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“ให้ทีน่ีถ่าวรมัน่คงสืบไป”

ครัน้ ณ วันจันทร์ เดือน ๙ แรม ๑๒ ค�า เวลาบา่ย ๔ โมงเสส
ทรงจับฆอ้นเคาะแผน่ศิลานัน้ แลว้ตรัสวา่

พระด�ารัส สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร คราวเสด็จฯ วางศิลาฤกษ ์
อาคารเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ

ราชกิจจานุเบกษา เลม่ที ่๔ แผน่ที ่๑๘ หมายเลข ๑๓๘

 ยอ้นกลับไปเมื่อช่วง พ.ศ. 2428 (ค.ศ. 1885) บริเวณวัด
คาทอลิก ยา่นบางรัก มีบาทหลวงชาวฝรัง่เศส ผูเ้ป็นสมาชิกใน
คณะมิสซังตา่งประเทศแห่งกรุงปารีสทา่นหนึ่ง คือ บาทหลวง      
เอมิล กอลมเบต ์เจ้าอาวาสวัดสวนทา่น (อาสนวิหารอัสสัมชัญใน
ปัจจุบัน) ไดเ้พียรพยายามให้ความรู้และการศึกษาแกเ่ด็กชาย
ไทยในเขตบางรักทีก่�าพร้า ยากจน และดอ้ยโอกาสโดยหวังจะให้
เด็กเหลา่นัน้มีวิชาความรู้ติดตัว และมีคุณภาพชีวิตทีด่ีในสังคม 
จากบา้นไมห้ลังเล็ก ๆ ซึ่งใช้เป็นทีเ่รียนชัว่คราว และมีนักเรียน
จ�านวน 12 คน เมื่อเริม่ตน้
 โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นโรงเรียนแห่งแรกของมูลนิธิคณะ
เซนตค์าเบรียล แห่งประเทศไทย เปิดท�าการสอนอยา่งเป็นทางการ 
เมื่อวันที ่ 16 กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2428 (ค.ศ. 1885) โดยใช้ชื่อวา่ 
“โรงเรียนอาซมซานกอเล็ศ (COLLEGE  DE  L’ASSOMPTION)”

 ใน พ.ศ. 2444 (ค.ศ. 1901) คณะภราดาเซนตค์าเบรียล 5 
ทา่นแรก เดินทางมาจากประเทศฝรัง่เศส เพื่อเขา้มารับภารกิจการ
บริหารโรงเรียนตอ่จากบาทหลวงกอลมเบต ์ ผูม้ีภารกิจมากและ
ชราภาพ
 ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมาโรงเรียนอัสสัมชัญได้พัฒนาการ
จดัการเรยีนการสอนทีม่คีณุภาพ และซือ่สตัยต์อ่ปณธิานของโรงเรยีน 
ซึ่งมุง่เนน้การให้ความรู้ควบคูไ่ปกับหลักคุณธรรม รวมถึง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามมรดกและลักษณะเฉพาะของการศึกษา
ภายใตส้ังกัดมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยเสมอมา
 ดว้ยจ�านวนนักเรียนทีเ่พิม่มากขึ้น อาคารเรียนมีไมเ่พียง
พอกับนักเรียน ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ซึ่งด�ารงต�าแหนง่อธิการ
ในขณะนัน้ ไดข้ยายสถานทีเ่รยีนของนกัเรยีนระดับชัน้ประถม มาที ่
ซอยเซนตห์ลุยส ์โดยมากอ่ตัง้โรงเรยีนใช้ชื่อวา่ โรงเรยีนอสัสมัชญั     

ขอ้มูลโรงเรียนโดยสังเขป



มีอาคารเรียนหลังแรกชื่ออาคารมาร์ติน เดอ ตูร์ส ไดร้ับอนุญาต
ให้เปิดท�าการสอน เมื่อวันที ่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2509                  
ในครัง้แรกยา้ยเฉพาะนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที ่ 1-4 มา
เรียน ณ สถานทีแ่ห่งนีเ้ทา่นัน้ กระทัง่ปี พ.ศ. 2516 ภราดาวิจารณ ์    
ทรงเสีย่งชัย มาด�ารงต�าแหนง่อธิการ ไดย้า้ยนักเรียนชัน้ประถม
ศึกษาปีที ่5–7 จากโรงเรียนอัสสัมชัญ (เขตบางรัก) มาอยูร่วมกัน
ทีซ่อยเซนตห์ลุยส ์ซึ่งตอ่มาในปี พ.ศ. 2520 จึงไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 
 ปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญเปิดสอนตัง้แต่ระดับชัน้ประถม
ศึกษาปีที ่1 ถึง มัธยมศึกษาปีที ่6 ในหลักสูตรสถานศึกษา และ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)

สถานทีต่ัง้
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
164 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์0-2675-6970-85 โทรสาร 0-2212-2310
เว็บไซต:์ http://www.acp.ac.th 
โรงเรียนอัสสัมชัญ
26 ซอยเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์0-2630-7111-20 โทรสาร 0-2237-7769
เว็บไซต:์ http://www.assumption.ac.th
แฟนเพจ: 
http://www.facebook.com/AssumptionCollege1885

ปณิธาน (Commitment)
เราชาวอัสสัมชัญ
 • ตอ้งตัง้มัน่ในคุณธรรมของศาสนา
 • ตอ้งเชื่อมัน่ในคุณคา่และศักดิศ์รีของคน
 • ตอ้งมุง่มัน่ในความเป็นเลิศดา้นวิชาการ
 • ตอ้งยึดมัน่ในความรับผิดชอบตอ่สังคม

ปรัชญา (Philosophy)
โรงเรียนอัสสัมชัญมีปรัชญาและแนวทางในการให้การศึกษาดังนี ้
คือ
1. จุดมุง่หมายของชีวิต คือการรู้จักสัจธรรมความจริง และการ
เขา้ถึงธรรมอันสูงสง่ อันเป็นบอ่เกิดแห่งชีวิต
2. มนุษยท์ุกคนตอ้งท�างาน ความวิริยะ อุตสาหะเป็นหนทางน�าไป
สูค่วามส�าเร็จ ดังคติพจนท์ีว่า่ LABOR OMNIA VINCIT

