวลา 14.40 น.
Clip video กิจวัตรประจาวัน
นักเรียนประถมศึกษา

SCAN ME

ระดั บประถมศึกษา จัด การเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) ของกระทรวงศึกษาธิการ
และบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจของผู้เรียน
โรงเรียนจัดสื่อการสอนที่หลากหลาย

เน้นการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

กิจวัตรประจาวันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
เวลา
05.30 - 06.30 น.
06.40 - 07.15 น.
07.30 น.
07.45 - 08.00 น.
08.00 - 10.30 น.
10.30 - 10.50 น.
10.50 - 12.30 น.
12.40 - 13.30 น.
13.40 - 16.10 น.
16.10 น.
17.30 น.
18.00 น.
18.30 น.
19.15 น.
20.50 น.
21.10 น.
21.30 น.
22.00 น.
23.00 น.

Clip video การอยู่ประจา
นักเรียนมัธยมศึกษา

SCAN ME

กิจวัตรประจาวัน
ตื่นนอน ทากิจวัตรประจาวัน
รับประทานอาหารเช้า
เข้าแถวเคารพธงชาติ
กิจกรรมรักการอ่าน 10 นาทียามเช้า
เรียนคาบที่ 1 - 3
พักดื่มน้านม/ทานไอศกรีมและกล้วยน้าว้า
เรียนคาบที่ 4 - 5
รับประทานอาหารกลางวัน
เรียนคาบที่ 6 - 8
รับประทานของว่าง ออกกาลังกาย กิจวัตรส่วนตัว กิจกรรมต่าง ๆ
รับประทานอาหารเย็น
อาบน้า
เรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ ตอนปลาย
เข้าตึกเรียนอ่านหนังสือ ทาการบ้าน ทบทวนบทเรียน/เรียนพิเศษ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดื่มน้านมและขึ้นนอน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดื่มน้านมและขึ้นนอน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดื่มน้านมและขึ้นนอน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ดื่มน้านมและขึ้นนอน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดื่มน้านมและขึ้นนอน/ อ่านหนังสือ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นนอน

ระดับมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
ส่งเสริมการวางแผนและการทางานร่วมกัน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
การบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

การศึกษาดูงานและเยีย่ มชมโรงเรียน

