ระเบียบการรับสมัคร
1. นักเรี ยนต้ องสมัครสอบเข้ าเรี ยนในโครงการโดยตรง
2. นักเรี ยนต้ องนาหลักฐานผลการเรี ยนในระดับชันประถมศึ
้
กษาตอนปลาย หรื อมัธยมศึกษาตอนต้ น รวม 5
ภาคเรี ยนมาแสดง ซึง่ ต้ องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 2.75 สาหรับสอบเข้ าเรี ยนมัธยมศึกษา ปี ที่ 1 และ ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 และควรนาแฟ้มสะสมงานที่แสดงถึงความสามารถที่โดดเด่นมาแสดงด้ วย
3. นักเรี ยนที่สมัครเข้ าเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ต้ องมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรี ยน 3.00 แผนการเรี ยนภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ ต้ องมีคะแนนเฉลีย่ สะสมวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรี ยน 3.00 และแผนการเรี ยน
ภาษาอังกฤษ-จีน ต้ องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ 3.00 และเคยเรี ยนวิชาภาษาจีนมาแล้ ว
อย่างน้ อย 2 รายวิชา
4. การจัดการสอบเป็ นไปตามกาหนดของกระทรวงศึกษาธิการ
5. รายวิชาที่ใช้ ในการสอบประกอบด้ วย วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมทังการ
้
สัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษ
6. การพิจารณาผลการสอบคัดเลือก
6.1 ผ่านการสอบข้ อเขียน ร้ อยละ 40 ขึ ้นไป โดย กาหนดน ้าหนักคะแนนของวิชาภาษาอังกฤษ
ร้ อยละ 50 วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมกัน ร้ อยละ 50 คะแนน
6.2 ผู้ที่สอบผ่านข้ อเขียน เข้ ารับการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และต้ องมีผลการสอบเกินร้ อยละ 50
ของคะแนนเต็ม (ทังนี
้ ้จะไม่นาไปรวมกับคะแนนสอบข้ อเขียน)

ค่ าใช้ จ่าย
เพื่อให้ การจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษาอังกฤษ (English Program :
EP ) ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงการภาค
ภาษาอังกฤษ จึงจาเป็ นต้ องมีทนุ ทรัพย์ที่เพียงพอในการจัดจ้ างครู เจ้ าของภาษาที่มีคณ
ุ ภาพในการจัดการเรี ยนการ
สอน สามารถสนับสนุนกิจกรรมการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนในโครงการ การเข้ าร่ วมโครงการความร่ วมมือทาง
วิชาการต่างๆกับต่างประเทศ การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ รวมทังการพั
้
ฒนาสื่อการเรี ยนการ
สอน

แหล่งเรี ยนรู้ ให้ ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลา

อีกทังการจั
้
ดสรรทุนให้ แก่นกั เรี ยนที่มีความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนใน

โครงการในทุกระดับชัน้ และทุนนักเรี ยนด้ อยโอกาสในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1

นักเรี ยนในโครงการภาค

ภาษาอังกฤษจึงมีค่าใช้ จ่ายแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
1. เป็ นค่าสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ ตลอด 6 ปี การศึกษา รวม 50,000 บาท
2. เป็ นค่าลงทะเบียนเรี ยนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ทังระดั
้ บมัธยมศึกษาตอนต้ นและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรี ยนละ 35,000 บาท

หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน
1. ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จะเรี ยนทุกวิชาเป็ นภาษาอังกฤษ ยกเว้ นวิชา
ภาษาไทย ดนตรี นาฎศิลป์ ประวัติศาสตร์ ไทย และพุทธศาสนาในบางบทเรี ยน
2. เอกสาร ตาราเรี ยนที่เป็ นภาษาอังกฤษ คัดเลือกจากหนังสือเรี ยนในต่างประเทศที่มีเนื ้อหาใกล้ เคียงกับ
หนังสือเรี ยนไทย และตรงตามหลักสูตร บางส่วนแปลจากตาราเรี ยนของไทยเป็ นภาษาอังกฤษ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิในรายวิชานันๆ
้
3. ครู ที่ปรึกษาชัน้ ประกอบด้ วยครู ชาวไทย 1 คน และครู ชาวต่างประเทศ 1 คน ร่ วมกันดูแล
ให้ คาปรึกษานักเรี ยนอย่างใกล้ ชิด
4. ครู ผ้ สู อนชาวต่างประเทศ เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ วุฒิในสาขาวิชาที่สอน มีความเข้ าใจในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน และการวัดประเมินผลที่หลากหลาย และมีความเข้ าใจวัฒนธรรมไทยเป็ นอย่างดี
5. ครู ผ้ สู อนชาวไทย เป็ นผู้ที่จบจากต่างประเทศ หรื อจบสาขาการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ จาก
มหาวิทยาลัยชันน
้ าในประเทศ และมีผลการสอบ TOFEL/IELTS อยู่ในระดับมาตรฐาน มีความ สามารถ
ในการใช้ ภาษาอังกฤษได้ อย่างเชี่ยวชาญ สาหรับระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย อาจารย์ผ้ สู อนในวิชา
วิทยาศาสตร์ เป็ นอาจารย์ระดับปริ ญญาเอกในสาขาวิชาที่สอนจากมหาวิทยาลัยชันน
้ าของประเทศ