วิสัยทัศน ์(Vision)
 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นผูม้ีคุณธรรม และคุณภาพ
มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Missions)
1. จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานและมาตรฐาน
การศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย
2. พัฒนาและสง่เสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานให้ 
ผูเ้รียนทุกคนไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพ โดยพัฒนานักเรียนให้
เป็นบุคคลทีม่ีความรู้คูคุ่ณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สากล
3. สง่เสรมิและพฒันาระบบการบรหิารจดัการและพฒันาสถานศกึษา 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
4. สง่เสริมและสนับสนุนนักเรียนให้มีความรับผิดชอบตอ่องคก์ร 
สังคม ในการอนุรักษท์รัพยากรและสิง่แวดลอ้ม

อัตลักษณ ์(Identity)
 ผูเ้รยีนยดึมัน่ในสจัธรรม มวีริยิะ อตุสาหะ รบัผิดชอบตอ่สงัคม

เอกลักษณ ์(Uniqueness)
 ผูน้�าทีด่ี สูส่ังคม



แผนการเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้

 เม่ือปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญ ไดป้รับกระบวนการเรียนรู้ ผา่นทางแผนการเรียนการสอน ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ 
เพ่ือรองรับในการพัฒนาศักยภาพของ นักเรียน ทีห่ลากหลาย และสามารถเรียนรู้ในสิง่ทีต่นสนใจ ตามแนวทางความถนัดของตัวเอง กับ
แนวคิดทีว่า่ ASSUMPTION WAY : ASSUMPTION STYLE
 นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2564 จะมีแผนการเรีียนให้เลือกศึกษา 6 แผนการเรียน ไดแ้ก่

แผนการเรียน Gifted (Advanced Science&Mathematics Program)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.

รายวิชาเพิม่เติมทีแ่ตกตา่งตามจุดเนน้
 คณิตศาสตร์สากล จ�านวน 2 ชม./สัปดาห์ 
 คณิตศาสตร์ขัน้สูง จ�านวน 4 ชม./สัปดาห์
 วิทยาศาสตร์สากล จ�านวน 2 ชม./สัปดาห์ 
 วิทยาศาสตร์ขัน้สูง จ�านวน 4 ชม./สัปดาห์
 สังคมสากล จ�านวน 1 ชม./สัปดาห์
 ภาษาอังกฤษเพิม่เติม จ�านวน 2 ชม./สัปดาห์ 
 ภาษาจีน จ�านวน 1 ชม./สัปดาห์

รายละเอียดของแผนการเรียน
 - ปรบัโครงสร้างหลกัสตูรเป็นลกัษณะเฉพาะ โดยการเพิม่เวลาเรยีน 
และเพิม่คาบเรยีน เพื่อเนน้พฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 
 - จัดครูผู้สอนโดยเน้นครูที่มีความสามารถพิ เศษด้าน 
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน
 - จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์เป็นพิเศษ 
 - พัฒนาแบบเรียน เอกสารประกอบการเรียนทีเ่นน้ สง่เสริม
การเรียนรู้ของนักเรียน 
 - จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนทีส่ง่เสริมการพัฒนาศักยภาพ ของผู้
เรียน เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการ คา่ยบูรณาการทักษะ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และศึกษาดูงานดา้นวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์



แผนการเรียน BELL English Program 
ห้องเรียนเนน้ภาษาอังกฤษ BELL ตามแนวทาง BELL Educational Trust England

รายวิชาเพิม่เติมทีแ่ตกตา่งตามจุดเนน้
 คณิตศาสตร์สากล จ�านวน 2 ชม./สัปดาห์ 
 วิทยาศาสตร์สากล จ�านวน 2 ชม./สัปดาห์ 
 สังคมสากล จ�านวน 1 ชม./สัปดาห์
 ภาษาอังกฤษเพิม่เติม จ�านวน 5 ชม./สัปดาห์
 ภาษาจีน จ�านวน 1 ชม./สัปดาห์

รายละเอียดของแผนการเรียน
 - จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมของ
แผนการเรียนเนน้ภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษของ
ศูนยภ์าษา Bell Educational Trust, England 
 - สอนโดยครเูจ้าของภาษา (ชาวอังกฤษและอเมรกินัเป็นสว่นใหญ)่ 
ทีม่ีคุณวุฒิการศึกษาดา้นการสอนภาษาโดยตรง 
 - จัดการเรียนการสอน 5 คาบ/สัปดาห์ 
 - เนน้ทักษะทางดา้นการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 - จัดนักเรียนเป็นกลุม่ยอ่ย กลุม่ละไมเ่กิน 16 คน แบง่กลุม่ตาม
ความสามารถของนักเรียน (เกง่ ปานกลาง อ่อน)
 - เนน้กิจกรรมหลากหลายเป็นสื่อในการเรียนการสอน เพื่อให้
นักเรียนมีความสุขในการเรียน (Fun Learning and Enjoyment) 
สามารถสื่อสารกับครูชาวตา่งชาติ
 - เมื่อจบหลักสูตรระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่ 3 จะไดร้ับการ
ทดสอบ KET/PET TEST จาก University of Cambridge/
ESOL Examinations และไดร้ับประกาศนียบัตรจบหลักสูตรใน
วัน BELL GRADUATION DAY

แผนการเรียน Science and Mathematics Program
ห้องเรียนเนน้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รายวิชาเพิม่เติมทีแ่ตกตา่งตามจุดเนน้
 คณิตศาสตร์สากล จ�านวน 2 ชม./สัปดาห์ 
 คณิตศาสตร์เพิม่เติม จ�านวน 1 ชม./สัปดาห์
 วิทยาศาสตร์สากล จ�านวน 2 ชม./สัปดาห์ 
 วิทยาศาสตร์เพิม่เติม จ�านวน 1 ชม./สัปดาห์
 คอมพิวเตอร์ จ�านวน 1 ชม./สัปดาห์
  - คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา
  - โครงงานคอมพิวเตอร์
 สังคมสากล จ�านวน 1 ชม./สัปดาห์
 ภาษาอังกฤษเพิม่เติม จ�านวน 2 ชม./สัปดาห์ 
 ภาษาจีน จ�านวน 1 ชม./สัปดาห์          

