


หลักสูตรภาคฤดูร้อน  แผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
	 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองแผนกประถม	ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมภาคฤดูร้อนสำาหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1	-	6	โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

	 1.	เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้	และเตรียมความพร้อมปีการศึกษา	2562

	 2.	ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	และร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข

	 3.	เพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษ	และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

ลักษณะของหลักสูตร

	 1.	หลักสูตรเชิงบูรณาการ	ที่เน้นการเสริมสร้างทักษะมาตรฐานสากล	ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ			

	 				ความคิดสร้างสรรค์	และการทำางานกลุ่ม

	 2.	หลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	ร่วมกับผู้สอน

	 3.	หลักสูตร	ที่เน้นการแสดงออกความเป็นผู้นำาของผู้เรียน	โดยนักเรียนมีการทำางานเป็นกลุ่ม	

	 				มีการนำาเสนอผลงานกลุ่ม	และสร้างเกณฑ์การประเมิน

รายละเอียดของกิจกรรม มีดังนี้

คอร์สที่ 1 

พัฒนาศักยภาพ เรียนเสริมวิชาหลัก และ เรียนตามหลักสูตรสำาหรับนักเรียน ม. ปลาย

ภาคเช้าแผนกประถม   (เวลา 08.30 น. - 11.30 น.)

ลำาดับ

ที่
ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น ลักษณะของกิจกรรม

1.

เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ ป.	1

บูรณาการ	เพิ่มเติมความรู้ภาษาไทย		

คณิตศาสตร์		วิทยาศาสตร์		และภาษา

อังกฤษ

2.

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ป.2	-	ป.6

เสริมเนื้อหา	เพิ่มเติมความรู้ภาษไทย		

คณิตศาสตร์		วิทยาศาสตร์	ภาษา

อังกฤษ	และสนทนาภาษาจีน
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คอร์สที่ 2 CHINESE  FOR  HSK

						 เป็นการสอนภาษาจีนเข้มข้นโดยครูผู้สอนชาวจีนเจ้าของภาษา	เพื่อเตรียมความพร้อมใน							

						 การสอบ	HSK	ระดับต่าง	ๆ		

คอร์สที่ 3 ENGLISH FOR CAMBRIDGE

							 	รายละเอียดของกิจกรรม	และค่าใช้จ่าย	ดูที่เอกสารหน้า	3	-	4	

คอร์สที่ 4 เรียนปรับพื้นฐาน (เฉพาะนักเรียนที่ฝ่ายวิชาการพิจารณาว่าต้องเรียนปรับพื้นฐานเป็นพิเศษ)

	 	เป็นคอร์สเรียนสำาหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ที่โรงเรียนกำาหนด

รายละเอียดเวลาเรียนและค่าใช้จ่าย

ระยะเวลา	 ระหว่างวันจันทร์ที่	18	มีนาคม	2562	-	วันศุกร์ที่	12	เมษายน	2562	(รวม	20	วัน)

เวลาเรียน	 ระหว่างเวลา	08.30	–	15.00	น.

ค่าใช้จ่าย  

คอร์สที่	1	และ	2	ระดับ	ป.1-3				ค่าใช้จ่าย	คอร์สละ	4,900	บาท	(ค่าเรียน	ค่ากิจกรรม	ค่าเสื้อ	และค่าอาหาร)

คอร์สที่	1	และ	2	ระดับ	ป.4	-6			ค่าใช้จ่าย	คอร์สละ	4,300	บาท	(ค่าเรียน	ค่ากิจกรรม	ค่าเสื้อ)

คอร์สที่	1	และ	2	ระดับ	ม.1-3				ค่าใช้จ่าย	คอร์สละ	4,300	บาท	(ค่าเรียน	ค่ากิจกรรม	ค่าเสื้อ)

																					ระดับ	ม.4–6				ค่าเรียน	4,000	บาท

หมายเหต ุ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ยังมีผลการเรียน “0” และ “ร” ในรายวิชาใด ๆ 

  ก็ตาม หรือไม่ผ่านการประเมิน 4 Skills จะต้องเรียนภาคเรียนฤดูร้อน

ภาคเช้าระดับมัธยมต้น (เวลา 08.30 น. -11.30 น.)

