
 

 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
แนวปฏบิตัิ การรบันกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 1 ห้องเรียนพิเศษ 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศึกษาธิการเปน็ภาษาอังกฤษ  
(English Program)  ปีการศกึษา ๒๕๖5 

...................................................................................... 
๑. หลักการ 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท าโครงการจัด       
การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ซึ่งจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖0) โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นส่ือในการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน การจัดการเรียน     
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมีทักษะทาง
ภาษาอังกฤษได้มีทางเลือกตามความถนัด จึง จัดให้มี โรงเรียนท่ีเปิดการเรียนการสอนตามหลัก สูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะห้องเรียนพิเศษเพื่อแยกการรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางภาษาอังกฤษออกมาต่างหากจากการรับนักเรียนปกติท่ัวไป เพื่อให้การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖5 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจึงก าหนดแนวทางการรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียน
พิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ดังนี้ 
  โรงเรียนจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการและงานเปิดรั้วโรงเรียน Open house online 2022 เพื่อให้
นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเย่ียมชมการบริหารจัดการของโรงเรียนในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา COVID-19 ท่ี http://www.ayw.ac.th/openhouse/ เพื่อประกอบการตัดสินใจ  

 
๒. เปา้หมายในการพัฒนานักเรียน 
 ๒.๑  นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อส่ือสารในระดับสากล 
 ๒.๒  นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 ๒.๓  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้และมีจิตส านึกต่อตนเอง ชุมชนและสังคมโลกโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ 
 ๒.๔  นักเรียนมีความเป็นเลิศ มีศักยภาพในเวทีการแข่งขันของโลก เป็นสมาชิกประชาคมโลก ได้อย่าง  
เท่าเทียมและก้าวสู่ความเป็นสากล อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 
๓. จุดเน้นของหลักสูตร 
 English Program โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มุ่งเน้นการจัดการศึกษารายวิชาพื้นฐานให้ครอบคลุม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐)ของ
กระทรวงศึกษาธิการ คู่กับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ สอนโดยคุณครูชาวต่างชาติในวิชา
หลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา คอมพิวเตอร์ และในรายวิชาเพิ่มเติมอื่น เช่น ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ 
ภาษาอังกฤษวรรณกรรม ท้องถิ่นอยุธยา โครงงาน เป็นต้น โครงการมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้เป็น



-2- 
 

 

นักเรียนแห่งอนาคต มีความเป็นสากลในบริบทของวัฒนธรรมไทย นักเรียนสามารถส่ือสารภาษาท่ีสองได้อย่าง
คล่องแคล่ว มีทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นผู้น าท่ีกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม คุณครูสอนโดยเน้นฝึกทักษะการคิด การปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรท่ี
หลากหลาย เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข สามารถเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีทักษะของ
นั ก เ รี ย น  English Program ( EP Skills:  Presentation Skill, Goal Setting Skill, Creativity & Innovation 
Skill, Critical thinking & Problem solving skill , Cross- cultural understanding skill , Teamwork & 
Leadership skill) และมีความพร้อมเป็นนักเรียนในศตวรรษท่ี21 ตามวิสัยทัศน์ของทางโครงการท่ีว่า “Make 
the good role model with Thainess to get along worldwide.”  ผลิตคนดี มีความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล  
 
4. จ านวนนักเรียนที่จะรับ 

รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี ๑ ห้องเรียนพิ เศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) จ านวน ๒ ห้องเรียน ห้องละ ๓๐ คน รวม ๖๐ คน 
 
5. คุณสมบัติของนักเรียน 

5.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลัง
ศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖4 หรือเทียบเท่า 

5.2 มีผลการเรียนเฉ ล่ีย ทุกรายวิ ชาใน ช้ันประถม ศึกษาปี ท่ี  ๔ และ ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี  ๕                               
ไม่น้อยกว่า  ๒.๗๕ และมีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ และช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๕ ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ หรือในกรณีท่ีนักเรียนเคยได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP , EP , 
และ MEP นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉล่ียกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ และช้ันประถมศึกษา    
ปีท่ี ๕ ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 

5.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
5.4 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
5.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English 

Program) ท่ีประสบปัญหาระหว่างเรียนแต่เป็นผู้ท่ีมีความสามารถและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ จ านวน ร้อยละ 3  
ได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนจากกองทุนจนจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยผ่านความเห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการโครงการ ตามแนวปฏิบัติ ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี วก ๑๐๖๕/๒๕๔๔ และ ค าส่ัง
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ.๔๓/๒๕๔๖   
 