รายละเอียดของแผนการเรียน
 จัดรายวิชาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน และเขียน กับครูชาวตา่ง
ชาติ (Native Speaker)
 มีการสอบภาษาอังกฤษเพ่ือวัดความสามารถทางภาษาที่ได้รับ
การออกแบบมาเพ่ือประเมินความสามารถของผู้เรียนที่ต้องการ
เรียนหรือท�างาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการส่ือสาร 
ตามกรอบ CEFR (Common European Framework of      
References)



แผนการเรียน Digital and Technology 
ห้องเรียนเนน้ดิจิทัลและเทคโนโลยี ตามแนวทาง STEAM Education

รายวิชาเพิม่เติมทีแ่ตกตา่งตามจุดเนน้
 คณิตศาสตร์สากล จ�านวน 2 ชม./สัปดาห์ 
 วิทยาศาสตร์สากล จ�านวน 2 ชม./สัปดาห์
 คอมพิวเตอร์ จ�านวน 3 ชม./สัปดาห์
  - การออกแบบกราฟิก
  - ส่ือประสม
  - การออกแบบเว็บไซต์
  - เว็บโปรแกรมมิง่
  - การพัฒนาแอพพลิเคชัน่
  - e-Sport
 สังคมสากล จ�านวน 1 ชม./สัปดาห์
 ภาษาอังกฤษเพิม่เติม จ�านวน 2 ชม./สัปดาห์
 ภาษาจีน จ�านวน 1 ชม./สัปดาห์

รายละเอียดของแผนการเรียน
 - จัดให้มีรายวิชาเพิม่เติมดา้นดิจิทัลและเทคโนโลยี เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ดา้นเทคโนโลยี มีความคิคสร้างสรรค ์
การคิดเชิงออกแบบ โดยบูรณาการความรู้ Science, Technology, 
Engineering, Art และ Mathematics เพื่อสง่เสริมการพัฒนา
นวัตกรรมดา้นเทคโนโลยี

แผนการเรียน Chinese and English Program
ห้องเรียนเนน้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ตามแนวทางต�ารากลางมูลนิธิฯ และ HSK : Hanyu Shuiping Kaoshi)

รายวิชาเพิม่เติมทีแ่ตกตา่งตามจุดเนน้ 
 คณิตศาสตร์สากล จ�านวน 2 ชม./สัปดาห์ 
 วิทยาศาสตร์สากล จ�านวน 2 ชม./สัปดาห์
 คอมพิวเตอร์ จ�านวน 1 ชม./สัปดาห์
  - คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา
  - โครงงานคอมพิวเตอร์
 สังคมสากล จ�านวน 1 ชม./สัปดาห์
 ภาษาอังกฤษเพิม่เติม จ�านวน 2 ชม./สัปดาห์
 ภาษาจีน จ�านวน 3 ชม./สัปดาห์
 (เพ่ือการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน ส�าหรับผูที้ไ่มใ่ช้
ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก HSK) 

รายละเอียดของแผนการเรียน
 - จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีนและภาษา
อังกฤษ ตามนโยบายการพัฒนาผูเ้รียนตามต�ารากลางของมูลนิธิ
คณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย สง่เสริมให้นักเรียนสอบ     
วัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนโดยวัดความสามารถการใช้
ภาษาในชัน้เรียนและในชีวิตประจ�าวัน โดยใช้การสอบวัดระดับ
ภาษาจีน HSK ไดร้ะดับ HSK1 - 3

 *** HSK ยอ่มาจาก Hanyu Shuping Kaoshi เป็นการสอบ      
วัดระดับความรู้ทางภาษาจีนส�าหรับผู้ที่ไม่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษา
หลัก ***



แผนการเรียน English Program
ห้องเรียนเนน้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ตามแนวทาง British Integration Curriculum 

รายวิชาเพิม่เติมทีแ่ตกตา่งตามจุดเนน้
 สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานและเพิม่เติม เรียนกับคุณครูเจ้าของ
ภาษา ยกเวน้ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และศิลปะ
รายวิชาเพิม่เติมทีแ่ตกตา่ง
 Digital & Technology จ�านวน 3 ชม./สัปดาห์
 ภาษาอังกฤษ จ�านวน 3 ชม./สัปดาห์
 ภาษาจีน จ�านวน 1 ชม./สัปดาห์

รายละเอียดของแผนการเรียน
 โปรแกรมภาษาองักฤษเป็นหลกัสตูรทางเลอืกส�าหรบั นกัเรยีน
ทีต่อ้งการเพิม่พนูทกัษะภาษาองักฤษควบคูไ่ปกบัทกัษะ ความรู้
ทางวชิาการ
 - การจัดการเรียนสอนยึดตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 - นักเรียนเรียนเป็นภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ 
การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา ทัง้รายวิชาพื้นฐาน และ 
เพิม่เติม ในแตล่ะห้องเรียน 
 - มีนักเรียน ไมเ่กิน 30 คน 
 - หนังสือเรียนน�าเขา้จากตา่งประเทศ โดยคัดเลือก ให้เหมาะ
สมกับเนื้อหาทีเ่รียน เมื่อจบหลักสูตร 
 - นักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตาม
ระเบยีบของกระทรวงศกึษาธกิาร ประเทศไทย ประกอบกบัไดร้บั
การสร้างพื้นฐานทีด่ ี ในการศกึษาตอ่มหาวทิยาลยัตา่งประเทศและ
หลกัสตูรนานาชาต ิของมหาวทิยาลยัในประเทศไทยเป็นการเตรยีม
ความพร้อมผูเ้รยีน สูร่ะดบันานาชาติ 



แผนการเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย

 จากแนวคิดทีว่า่ ASSUMPTION WAY : ASSUMPTION STYLE นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2562 เป็นตน้ไป จะ
มีแผนการเรีียนให้ไดเ้ลือกศึกษา ทัง้สิน้ 14 แผนการเรียน เพื่อเป็นเสน้ทางในการกา้วสูอ่าชีพในอนาคต โดยทีน่ักเรียนสามารถเรียนรู้ใน
สิง่ตนเองถนัดในยุคการศึกษาไทย 4.0 แบง่ออกเป็นแผนการเรียนดังนี้

แผนการเรียนวิทย ์- วิทยาศาสตร์ อสช. 
Science - AC Science

เรียนแผนการเรียนนี ้สามารถศึกษาตอ่ไดใ้นสาขา
แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์
สหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย ์ สัตวแพทยศาสตร์ 
กายภาพบ�าบัด พยาบาลศาสตร์ การแแพทยแ์ผนไทย
การแพทยแ์ผนจีน สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมดิจิตัล
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน่  วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 
วนศาสตร์ ประมง อุตสาหกรรมเกษตร
เศรษฐศาสตร์ สถิติ นักบินพาณิชย ์
จิตวิทยา คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม   พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

รายละเอียดของแผนการเรียน
 - มุ่ งส่ ง เส ริมให้ผู้ เ รียนมีความเป็นเ ลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และฝึกประสบการณว์ิชาชีพทีส่อดคลอ้งกับ
การศึกษาตอ่ในระดับมหาวิทยาลัย
 - ทุกแผนการเรียน เรียนเหมือนกันทุกรายวิชา รวม 8 กลุม่สาระ
การเรียนรู้ จ�านวน 41 หนว่ยกิต
รายวิชาเพิม่เติมทีแ่ตกตา่งตามจุดเนน้
คณิตศาสตร์ขัน้สูง (PAT1 PAT3) 3 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ฟิสิกสเ์พื่อการพัฒนา (PAT2 PAT3) 3 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
เคมีประยุกต ์(PAT2 PAT3) 3 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ชีววิทยาขัน้สูง (PAT2) 3 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (PAT2) 1 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 
ภาษาอังกฤษ AUA 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร์ 1 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
โครงงาน/ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน

อสช. ยอ่มาจาก โครงการอัสสัมชัญสง่เสริมศักยภาพผูเ้รียนดา้น
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์สูร่ะดับชาต ิ



แผนการเรียนวิทย ์- วิศวกรรมศาสตร์ 
Science - Engineering

แผนการเรียนวิทย ์- วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Science - Health Science

เรียนแผนการเรียนนี ้สามารถศึกษาตอ่ไดใ้นสาขา
แพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ เภสชัศาสตร์
สตัวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์/เทคนคิการแพทย์
กายภาพบ�าบดั พยาบาลศาสตร์ การแแพทยแ์ผนไทย
การแพทยแ์ผนจนี สาธารณสขุศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟิก
วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ นวตักรรมดจิติลั 
เทคโนโลยีมลัตมิเีดยีและแอนนเิมชัน่ วทิยาศาสตร์
เทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร เกษตรศาสตร์
วนศาสตร์ ประมง อตุสาหกรรมเกษตร 
เศรษฐศาสตร์ สถติ ิ นกับนิพาณชิย ์
จติวทิยา คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกฬีา 
ครศุาสตร์ ศกึษาศาสตร์ บรหิารธรุกจิ
ครศุาสตร์อตุสาหกรรม  พาณชิยศาสตร์และการบญัชี

เรียนแผนการเรียนนี ้สามารถศึกษาตอ่ไดใ้นสาขา
แพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์
สตัวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย ์
กายภาพบ�าบดั พยาบาลศาสตร์ การแแพทยแ์ผนไทย 
การแพทยแ์ผนจีน สาธารณสขุศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟิก 
วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ นวตักรรมดจิตัิล
เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยมีลัตมีิเดยีและแอนนเิมชัน่
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี เทคโนโลยกีารเกษตร 
เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ ประมง
อตุสาหกรรมเกษตรเศรษฐศาสตร์ สถติิ
นกับนิพาณชิย ์ จติวิทยา คหกรรมศาสตร์
วทิยาศาสตร์การกฬีา ครศุาสตร์ ศกึษาศาสตร์
ครศุาสตร์อตุสาหกรรม  บรหิารธรุกจิ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี

รายละเอียดของแผนการเรียน
 - มุง่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้และทักษะในสาขาวิชาทีเ่กีย่วขอ้ง
กับวิทยาศาสตร์สุขภาพผา่นกิจกรรมหลักสูตร ผา่นการลงมือปฏิบัติจริง 
ในห้องปฏบัิตกิารทางวิทยาศาสตร์ การจัดท�าโครงงานและฝึกประสบการณ์
วชิาชพี ทีส่อดคลอ้งกับการศึกษาตอ่ในระดับมหาวิทยาลัย
 - ทุกแผนการเรียน เรียนเหมือนกันทุกรายวิชา รวม 8 กลุม่สาระ
การเรียนรู้ จ�านวน 41 หนว่ยกิต
รายวิชาเพิม่เติมทีแ่ตกตา่งตามจุดเนน้
คณิตศาสตร์เพิม่เติม (PAT1) 3 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
เคมี (PAT2)  3 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ชีววิทยา (PAT2)  3 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ฟิสิกส ์(PAT2)  2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ความถนัดทางการแพทย ์ 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน    
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (PAT2) 1 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษ AUA 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
โครงงาน/ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน

รายละเอียดของแผนการเรียน
 - มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการออกแบบเชิง
วิศวกรรม ผา่นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในห้องปฏิบัติการวิศวกรรม AC 
Fab Lab และฝึกประสบการณว์ิชาชีพทีส่อดคลอ้งกับการศึกษาตอ่ใน
ระดับมหาวิทยาลัย
 - ทุกแผนการเรียน เรียนเหมือนกันทุกรายวิชา รวม 8 กลุม่สาระ
การเรียนรู้ จ�านวน 41 หนว่ยกิต
รายวิชาเพิม่เติมทีแ่ตกตา่งตามจุดเนน้
คณิตศาสตร์เพิม่เติม (PAT1 PAT3) 3 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ฟิสิกส ์(PAT2 PAT3) 3 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
เคมี (PAT2 PAT3) 3 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ชีววิทยา (PAT2) 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (PAT2) 1 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษ AUA 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
โครงงาน/ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน



แผนการเรียนวิทย ์- ดิจิทัลและเทคโนโลย ี
Science - Digital & Technology

แผนการเรียนคณิต - บริหารธุรกิจ
Math - Business Administration

เรียนแผนการเรียนนี ้สามารถศึกษาตอ่ไดใ้นสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว การโรงแรม
ธุรกิจการบิน ศิลปกรรมศาสตร์
นิเทศศาสตร์/วารสารและสื่อสารมวลชน
สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา โบราณคดี รัฐศาสตร์
อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์ วิจิตรศิลป์ มัณฑนศิลป์
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
นาฏศิลป์ ดุริยางคศาสตร์/ดุริยางคศิลป์
บางสถาบันการศึกษา
ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียและแอนนิมเชัน่ ครุศาสตร์ ศึกษา
ศาสตร์ จิตวิทยา คหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา
สถาปัตยกรรมศาสตร์

รายละเอียดของแผนการเรียน
 - มุง่สง่เสรมิให้ผูเ้รยีนมีความรูแ้ละทกัษะในสร้างนวัตกรรม/ชิน้งาน 
โดยใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ผา่นการลงมอืปฏิบัตจิริงในห้องปฏบิตักิาร 
วิศวกรรม AC Fab Lab รวมทัง้การจดัท�าโครงงานและฝึกประสบการณ์
วชิาชพีทีส่อดคลอ้งกบัการศกึษาตอ่ในระดบัมหาวทิยาลัย
 - ทุกแผนการเรียน เรียนเหมือนกันทุกรายวิชา รวม 8 กลุม่สาระ
การเรียนรู้ จ�านวน 41 หนว่ยกิต
รายวิชาเพิม่เติมทีแ่ตกตา่งตามจุดเนน้
คอมพิวเตอร์ 3 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
(ระบบฐานขอ้มลู, การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถ,ุ โครงงานไมโครคอนโทรเลอร์, 
การพฒันาเวบ็เชิงปฏสัิมพนัธ ์และ ส่ือดจิิทลั)
คณติศาสตร์เพิม่เตมิ (PAT1) 3 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรยีน
เคม ี(PAT2) 3 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรยีน
ฟิสิกส ์(PAT2) 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรยีน
ชวีวทิยา (PAT2) 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรยีน
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (PAT2) 1 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรยีน
ภาษาอังกฤษ AUA 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรยีน  
โครงงาน/ฝึกประสบการณว์ชิาชพี 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรยีน  

เรียนแผนการเรียนนี ้สามารถศึกษาตอ่ไดใ้นสาขา
แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์
กายภาพบ�าบัด พยาบาลศาสตร์ การแแพทยแ์ผนไทย
การแพทยแ์ผนจีน สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟตแ์วร์
ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก นวัตกรรมดิจิตัล
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน่ สถิติ
เทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ ประมง
เศรษฐศาสตร์ นักบินพาณิชย ์ อุตสาหกรรมเกษตร
จิตวิทยา คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
ครศุาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาการคอมพวิเตอร์
พาณชิยศาสตร์และการบัญช ี วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

รายละเอียดของแผนการเรียน
 - มุง่สง่เสรมิให้ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะในการด�าเนนิธรุกจิ เป็น
ผูป้ระกอบการ Startup โดยจัดรายวชิาเพิม่เตมิ  การจัดท�าโครงงานและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อในระดับ
มหาวทิยาลัย
 - ทุกแผนการเรียน เรียนเหมือนกันทุกรายวิชา รวม 8 กลุม่สาระ
การเรียนรู้ จ�านวน 41 หนว่ยกิต
รายวิชาเพิม่เติมทีแ่ตกตา่งตามจุดเนน้
คณติศาสตร์เพิม่เตมิ (PAT1) 3 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรยีน
ภาษาไทย/สังคมศึกษา 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรยีน  
ภาษาอังกฤษ AUA 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรยีน
ภาษาอังกฤษ 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรยีน
คอมพวิเตอร์/การงานอาชพี 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรยีน  
โครงงาน/ฝึกประสบการณว์ชิาชพี  2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรยีน   



แผนการเรียนศิลป์ภาษา - ฝรัง่เศส
Arts - French

แผนการเรียนศิลป์ภาษา - จีน
Arts - Chinese

รายละเอียดของแผนการเรียน
 - มุง่พัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาฝรัง่เศส และสง่เสริม
ให้นักเรียนสอบวัดระดับภาษาฝรัง่เศส (DELF) เพื่อเป็นการแสดงถึง
พัฒนาการทางภาษาของผูเ้รียน โดยจัดให้มีรายวิชาเพิม่เติม การจัดท�า
โครงงาน และการฝึกประสบการณว์ิชาชีพทีส่อดคลอ้งกับการศึกษาตอ่
ในระดับมหาวิทยาลัย
 - ทุกแผนการเรียน เรียนเหมือนกันทุกรายวิชา รวม 8 กลุม่สาระ
การเรียนรู้ จ�านวน 41 หนว่ยกิต
รายวิชาเพิม่เติมทีแ่ตกตา่งตามจุดเนน้
ภาษาฝรัง่เศส 6 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาไทย/สังคมศึกษา 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน  
คอมพิวเตอร์/การงานอาชีพ 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน  
ภาษาอังกฤษ AUA 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษ  2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
โครงงาน/ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
สอบวัดระดับภาษาฝรัง่เศส DELF ไดอ้ยา่งนอ้ย A1 
***การสอบ DELF เป็นประกาศนียบัตรความรู้ทางด้านภาษาฝรั่งเศส
ขัน้พื้นฐาน***

