หลักสูตรปกติ (วิทย์-คณิต)

ความภาคภูมิใจ (Our Pride)

(Regular Course - Mathematics & Science)

ผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา 2559
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เหรียญทอง (สช.) ได้คะแนนเต็ม
100 วิชาคณิตศาสตร์ 15 คน และวิชาภาษาอังกฤษ 2 คน
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DON BOSCO VITTHAYA SCHOOL

O-Net achievement for the academic year 2016:
From the Office of the Private Education Commission (OPEC), 15
sixth-grade students earned gold medals in the Math examination
by scoring 100% and 2 students of the same level also received
gold medals in the English examination by scoring 100%
51.50

เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาใน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตามศักยภาพตามความ
สนใจ และจัดให้ผู้เรียนได้เรียนวิชาเพิ่มเติม 2 รายวิชาเป็น
กลุ่มย่อย ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
The Basic Education Core Curriculum is the best
tool employed in managing all subjects and learning
systems. By adding intensive Science and Mathematics
to support students, learning and development, we can
increase their capabilities.

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
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วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้อันดับที่ 16
จาก 400 โรงเรียนทั่วประเทศ ได้คะแนนเต็ม 100
วิชาคณิตศาสตร์ 4 คน
Out of 400 schools nationwide, the twelfth-grade level
overall achieved the 16th Place, and 4 twelfth-grade
students earned 100% in the OPEC Math examination.
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วิทยาศาสตร์

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จังหวัดอุดรธานี
เป็นสถาบันการศึกษาคาทอลิก ภายใต้การบริหารงาน
โดยนักบวชคณะซาเลเซียน มุ่งมั่นพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ครบครัน เป็นพลเมืองที่ดี
มีคุณภาพ และเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนา
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Kindergarten offers swimming, piano, King Math and
(True Click Life) computer lessons, as well as Chinese and
English taught by native speakers.
Primary offers swimming, King Math and (True Click Life)
computer lessons, and musical lessons in violin and guitar.
Mathematics is also learned through E-learning. Chinese and
English are taught by native speakers.
High School is encouraging E-learning throughout the
classroom through the STEM learning model. Students have
the options to learn musical instruments. They study
Mathematics, Science, English, Chinese, in focused study
groups as well.

คณิต ศาสตร์
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•

ภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เหรียญทองแดง (สช.)
ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ 3 คน
3 ninth-grade students earned bronze medals in the
Math examination from the OPEC by scoring 100%
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ระดับอนุบาล เรียนว่ายน้ำ ดนตรีปฏิบัติเปียโน, King Math,
คอมพิวเตอร์ (True Click Life) และเรียนภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน
จากครูเจ้าของภาษา
ระดับประถม เรียนว่ายน้ำ ดนตรีปฏิบัติไวโอลิน, กีต้าร์,
King Math, คอมพิวเตอร์ (True Click Life) แบ่งกลุ่มย่อยเรียน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนจากครูเจ้าของภาษา และ
ใช้ E-Learning (วิชาคณิตศาสตร์)
ระดับมัธยม ใช้ E-Learning (วิชาวิทยาศาสตร์) / STEM แยก
เรียนดนตรีปฏิบัติตามความสนใจ แบ่งกลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
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Don Bosco Vitthaya School, Udonthani, is a
Catholic co-educational institute, under the
management of Salesian priests. The aims of the
school are to help students to develop themselves
as complete persons and encourage them to reach
their potential, become good citizens for their
community, and be faithful to their own religion.
สอบถามรายละเอียดได้ที่
ห้องธุรการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
โทร. 042-222436
www.donbosco.ac.th

หลักสูตรแผนการเรียน (Curriculum and Study Programs)
ระดับชั้นอนุบาล (Kindergarten)
•

Intensive English Program (IEP)

students will be able to develop deeper and wider
perspectives on all the subjects learned. The students
will also be able to attain the international standards of
learning. As a result, we can ensure the best possible
outcome for them in the future.

ระดับชั้นประถมศึกษา (Primary)
•

English Program (EP)

•

Intensive English Program (IEP)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (Junior High School)
•

English Program (EP)

•

Smart / ห้องเรียนพิเศษ สสวท.

•

Intensive English Program (IEP)

•

ปกติ (วิทย์ – คณิต)
(Regular Course - Mathematics & Science)

English Program (EP)
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความรู้เชิงวิชาการที่
เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นภาคภาษาอังกฤษ โดยยึดตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (Basic Education Curriculum Structure)
โดยครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาในบรรยากาศและสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนให้สูงขึ้นสู่ระดับสากล
The English Program (EP) is an intensive learning
environment which follows the Basic Education Core
Curriculum B.E. 2551 of the Ministry of Education.
Through the use of English as a medium of instruction,
in addition to obtaining the natural and accurate English
knowledge,

Intensive English Program (IEP)
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ และสามารถต่อยอดในด้านภาษาในระดับสูง
ได้ต่อไป โดยจัดหลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาใน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และเพิ่มการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ใน 2 รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อีกทั้ง มีการเรียน
ภาษาอังกฤษ เข้มข้นกับชาวต่างประเทศ และเรียนภาษาจีน
เพิ่มเติมขึ้นอีกด้วย
The Intensive English Program (IEP) concentrates
on helping students to grow into persons of learning. The
Program syllabus covers the 8 learning areas with
Mathematics and Science taught in academic English. At the
same time, the English and Chinese languages are taught
by native speakers. The Intensive English Program is also
designed to ensure that students are continuously being
challenged in learning. The knowledge they gain will make
them achievers equipped with critical skills.

Smart Program / ห้องเรียนพิเศษ สสวท.
หลักสูตร SMART / ห้องเรียนพิเศษ สสวท.
เป็นหลักสูตรภาคภาษาไทยที่สอนวิทยาศาสตร์เข้มข้น
สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง (Gifted) ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยจัดเสริมวิชา
ภาษาอังกฤษให้เข้มข้น จัดรายวิชาเพิ่มเติมเน้นด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมพิเศษล่วงหน้าของระดับชั้นสูง ในปีการศึกษา 2561
หลักสูตรได้พัฒนาเป็นโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ด้วยความร่วมมือ (MOU) กับ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน จำนวน
ประมาณ 30 คนต่อห้อง
For those students gifted in Science, Mathematic
and Technology, Don Bosco Vitthaya School provides
the “ SMART” program to enrich their understanding
through E-learning and higher-level course in Science,
Mathematics, Technology and English.
In 2018, Don Bosco Vitthaya School has been
selected by the Institute for the Promotion of the
Teaching Science and Technology (IPST) to sign the
Memorandum of Understanding (MOU) of the
Enrichment Science Classroom Project for junior high
school students. The school has as well worked in
cooperation with the Institue to manage the curriculum
for students who are interested in Science and have
high capacity to gain full development of their skills.