ลำาดับ

ที่
ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น ลักษณะของกิจกรรม

1. เสริมพื้นฐานการเรียนรู้การเรียน	ม.1 ม.	1
ปรับความรู้พื้นฐาน	คณิตศาสตร์		

วิทยาศาสตร์		และภาษาอังกฤษ

2. พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ม.	2-3

เสริมเนื้อหา	เพิ่มเติมความรู้				ภาษา

ไทย		คณิตศาสตร์		วิทยาศาสตร์		และ

ภาษาอังกฤษ

3. เรียนตามหลักสูตร ม.	4-6
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คอร์สพิเศษสำาหรับผู้สนใจสอบ Cambridge  Young  Learners  Examinations

(Starters / Movers / Flyers / KET / PET/ FCE/ IELTS)

ข้อมูลเบื้องต้น	 โรงเรียนได้จัดคอร์สพิเศษสำาหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	ในระดับ	Young	Learners	โดยจัดให้ผู้เรียนได้เรียนทักษะภาษาอังกฤษทั้ง	

4	ทักษะ	(Listening,	Speaking,	Reading	and	Writing)	จากครูผู้สอนชาวต่างประเทศในช่วงเช้าระหว่าง

เวลา	08.30	-	11.30	น.	ของทุกวัน	เพื่อเตรียมตัวสอบวัดความรู้	และช่วงบ่ายระหว่างเวลา	13.00	-	15.00	

น.	นักเรียนจะได้เลือกเรียนกิจกรรมตามที่นักเรียนสนใจเช่นเดียวกับนักเรียนที่	 เรียนภาคฤดูร้อนอื่น	 ๆ	 และ

โรงเรียนได้เปิดคอร์ส	IELTS	ให้กับนักเรียนที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาขั้นสูงได้เรียนด้วยเช่นกัน	

คุณสมบัติผู้เรียน นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง และนักเรียนจากโรงเรียนอื่น ๆ ที่มี

 อายุระหว่าง 7 ปีขึ้นไป (ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 - ระดับมัธยมศึกษา)

Starters		 สำาหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยสอบ	Cambridge	Young	Learners	Examinations	

	 	 และมีความประสงค์ที่	จะสอบเป็น	ครั้งแรก	รับจำานวน	1	-	2	กลุ่ม	ๆ	ละ	25	-	30	คน	

	 	 สอนโดยครูชาวต่างประเทศ

Movers	 		 สำาหรับนักเรียนที่สอบผ่านระดับ	Starters	แล้ว	และมีความประสงค์ต้องการที่จะสอบ 

	 	 ระดับต่อไปรับจำานวน	1	กลุ่ม	ๆ	ละ	25	-	30	คน	สอนโดยครูชาวต่างประเทศ

Flyers	 	 สำาหรับนักเรียนที่สอบผ่านระดับ	Movers	แล้ว	และมีความประสงค์ที่จะสอบระดับต่อไป 

	 	 รับจำานวน	1	กลุ่ม	ๆ	ละ	25	-	30	คน	สอนโดยครูชาวต่างประเทศ

KET	 	 สำาหรับนักเรียนที่สอบผ่านระดับ	Flyers	แล้ว	และมีความประสงค์ที่จะสอบระดับต่อไป 

	 	 หรือเป็นนักเรียนที่มีอายุมากกว่า	13	ปี	(นักเรียนระดับชั้น	ม.2	ขึ้นไป)	รับจำานวน	1	 

	 	 กลุ่ม	ๆ	ละ	25-30		คน		สอนโดยครูชาวต่างประเทศ

PET 							 สำาหรับนักเรียนที่สอบผ่านระดับ	KET	แล้ว	และมีความประสงค์ที่จะสอบระดับต่อไป			 

	 	 รับจำานวน	1	กลุ่ม	ๆ	ละ	25	-	30	คน		สอนโดยครูชาวต่างประเทศ

FCE และ IELTS				สำาหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง
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เวลาเรียน เริ่มเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่	18	มีนาคม	-	ศุกร์ที่	12	เมษายน	2562		