รายละเอียดของแผนการเรียน
 - มุง่พัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน และสง่เสริมให้
นักเรียนสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) เพื่อเป็นการแสดงถึงพัฒนาการ
ทางภาษาของผูเ้รียน โดยจัดให้มีรายวิชาเพิม่เติม การจัดท�าโครงงาน 
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อที่
สอดคลอ้งกับการศึกษาตอ่ในระดับมหาวิทยาลัย
 - ทุกแผนการเรียน เรียนเหมือนกันทุกรายวิชา รวม 8 กลุม่สาระ
การเรียนรู้ จ�านวน 41 หนว่ยกิต
รายวิชาเพิม่เติมทีแ่ตกตา่งตามจุดเนน้
ภาษาจีน 6 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาไทย/สังคมศึกษา 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน  
คอมพิวเตอร์/การงานอาชีพ 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน  
ภาษาอังกฤษ AUA 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษ 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
โครงงาน/ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
สอบวัดระดับภาษาจีน HSK ไดร้ะดับ HSK1 - 3 
***HSK ยอ่มาจาก Hanyu Shuping Kaoshi เป็นการสอบวัดระดับ
ความรู้ทางภาษาจีนส�าหรับผูท้ีไ่มใ่ช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก***

เรียนแผนการเรียนนี ้สามารถศึกษาตอ่ไดใ้นสาขา
ออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟิก ดรุยิางคศาสตร์/ดรุยิางคศลิป์
การโรงแรม อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว นเิทศศาสตร์
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน นติศิาสตร์ 
รฐัศาสตร์ โบราณคด ี ศลิปกรรมศาสตร์ 
วจิติรศลิป์ จติรกรรม มณัฑนศลิป์ 
การออกแบบ นาฏศลิป์
สงัคมวทิยาและมานษุยวิทยา  
บางสถาบนัการศกึษา
คอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยีและแอนนเิมชัน่ ครศุาสตร์
จติวิทยา ศกึษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ 
ธรุกจิการบนิ วทิยาศาสตร์การกฬีา พลศึกษา 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เรียนแผนการเรียนนี ้สามารถศึกษาตอ่ไดใ้นสาขา
ออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟิก ดรุยิางคศาสตร์/ดรุยิางคศลิป์
การโรงแรม อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว นเิทศศาสตร์
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน      สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
นติศิาสตร์ รฐัศาสตร์ โบราณคดี
ศลิปกรรมศาสตร์ วจิติรศลิป์ จติรกรรม 
มณัฑนศลิป์ การออกแบบ นาฏศลิป์ 
บางสถาบนัการศกึษา
คอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยีและแอนนเิมชัน่ ครศุาสตร์ จิตวทิยา
ศกึษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ ธรุกจิการบนิ 
วทิยาศาสตร์การกฬีา พลศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์



แผนการเรียนศิลป์ - กีฬา 
Arts - Sports

แผนการเรียนศิลป์ - อาร์ตแอนดด์ีไซน ์
Arts - Art and Design

รายละเอียดของแผนการเรียน
 - มุง่พฒันาให้ผูเ้รยีนมคีวามเป็นเลิศดา้นกฬีา โดยจัดให้มรีายวชิา
เพิม่เตมิ การจัดท�าโครงงาน และการฝึกประสบการณว์ชิาชพี ที่
สอดคลอ้งกบัการศกึษาตอ่ในระดบัมหาวทิยาลัย
 - ทุกแผนการเรียน เรียนเหมือนกันทุกรายวิชา รวม 8 กลุม่สาระ
การเรียนรู้ จ�านวน 41 หนว่ยกิต
รายวิชาเพิม่เติมทีแ่ตกตา่งตามจุดเนน้
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 6 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาไทย/สังคมศึกษา 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน  
คอมพิวเตอร์/การงานอาชีพ 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษ AUA 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษ   2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
โครงงาน/ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน

รายละเอียดของแผนการเรียน
 มุง่สง่เสรมิให้ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะในกาสร้างนวตักรรม/ชิน้งาน 
โดยใช้เทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร์ ผา่นการลงมอืปฏบัิตจิรงิ ในห้อง
ปฏบัิตกิารวศิวกรรม AC Fab Lab รวมทัง้มกีารจัดรายวชิาเพิม่เตมิ    
การจัดท�าโครงงานและการฝึกประสบการณว์ชิาชพี ทีส่อดคลอ้งกบั    
การศกึษาตอ่  ในระดบัมหาวทิยาลัย 
รายวิชาเพิม่เติมทีแ่ตกตา่งตามจุดเนน้
คอมพิวเตอร์ 3 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
(การออกแบบ, การออกแบบสือ่สิง่พมิพ,์ การออกแบบโฆษณา และโครงงานอาชพี)
ศิลปะ (พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม) 3 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
สังคมศึกษา/การงานอาชีพ  2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน  
ภาษาอังกฤษ AUA 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษ 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
คณิตศาสตร์เพิม่เติม 1 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน    
โครงงาน/ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน  

เรียนแผนการเรียนนี ้สามารถศึกษาตอ่ไดใ้นสาขา
ออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟิก ดรุยิางคศาสตร์/ดรุยิางคศลิป์
การโรงแรม อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว นเิทศศาสตร์
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สงัคมวทิยาและ
มานษุยวทิยา นติศิาสตร์ รฐัศาสตร์ โบราณคดี
ศลิปกรรมศาสตร์ วจิติรศลิป์ จติรกรรม 
มณัฑนศลิป์ การออกแบบ นาฏศลิป์ 
บางสถาบนัการศกึษา
คอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยีและแอนนเิมชัน่ ครศุาสตร์ จิตวทิยา
ศกึษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ ธรุกจิการบนิ 
วทิยาศาสตร์การกฬีา พลศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์

มีการทดสอบ JLPT ไดร้ะดับ N4
***JLPT: Japanese Language Proficiency Test ทดสอบเพื่อวัด
ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่ นของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่ นเป็น
ภาษาหลัก*** 