6. ก าหนดวันและเวลา 

รับสมัคร    วันท่ี 19 – 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
              เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

       ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
 สอบข้อเขียน     วันท่ี 6 มีนาคม 2565 

   สอบสัมภาษณ์    วันท่ี 7 มีนาคม 2565   
   ประกาศผล  วันท่ี 9 มีนาคม 2565 

รายงานตัว   วันท่ี 10 มีนาคม 2565 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑2.0๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
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         มอบตัว       วันท่ี 12 มีนาคม 2565 
             เวลา ๐๙.๐๐-๑2.0๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

 (หากไม่มาในวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์)   
 
๗. ใบสมัคร 
 ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้ท่ี  http://www.ayw.ac.th  ผู้สนใจขอรับ            
ใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ท่ีส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 2 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (ต้ังแต่
วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ – 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ยกเว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) 

 
8. การสมัคร 
 ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน) ณ หอประชุมพระราชทาน  โรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย  ตามวัน เวลา ท่ีก าหนดไว้ในใบสมัคร  
 
9. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
 9.๑ ใบสมัครโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  พร้อมกรอกรายละเอียด 
 9.๒ หลักฐานท่ีแสดงว่าส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ (ปพ. ๑:ป) หรือใบรับรองของโรงเรียน    
ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ (ปพ. ๗)  ฉบับจริงหรือส าเนา 
 9.๓ หลักฐานแสดงผลการเรียนตามคุณสมบัติท่ีก าหนดในข้อ 3.๒ ฉบับจริงหรือส าเนา (ในกรณีท่ี
โรงเรียนของท่านไม่มีใบรับรองผลการเรียนให้ใช้ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบตามแบบฟอร์มของโรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย / มีให้ในเอกสารการสมัครสอบ) 
 9.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง  จ านวน ๓ รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัคร) 
 9.5 ทะเบียนบ้านของผู้สมัครหรือหลักฐานอื่นๆท่ีอ้างอิงได้ ท่ีแสดงคุณสมบัติครบถ้วน ฉบับจริงหรือ
ส าเนา 
 9.6 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ - ช่ือสกุล ของผู้สมัครหรือผู้เกี่ยวข้องท่ีไม่ตรงกับหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษา หรือใบรับรอง ฉบับจริงหรือส าเนา (ถ้ามี) 

หมายเหตุ  เอกสารและหลักฐานต่างๆใช้เพื่อประกอบการตรวจหลักฐานในวันสมัครเท่านั้น โดยโรงเรียน
จะไม่เก็บเอกสารและหลักฐานไว้ 
 

10. ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หอ้งเรียนพิเศษ  English Program 
 

วันที่ เวลา วิชา 
6 มีนาคม 2565 ๐๘.๓๐ - 09.3๐ น. คณิตศาสตร์  ฉบับ (๒) 

 09.35 - ๑1.05 น. ภาษาอังกฤษ  ฉบับ (๒) 
 ๑1.1๐ - ๑2.1๐ น. วิทยาศาสตร์  ฉบับ (๒) 
   

7 มีนาคม 2565 ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์ / ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด 
 
 
 

http://www.ayw.ac.th/
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11. การสัมภาษณ์ 
 ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษเบื้องต้น ณ อาคาร 4 ช้ัน 1         
ห้อง  411 - 416 
 

๑2. การประกาศผล 
 ๑2.๑ การมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ผู้สมัครท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนได้ตรวจสอบใบสมัครและ
หลักฐานการสมัคร ครบถ้วนถูกต้อง  จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ท้ังนี้โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
คัดเลือก ณ  ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และ http://www.ayw.ac.th ตามรายละเอียด    
แนบท้าย 
 ๑2.๒ การมีสิทธิ์เข้าศึกษา  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ  ป้ายประกาศ และ 
http://www.ayw.ac.th 
 

๑3. การรายงานตัว 
 นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ตัวจริง  (ล าดับท่ี ๑ – ๖๐) พร้อมผู้ปกครองนักเรียน ๑ คน รับทราบ
แนวทางการด าเนินการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ของ
โรงเรียน วันท่ี 10 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร 12 ช้ัน 1 ต้องปฏิบัติดังนี้ 

13.1 น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครมายื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับรายงานตัวของโรงเรียน พร้อมลงลายมือช่ือรายงานตัว  
13.2 ช าระเงินค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ตามท่ี

โรงเรียนก าหนด  
 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการในแต่ละปีต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ (ท่ีเพิ่มจากหลักสูตรปกติ)   

