ขอแตกตางของหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
กับหองเรียนปกติ
1. หองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ มีนักเรียน จํานวน 36
คน/หอง หองปกติ มีนักเรียนจํานวน 44 คน/หอง
2. หองเรียนพิเศษมีจํานวนคาบเรียน 9 คาบ/วัน เวลาเรียน
08.30-16.10น. หองเรียนปกติ มีจํานวนคาบเรียน 8 คาบ/
วัน เวลาเรียน 08.30-15.20 น.
3. รายวิชาภาษาอังกฤษในหองเรียนพิเศษจัดสอนโดยครู
ตางชาติ (Native Speaker) จํานวน 6 คาบ/สัปดาห ใน
กลุมการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร จํานวน 10 คาบ/
สัปดาห ในกลุมการเรียน คณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ และมี
การสอนเพิ่มเติม Grammar 1 คาบ/สัปดาหโดยครูไทย
- หองเรียนปกติ จัดสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยครูตางชาติ
จํานวน 2 คาบ/สัปดาห และสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยครู
ไทย 4 คาบ/สัปดาห
4. มีวิทยากรที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆมาสอนเพิ่มเติม
ใหนักเรียน 2 คาบตอสัปดาหดังนี้
- ม.4-6 กลุมการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
คาบเรียนที่ 8-9 ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เรียนสอนเสริม
รายวิชาคณิตศาสตร เคมี และฟสิกส
- ม.4-6 กลุมการเรียนคณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ
คาบเรียนที่ 8-9 ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เรียนสอนเสริม
รายวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร
5.นักเรียนเขารวมฝกทักษะใชภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ณ
ตางประเทศกับทางโรงเรียนอยางนอย 1 ครั้ง ในภาคเรียน
ที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (2 หนวยกิต)

6. โครงการหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

จัดวิชาปฏิบัติการทางภาษา ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
1. ภาษาพาสนุก 1 (Making Video)

โรงเรี ย นสตรี วิ ท ยา ๒
ในพระราชู ป ถั ม ภ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมรา ชชนนี

หองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (THE SPECIAL PROGRAM)

2. English Plus Creative & Personality Development
3. The Overseas Interactive & Performance Study

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
1. ภาษาพาสนุก 2 (Cultural Ambassadors)
2. English Plus Creative & Personality Development
3. Thai & Foreign Cultural Performance

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1. ภาษาพาสนุก 3 (Public Services)
2. English Plus Creative & Personality Development
3. Thai & Foreign Cultural Performance

7. มีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน ดังนี้
1. คายผูนํา (ม.4)
2. การอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก (ม.4)
3. การทําอาหารตะวันตก (ม.6)
8. มีการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ CU-TEP/ TU-GET
9. จัดสภาพแวดลอมในหองเรียนใหเอื้ออํานวยกับ
การเรียนการสอน (หองปรับอากาศ) มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
10. มีสํานักงานโครงการ หองศูนยคอมพิวเตอร
หองสื่อประสม และหองสื่อไรพรมแดน ซึ่งเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน

จํานวนทีร่ ับสมัคร
1. กลุมการเรียนที่ 1 (วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร)
จํานวน 1 หองเรียน = 36 คน
2. กลุมการเรียนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร)
จํานวน 1 หองเรียน = 36 คน

วิสัยทัศน (Vision)
นักเรียนมีความเปนเลิศดานวิชาการ เนนวิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเขมขนภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการใช
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีทักษะการเปนผูนาํ

พันธกิจ (Mission)
1. สงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีความรูความสามารถดาน
วิชาการโดยเนนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเขมขน
วิชาภาษาอังกฤษ
2. สงเสริมพัฒนาดาน ICT ใหทันสมัย
3. สงเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุกดาน
4. สงเสริมพัฒนาใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
มีกิริยามารยาทที่ดี มีจิตสาธารณะและการเปนผูนาํ ที่ดี
5. จัดสภาพแวดลอมที่ดีและเอื้อตอการเรียนการสอน
เปาหมาย (Goal)
1.นักเรียนมีความรูความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษอยางดีเยี่ยม
2. นักเรียนมีความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. นักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพในทุกดานอยางตอเนื่อง
4. นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีกิริยามารยาทที่ดี
มีจิตสาธารณะและเปนผูนาํ ทีด่ ี
3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีกิริยามารยาท
มีจิตสาธารณะ และมีความเปนผูนํา
4. จัดหลักสูตรและกิจกรรม ใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
รักและภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

นักเรียนหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเขาศึกษาตอ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ป 2560

เกณฑการรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ ม.4
1. นักเรียนตองจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2562
2. นักเรียนตองมีผลการเรียนเฉลี่ยชั้น (ม.1 - ม.2
และม.3 ภาคเรียนที่ 1) ตามเกณฑ ครบทุกขอ
ดังนี้
กลุมการเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร

มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ม.6/17 ม.6/18
15
8
10
13
4
4
1
2
2
5
1
1
4
1
-

ผลการเรียนเฉลี่ย
ไมต่ํากวา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

1. GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม)

3.0

สถาบันฯเจาคุณทหารลาดกระบัง

2. GPA (ผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสะสม)
2.1 วิทยาศาสตรไมตา่ํ กวา
2.2 คณิตศาสตรไมตา่ํ กวา
2.3 ภาษาอังกฤษไมต่ํากวา

3.0
3.0
3.0


คณะที่นักเรียนเขาศึกษาตอ

องคประกอบ

กลุมการเรียนที่ 2 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร
องคประกอบ

ผลการเรียนเฉลี่ย
ไมต่ํากวา

1. GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม)

3.0

2. GPA (ผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสะสม)
2.1 คณิตศาสตรไมต่ํากวา
2.2 ภาษาอังกฤษไมต่ํากวา

3.0
3.0

แพทยศาสตร / ทันตแพทยศาสตร
สัตวแพทยศาสตร / เภสัชศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
นิเทศศาสตร / สถาปตยกรรมศาสตร
สังคมศาสตร / ศิลปศาสตร
บัญชี / บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร / อักษรศาสตร
ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร
วารสารศาสตร / สื่อสารมวลชน
เศรษฐศาสตร
นิติศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4
4
16
6
5
15
2
1
2
5
4
2