รายละเอียดของแผนการเรียน
 - มุง่พัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญีปุ่่ น และสง่เสริมให้
นักเรียนสอบวัดระดับภาษาญีปุ่่ น (JLPT) เพื่อเป็นการแสดงถึง
พัฒนาการทางภาษาของผูเ้รียน โดยจัดให้มีรายวิชาเพิม่เติม การจัดท�า
โครงงาน และการฝึกประสบการณว์ิชาชีพทีส่อดคลอ้งกับการศึกษาตอ่
ทีส่อดคลอ้งกับการศึกษาตอ่ในระดับมหาวิทยาลัย
 - ทุกแผนการเรียน เรียนเหมือนกันทุกรายวิชา รวม 8 กลุม่สาระ
การเรียนรู้ จ�านวน 41 หนว่ยกิต
รายวิชาเพิม่เติมทีแ่ตกตา่งตามจุดเนน้
ภาษาญีปุ่่ น 6 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาไทย/สังคมศึกษา 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน  
คอมพิวเตอร์/การงานอาชีพ 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน  
ภาษาอังกฤษ AUA 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษ  2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
โครงงาน/ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน

แผนการเรียนศิลป์ภาษา - ญีปุ่่ น
Arts - Japanese

เรียนแผนการเรียนนี ้สามารถศึกษาตอ่ไดใ้นสาขา
พลศกึษา วิทยาศาสตร์การกฬีา
ออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟิก การโรงแรม
อตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว นเิทศศาสตร์
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สงัคมวทิยาและ
มานษุยวิทยา  นติศิาสตร์ รฐัศาสตร์
โบราณคด ี ศลิปกรรมศาสตร์ วจิติรศลิป์ จติรกรรม 
มณัฑนศลิป์ การออกแบบ
นาฏศลิป์ ดรุยิางคศาสตร์/ดรุยิางคศลิป์
บางสถาบนัการศกึษา
คอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยีและแอนนมิเชัน่ ครศุาสตร์
ศกึษาศาสตร์ จติวทิยา คหกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ธุรกจิการบนิ

เรียนแผนการเรียนนี ้สามารถศึกษาตอ่ไดใ้นสาขา
พาณชิยศาสตร์และการบญัช ี บรหิารธรุกจิเศรษฐศาสตร์  อตุสาหกรรม
การทอ่งเทีย่ว  การโรงแรม  สงัคมศาสตร์  นติศิาสตร์  รฐัศาสตร์  
สงัคมวทิยาและมานษุยวิทยา  โบราณคด ี ศลิปกรรมศาสตร์ 
อกัษรศาสตร์/ศลิปศาสตร์/มนษุยศาสตร์  ประตมิากรรมและภาพพมิพ ์  
วจิติรศลิป์  จติรกรรม  นาฏศลิป์  ดรุยิางคศาสตร์/ดรุยิางคศลิป์  
บางสถาบนัการศกึษา
มลัตมิเีดยีและแอนนเิมชัน่  เทคโนโลยสีารสนเทศ  จติวทิยา  
นเิทศศาสตร์  วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
ครศุาสตร์/ศกึษาศาสตร์ ธรุกจิการบนิ  วทิยาศาสตร์การกฬีา 
พลศกึษา  สถาปัตยกรรมศาสตร์  



English Program Science - Engineering 
โปรแกรมภาษาอังกฤษ

แผนการเรียนศิลป์ - ศิลปะการแสดง 
Arts - Performing Arts

Description
 - The intention is to prepare students for further study in 
the Faculty of Engineering and other  faculties in international 
university departments, both in Thailand and abroad. The    
primary focus, therefore, will be teaching and learning to an 
international standard, delivered by expert native speakers 
where the medium of instruction is English. Students will     
acquire knowledge and use of the language for communication 
and academic purposes, which will form the foundation for 
higher study. (The IELTS test scores will be available to      
students for submission as part of their application to the 
university of their choice.)
Additional subjects for this program
Mathematics (SAT Math) 3 Periods/Week/Semester
Biology (SAT Biology) 2 Periods/Week/Semester
Physics (SAT Physics) 3 Periods/Week/Semester
Basic Engineering 2 Periods/Week/Semester
Chemistry (SAT Chemistry) 3 Periods/Week/Semester
Project/Professional experience 2 Periods/Week/Semester
English - British Council  2 Periods/Week/Semester
Earth, Stars and Universe 1 Periods/Week/Semester

เรียนแผนการเรียนนี ้สามารถศึกษาตอ่ไดใ้นสาขา
แพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ เภสชัศาสตร์ สตัว
แพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์/เทคนคิการแพทย ์
กายภาพบ�าบดั พยาบาลศาสตร์ การแแพทยแ์ผนไทย
การแพทยแ์ผนจนี สาธารณสขุศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟตแ์วร์
ออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟิก เทคโนโลยสีารสนเทศ 
นวตักรรมดจิติลั วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีมลัตมิเีดยีและแอนนเิมชัน่ เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์
ประมง อตุสาหกรรมเกษตร
เศรษฐศาสตร์ สถติ ิ นกับนิพาณชิย ์
จติวทิยา คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกฬีา
ครศุาสตร์ ศกึษาศาสตร์ ครศุาสตร์อตุสาหกรรม 
พาณชิยศาสตร์และการบญัชี
บรหิารธรุกจิ วิทยาศาสตร์

เรียนแผนการเรียนนี ้สามารถศึกษาตอ่ไดใ้นสาขา
ออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟิก การโรงแรม
อตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว นเิทศศาสตร์
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน      สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา  
นติศิาสตร์ รัฐศาสตร์
โบราณคด ี ศลิปกรรมศาสตร์ วจิติรศลิป์
จติรกรรม มณัฑนศลิป์ การออกแบบ
นาฏศลิป์ ดรุยิางคศาสตร์/ดรุยิางคศลิป์
บางสถาบนัการศกึษา
คอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยีและแอนนมิเชัน่ ครศุาสตร์
ศกึษาศาสตร์ จติวทิยา คหกรรมศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์การกฬีา พลศกึษา สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ธรุกจิการบนิ