มีดังนี้ 
1) กิจกรรมค่าย English and Adventure Camp (๓ วัน ๒ คืน) 
2) กิจกรรมค่าย Environmental and Cultural Preservation Camp (๓ วัน ๒ คืน) 
3) กิจกรรมเรียนเสริมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
4) กิจกรรมทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR 
5) กิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ 
6) กิจกรรมวันส าคัญ 

13.3 การรายงานตัว แบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ 
  รอบท่ี 1 เวลา 9.00 – 10.30 น.  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวจริง ล าดับท่ี ๑ – 30  
  รอบท่ี 2 เวลา 10.30 – 12.00 น.  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวจริง ล าดับท่ี 3๑ – 60  
   (หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ท่ีก าหนด  ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)   
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวส ารอง รอการติดต่อจากคณะกรรมการรับนักเรียนตามล าดับท่ีส ารองโดยจะต้องมา
รายงานตัวและปฏิบัติเช่นเดียวกัน ตามวันและเวลาท่ีก าหนด  
 
๑4. การมอบตัว 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท่ีผ่านการรายงานตัว(ตัวจริง)ทุกคนจะต้องมามอบตัววันท่ี 12 มีนาคม 2565 เวลา 
8.30 – 12.00 น. ณ อาคาร 4 ช้ัน 1 ห้อง 411 - 416 (หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์)  และต้อง
ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑4.๑ รับเอกสารการมอบตัว ตามประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นห้องเรียนท่ีโรงเรียนได้จัดไว้ 

http://www.ayw.ac.th/
http://www.ayw.ac.th/
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 ๑4.๒ น าเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้มายื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับมอบตัวของโรงเรียน 
  ๑) ใบมอบตัว  พร้อมกรอกรายละเอียด 
  ๒) หลักฐานการส าเร็จการศึกษา (ปพ. ๑:ป) ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
  3) ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑  ฉบับ 

4) ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  มารดาหรือผู้ปกครองนักเรียน  (กรณีผู้ปกครองนักเรียนท่ีไม่ใช่บิดา  
มารดา)  ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑  ฉบับ 
  5) รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้วครึ่ง  จ านวน ๑ รูป  (ติดใบมอบตัว) 
 14.3 ช าระเงินบ ารุงการศึกษาภาคเรียนท่ี ๑  จ านวน ๒๘,๑๕๐ บาท  (ภาคเรียนท่ี ๒  จ านวน  ๒๗,๕๐๐ 
บาท)  

 
๑5. การเรียนปรับพื้นฐาน 
 นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษช้ัน ม.๑ จะต้องเรียนปรับพื้นฐานรายวิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร ์
 วัตถุประสงค์ในการเรียนปรับพื้นฐาน 

๑. เพื่อปรับพื้นฐานความรู้วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
๒. เพื่อเรียนรู้กิจกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม “ชาติเสือ” และสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างเพื่อน 
๓. เพื่อปรับตัวให้เกิดความคุ้นเคยกับสถานศึกษาแห่งใหม่และเตรียมพร้อมส าหรับ  การเปิดภาคเรียน 

 วัน เวลา เรียนปรับพื้นฐาน  โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
สถานท่ีเรียนปรับพื้นฐาน  ห้อง 413 / ๔๑6 อาคาร 4  ช้ัน 1  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

 
๑6.  การปฐมนิเทศ 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศตามรายละเอียดท่ีโรงเรียนก าหนด และประกาศให้
ทราบ   
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ตารางสอบคดัเลือก 
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
(English Program) 

 
 

วันที่ เวลา วิชา 
6 มีนาคม 2565 ๐๘.๓๐ - 09.3๐ น. คณิตศาสตร์  ฉบับ (๒) 

 09.35 - ๑1.05 น. ภาษาอังกฤษ  ฉบับ (๒) 
 ๑1.1๐ - ๑2.1๐ น. วิทยาศาสตร์  ฉบับ (๒) 
   

7 มีนาคม 2565 ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์ / ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด 
 
 
 

 
Core Values 

Attentive Learning,    

Always striving to do good,    

Discipline,   

Benefitting the Community 

 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2o-WPyqzRAhVBsZQKHaCDCOwQjRwIBw&url=http://www.tunwalai.com/chapter/346028/chapter-29-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2&bvm=bv.142059868,d.dGo&psig=AFQjCNFsDiVtlLjQ3n3zRgP2UxVhPr1MKw&ust=1483759788303468
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2o-WPyqzRAhVBsZQKHaCDCOwQjRwIBw&url=http://www.tunwalai.com/chapter/346028/chapter-29-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2&bvm=bv.142059868,d.dGo&psig=AFQjCNFsDiVtlLjQ3n3zRgP2UxVhPr1MKw&ust=1483759788303468