	 	 				ระหว่างเวลา	08.30	-	11.30	น.	เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ	เรียนทักษะ	

	 	 				ภาษาอังกฤษทั้ง	4	ทักษะ	(Listening,	Speaking,	Reading	and	Writing)		

	 	 				ช่วงบ่าย	13.00	–	15.00	น.	เลือกเรียนกิจกรรมภาคฤดูร้อนที่สนใจ

	 	 					ระดับ	KET	/	PET	/FCE	จะเรียนตลอดภาคฤดูร้อน	(18	มีนาคม	-	12	เมษายน	2562)	

	 	 				และจะเรียนต่ออีก	2	สัปดาห์	เดือนพฤษภาคม	(ช่วงเปิดภาคเรียน)	เพื่อเตรียมความ	

	 	 				พร้อมในการสอบในเดือนมิถุนายน		2562

วันที่สอบ 	 ระดับ	Starters	/	Movers	/	Flyers	จะสอบระหว่างสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนภาค

	 	 ฤดูร้อน	ณ		โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง	ระดับ	KET	/	PET	จะสอบในเดือน	มิถุนายน	2562

ค่าใช้จ่ายระดับ	Starters	/	Movers	/	Flyers

นักเรียนระดับชั้น	ป.4	ขึ้น	ไป		7,600	บาท		(ค่าเรียน,	ค่ากิจกรรม	,	ค่าสอบ	และค่าเสื้อ	summer)	

นักเรียนระดับช้ัน	ป.2-3		8,200	บาท	(ค่าเรียน,	ค่ากิจกรรม,	ค่าสอบ,	ค่าอาหารกลางวัน	และค่าเส้ือ	summer	)		

ระดับ		KET		 8,200	บาท	(ค่าเรียน	,	ค่ากิจกรรม,	ค่าสอบ	และค่าเสื้อ	summer)	

ระดับ		PET	 8,800	บาท	(ค่าเรียน	,	ค่ากิจกรรม,	ค่าสอบ	และค่าเสื้อ	summer)	

ระดับ		FCE		 10,000	บาท	(ค่าเรียน	,	ค่ากิจกรรม,	ค่าสอบ	และค่าเสื้อ	summer)	

คอร์ส	IELTS**		 5,800	บาท	(ค่าเรียน,	ค่ากิจกรรม,	และค่าเสื้อ	summer	)

(**คอร์สน้ีไม่มีค่าสอบนักเรียนท่ีเรียนจะต้องสมัครสอบท่ีสนามสอบอ่ืน	ซ่ึงโรงเรียนจะเป็นผู้ประสานการสอบให้)

หมายเหตุ   นักเรียนท่ีสมัครสอบ Cambridge Young Learners Examinations ทุกคนต้องเรียน
  คอร์สนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ นักเรียนที่สนใจจะสมัครโปรแกรม 
  Cambridge Young Learners Examinations สนใจคอร์สนี้สามารถกรอก
  ใบสมัคร ได้ที่ห้องธุรการพร้อมชำาระเงินได้ตั้งแต่วัน อังคาร ที่ 20  กุมภาพันธ์ 
  2562 เป็นต้นไป

   อัตราค่าเรียน ค่ากิจกรรมและค่าสอบระดับ 

(Starters / Movers / Flyers / KET / PET/ FCE/ IELTS)
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ภาคบ่าย  (13.00 น. – 15.00 น.)

(กิจกรรมเสริมทักษะทางสุนทรียภาพ และความเป็นสากล)

ลำาดับที่ ระดับชั้น กิจกรรม หมายเหตุ

1 ป.1	

1.	ศิลปะ/ประดิษฐ์

-	กิจกรรมเวียนฐาน

นักเรียนจะเวียนครบ	

5	วัน	5	กิจกรรม

2.	สนุกกับภาษา	(จีน/อังกฤษ)

3.	กีฬา/นันทนาการ/ทักษะการดูแลตนเองเบื้องต้น

4.	อาหาร

5.	วิทยาศาสตร์/คอมพิวเตอร์

2 ป.2	

1.	ศิลปะ/ประดิษฐ์

-	กิจกรรมเวียนฐาน

นักเรียนจะเวียนครบ	

5	วัน	5	กิจกรรม

2.	สนุกกับภาษา(จีน/อังกฤษ)