รายละเอียดของแผนการเรียน
 - มุง่พฒันาผูเ้รยีนให้มคีวามรูแ้ละทกัษะดา้นนเิทศศาสตร์ ทัง้การ
ท�างานเบื้องหนา้และเบื้องหลัง สง่เสริมให้ผูเ้รยีนมผีลงานเพื่อใช้ประกอบ
ในแฟ้มสะสมงาน โดยจดัให้มรีายวชิาเพิม่เตมิ การจัดท�าโครงงาน และ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย
 - ทุกแผนการเรียน เรียนเหมือนกันทุกรายวิชา รวม 8 กลุม่สาระ
การเรียนรู้ จ�านวน 41 หนว่ยกิต
รายวิชาเพิม่เติมทีแ่ตกตา่งตามจุดเนน้
ศิลปะการแสดง 6 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาไทย/สังคมศึกษา 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน  
คอมพิวเตอร์/การงานอาชีพ 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน  
ภาษาอังกฤษ AUA 2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ภาษาอังกฤษ  2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
โครงงาน/ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  2 ชัว่โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน        



English Program Math - Business Administration
โปรแกรมภาษาอังกฤษ

Description
 - The focal point will be teaching and learning to an inter-
national standard, delivered by expert native speakers where 
the medium of instruction is English to prepare students for 
further study in medicine, dentistry, pharmacy and other relat-
ed fields, in international sectors.
   Students will be able to communicate effectively in English, 
to gain competent literacy in academic writing. The IELTS test 
will also be available to students for submission as part of 
their application to the university of their choice.
Additional subjects for this program
Mathematics (SAT Math) 3 Periods/Week/Semester
Thai Language/Social Studies 2 Periods/Week/Semester
English - British Council 2 Periods/Week/Semester
Computer/Occupational Works 2 Periods/Week/Semester
English 2 Periods/Week/Semester
Project/Professional experience 2 Periods/Week/Semester    

เรียนแผนการเรียนนี ้สามารถศึกษาตอ่ไดใ้นสาขา
คอมพวิเตอร์ธรุกจิ ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ
อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว การโรงแรม
ธรุกจิการบนิ ศลิปกรรมศาสตร์ โบราณคดี
นเิทศศาสตร์/วารสารและสื่อสารมวลชน สงัคมศาสตร์
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา
รฐัศาสตร์ อกัษรศาสตร์ ศลิปศาสตร์ 
มนษุยศาสตร์ วิจติรศลิป์
จติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพมิพ์
มณัฑนศลิป์ นาฏศลิป์
ดรุยิางคศาสตร์/ดริุยางคศลิป์
บางสถาบนัการศกึษา
ออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟิก คอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยี
และแอนนมิเชัน่ ครศุาสตร์
ศกึษาศาสตร์ จติวทิยา คหกรรมศาสตร์
วทิยาศาสตร์การกฬีา พลศกึษา
สถาปัตยกรรมศาสตร์

English Program Science - Health Science 
โปรแกรมภาษาอังกฤษ

Description
 - The focal point will be teaching and learning to an inter-
national standard, delivered by expert native speakers where 
the medium of instruction is English to prepare students for 
further study in medicine, dentistry, pharmacy and other        
related fields, in international sectors.
   Students will be able to communicate effectively in English, 
to gain competent literacy in academic writing, which will be 
necessary for the BMAT (Bio-Medical Admission Test) and 
the IELTS test will also be available to students for submission 
as part of their application to the university of their choice.
Additional subjects for this program
Mathematics (SAT Math) 3 Periods/Week/Semester
Physics (SAT Physics) 2 Periods/Week/Semester
Chemistry (SAT Chemistry) 3 Periods/Week/Semester
Medical Aptitude 2 Periods/Week/Semester
Biology (SAT Biology) 3 Periods/Week/Semester
Project/Professional experience 2 Periods/Week/Semester
English - British Council 2 Periods/Week/Semester
Earth, Stars and Universe 1 Periods/Week/Semester

เรียนแผนการเรียนนี ้สามารถศึกษาตอ่ไดใ้นสาขา
แพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ เภสชัศาสตร์
สตัวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์/เทคนคิการแพทย ์
กายภาพบ�าบดั พยาบาลศาสตร์ การแแพทยแ์ผนไทย
การแพทยแ์ผนจนี สาธารณสขุศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟตแ์วร์
ออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟิก เทคโนโลยสีารสนเทศ 
นวตักรรมดจิติลั วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีมลัตมิเีดยีและแอนนเิมชัน่ เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ ประมง 
อตุสาหกรรมเกษตร
เศรษฐศาสตร์ สถติ ิ นกับนิพาณชิย ์
จติวทิยา คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกฬีา
ครศุาสตร์ ศกึษาศาสตร์ บรหิารธรุกจิ
ครศุาสตร์อตุสาหกรรม     พาณชิยศาสตร์และการบญัชี



ความร่วมมือทางดา้นวิชาการกับหนว่ยงานภายนอก
 Memorandum of Understanding

- ความร่วมมือทางการศึกษา กับ Bell Educational Service Cambridge ประเทศอังกฤษ
- ความร่วมมือทางการศึกษา กับ City College Plymouth ประเทศอังกฤษ
- ความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควตานักเรียนเขา้เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ความร่วมมือระหวา่งส�านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ 
สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เร่ือง การพัฒนาและสง่เสริมผูมี้ความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้
- ความร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการ
จัดท�าห้องปฏิบัติการวิศวกรรม (AC FAB LAB : Assumption College Fabrication Lab) และการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทาง STEM EDUCATION
- ความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบัน British Council
- ความร่วมมือทางวิชาการ กับ College of Engineering Taiwan National University เพ่ือพัฒนาและ   
สง่เสริมดา้นวิชาการ ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
- ความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดว้ย คณะศึกษาศาสตร์ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์คณะอักษรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
- ความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันขงจ่ือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียน No.1 High School of Jiujiang
- ความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ความร่วมมือทางวิชาการ กับ Nanzan University ประเทศญีปุ่่น
- ความร่วมมือทางวิชาการ กับ IDP Education Ltd.
- ความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนวัฒนศึกษาภาษาญีปุ่่น (JEDUCATION)
- ความร่วมมือทางวิชาการ กับ ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันหุ่นยนตภ์าคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี
- ความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
- ความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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