
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4  ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

      1. ส าเร็จการศกึษาช่วงช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ตาม

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการหรอืก าลังเรียนอยู่

ในชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม  5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 

3.00 และวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า  3.00 

3. เป็นโสด 

4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และ

อยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้ 

5.  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

6. ผูป้กครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศกึษาอยู่ 

 

 เอกสารประกอบการรับสมัคร 

   1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียนหนา้ตรง  

      ขนาด 1  นิว้  จ านวน 2 แผ่น 

   2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

   3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

   4. ใบรับรองการตรวจร่างกาย 

   5. ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา   

 

 

 ก าหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือก 

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  อ าเภอสมเด็จ  

จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ก าหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือก 

นักเรียนที่ร่วมโครงการห้องเรียน  EIS (English for 

Integrated Studies) ประจ าปีการศึกษา  2554  ดังนี้ 

 

วัน – เวลา รายการ สถานที่ 

  12-16 ม.ีค.  54 

08.30น. – 16.30 น. 
รับสมัคร 

ม.1 และ ม.4  

ห้องวิชาการ

โรงเรียน 

18 ม.ีค. 54 ประกาศรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิ์สอบ 

โรงเรยีน 

19 มี.ค. 54 

20 ม.ีค. 54 

09.00น. – 15.30น. 

- สอบข้อเขียน  ม.1  

- สอบข้อเขียน  ม.4 
โรงเรยีน 

22 มี.ค. 54 
09.00น. – 15.30น. 

ประกาศผลและ

รายงานตัว  ม.1  
โรงเรยีน 

23 มี.ค. 54 

27 มี.ค. 54 

09.00น. – 15.30น. 

- ประกาศผลสอบ ม.4 

- รายงานตัว ม.4 
โรงเรยีน 

2 เม.ย. 54 

3 เม.ย. 54 

09.00น. – 16.30 น. 

- มอบตัว ม.1  

- มอบตัว ม.4 

โรงเรยีน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 

อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4386-1137 

http://www.somdetpit.ac.th 

E-Mail : somdetpit.spk@gmail.com 



 หลักการและเหตุผล 
             จากหลักการจัดการศกึษาตาม  พ.ร.บ.แห่งชาติ 

พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ พ .ศ.2545 มาตรา 8(2) ให้

สังคมมสี่วนร่วมจัดการศึก ษาและ (3) การพัฒนา สาระและ

กระบวนการเรียนรู้ ให้เป็นไปอยา่ง ตอ่เนื่อง โดยมีแนวทางการ

จัดการศกึษาตามมาตรา 22...กระบวนการจัดการศกึษาตอ้ง

ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

มาตรา24(5) สถานศกึษาและผู้มีสว่นเกี่ยวข้องตอ้งส่งเสริม

สนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม สื่อการเรียน

และอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี

ความรอบรู้  รวมท้ังสามารถใชก้ระบวนการวจิัยเป็นสว่นหนึ่ง

ของกระบวนการเรียนรู้  ทัง้นี้ผู้เรียนและผู้สอน อาจเรียนรู้ไป

พร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหลง่วทิยาการ

ประเภทตา่งๆ และมาตรา 30 ให้สถานศกึษาตอ้งพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธกิาร โดยนายชินวรณ์  บุญยะเกยีรต ิให้

จัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ด้วย

ภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล และ

จากการด าเนนิงานโค รงการหอ้งเรียนบูรณาการ

ภาษาอังกฤษกับวชิาวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และ

คอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบ EIS (English for Integrated 

Studies)  นอกจากจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถแสดงออก  ซึ่ง

ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษได้อยา่งดี และผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน วิทย ์– คณิต – อังกฤษ สูงขึ้นอย่ างชัดเจนแล้ว ผู้สอนท่ี

ไมเ่คยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนมาก่อน 

สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารและสอนได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 จากเหตุผลดังกล่าว  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม   

จึงเปิดหอ้งเรียน EIS ในปีการศึกษา 2554 ท้ังน้ีเพื่อพัฒนา

ความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นนักเรียนช้ัน

ยอด และยกระดับการเรียนดา้นภาษาอังกฤษของนักเรียนให้

สามารถสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเตรียม

ประชากรรุ่นใหมสู่่ประชาคมโลกในอนาคตตอ่ไป  ความผูกพันท่ี

จะใชค้วามรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตต่อไป 

 

 วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

    2. เพื่อเตรียมคนสูป่ระชาคมโลก 

    3 . เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนวทิย าศาสตร์   

คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ 

    4. เพื่อให้โรงเรียนมคีวามหลากหลาย นักเรียนสามารถเลือก

เรียนได้ตามความต้องการ 

    5. เพื่อพัฒนาครู ด้านวทิย-์คณิต-ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์

และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 

 การจัดการเรียนการสอน 
 จัดหลักสูตรโดยเรียนวชิา วทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 

และคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ 

 
                              

 
 

 ค่าใช้จ่าย (รายป)ี  
 

ค่าใชจ้่าย (รายปี)  

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 และชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4  

ที่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐาน 

เรียนภาษาอังกฤษนอกเวลา 

ศกึษาดูงานในประเทศ 

ค่ายวิชาการ 

การน าเสนอผลงาน EIS 

การศึกษาดูงานตางประเทศ 

800 บาท 

1,000 บาท 

 1,500 บาท 

1,500 บาท 

200 บาท 

- 

 

 

 

 

 

**สมัครใจ 
รวม 5,000 บาท  

 

 คุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ห้องเรียน EIS (English for Integrated Studies)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องมคีุณสมบัติ ดังนี ้

      1. ส าเร็จการศึกษา ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 6 ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธกิารหรือก าลังเรียนอยูใ่นช้ันประถมศึกษาปท่ีี 6   

ปีการศึกษา 2553 

2. มผีลการเรียนเฉลี่ยรวมในช้ันประถมศึกษาปท่ีี 4 และชัน้

ประถมศึกษาปท่ีี 5 ไมต่่ ากว่า 3.00 วชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ ไมต่่ ากว่า 3.00 

3. เป็นโสด 

4. มคีวามประพฤติเรียบร้อย มรีะเบียบวนิัย และอยูร่่วมกับผู้อ่ืนได้ 

5. มสีุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

6. ผู้ปกครองมคีวามพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใชจ้่าย

ตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 