3.	กีฬา/นันทนาการ/

4.	อาหาร

5.	วิทยาศาสตร์/คอมพิวเตอร์

3 ป.3-ม.3

1.	กีฬา	(10	ชนิด)

-	นักเรียนจะเลือก

กิจกรรมเดียวตลอด

ช่วง	Summer	Course

(ครู	1/เด็ก	10-15	คน)

2.	Voice	&	Music	(7	เครื่อง)

3.	Computer/วิทย์-คณิต	

4.	ทักษะอาชีพ/ศิลปะ/นันทนาการ

การแปรรูปอาหาร

(หลักสูตรการเชื่อม/แช่อิ่ม/ผลไม้กวน/การถนอมอาหาร)

การดัดแปลงซ่อมแซมเสื้อผ้า	(เพนท์/ปัก/มัดย้อม)

การออกแบบสื่อดิจิตอลเบื้องต้น

การท่องเที่ยว/การบริการ

(หลักสูตรการแต่งหน้า/การถักเปีย/เพนท์เล็บ/พิธีกร/

ภาษาจีน,	อังกฤษ)

4

Smart	

Program

1.	Cooking
-	กิจกรรมเวียนฐาน

นักเรียนจะเวียนครบ	

5	วัน	5	กิจกรรม

2.	Robotic	&	Computer

3.	Art	in	your	real	life

4.	Voice	&	Music

5.	Recreation	Activities
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ปฏิทินเวลาเรียนภาคฤดูร้อน

ลำาดับที่ กิจกรรม หมายเหตุ

วันจันทร์ที่	18	มี.ค.	62 เปิดเรียนภาคฤดูร้อน

วันอังคารที่	19	มี.ค.	62 เรียนตามปกติ

วันพุธที่	20	มี.ค.	62 เรียนตามปกติ

วันพฤหัสบดีที่	21	มี.ค.	62 เรียนตามปกติ

วันศุกร์ที่	22	มี.ค.	62

เรียนตามปกติ

วันสุดท้ายของการส่งชื่อไป	Cambridge	

University	สำาหรับนักเรียนที่เรียนคอร์ส	

Cambridge

วันจันทร์ที่	25	มี.ค.	62 เรียนตามปกติ

วันอังคารที่	26	มี.ค.	62 เรียนตามปกติ

วันพุธที่	27	มี.ค.	62 เรียนตามปกติ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 62
หยุดเรียน

เนื่องจากมีการใช้	รร.	เป็นสถานที่

การสัมนนา	TED.

วันศุกร์ที่	29	มี.ค.	62 เรียนตามปกติ

วันเสาร์ที่	30	มี.ค.	62 เรียนชดเชยวันพฤหัสที่ 28

วันจันทร์ที่	1	เม.ย.	62 เรียนตามปกติ

วันอังคารที่	2	เม.ย.	62 เรียนตามปกติ

วันพุธที่	3	เม.ย.	62 เรียนตามปกติ

วันพฤหัสบดีที่	4	เม.ย.	62 เรียนตามปกติ

วันศุกร์ที่	5	เม.ย.	62 เรียนตามปกติ

วันจันทร์ที่ 8 เม.ย. 62** เรียนตามปกติ ตามปฏิทินคือวันหยุดชดเชยวันจักรี

วันอังคารที่	9	เม.ย.	62 เรียนตามปกติ Starter		Speaking	Test

วันพุธที่	10	เม.ย.	62 เรียนตามปกติ Movers		Speaking	Test

วันพฤหัสบดีที่	11	เม.ย.	62 เรียนตามปกติ Flyers		Speaking	Test

วันศุกร์ที่ 12 เม.ย. 62**

(ตามปฏิทินคือวันหยุดวัสงกรานต์) ภาคเช้าเรียนตามปกติ

ภาคบ่ายกิจกรรมวันสงกรานต์

-	ภาคเช้าสอบ	Reading	/	Writing/			

			Listening	Test	ของนักเรียนระดับ			

			Starters	/Movers/	Flyers

-	ภาคเช้าสอบ	HSK	Mock	Test
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