
  

1. ใบสมคัรเข้าเรียนโครงการ Intensive English Program (IEP)  
2. รูปถ่าย 1.5 น้ิว 3 รูป ติดใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ 
3. ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่่ากวา่ 3.00   
4. ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 โดยนักเรียนที่ประสงค์จะเรียนสาย 
วิทย์ - คณิต ต้องมีใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์  
และคณิตศาสตร์ (สาระพื้นฐาน) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75  
  

1. คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 15,000 บาท (คร้ังเดียวตลอดหลักสูตร) 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนของโครงการ IEP สู่ความ
เป็นเลิศ อาทิ ค่าตอบแทนการสอนผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย 
ค่าตอบแทนการสอนเสริมหลังเลิกเรียน การติวเข้มทางวิชาการ 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
การปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ 6 ห้องเรียน และ  
ห้อง Resource Center ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ค่าย English Camp ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บางส่วน 
2. เงินค่าเลา่เรียนโครงการห้องเรียน IEP ภาคเรียนละ 10,000 บาท 
3. เงินบ่ารุงการศึกษาเช่นนักเรียนปกติ ภาคเรียนละ 1,600 บาท 

 

ก ำหนดกำรรับสมัครโครงการ Intensive English Program: IEP 

รุ่นท่ี 14 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 
รับสมัคร    วันที่  23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 
สอบคัดเลือก   วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 
                   สอบ *คณิตศาสตร   *ภาษาอังกฤษ * วิทยาศาสตร์ 
ประกาศผล/รายงานตัว วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 
มอบตัว/ช่าระเงิน   วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 
                                       เวลา 08.30 – 12.00 น. 

**ผู้จัดท่า นางกอบแก้ว ยลพันธุ์ หัวหน้าโครงการฯ** 

 
 

เอกสำรรับนักเรียนโครงกำรหลักสูตรภำษำอังกฤษแบบเข้ม (IEP) 
ล ำดับที่ 1 /2562  

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ถนนพุทธบูชา อ่าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

โทรศัพท์ 0-5525-8003  โทรสำร 0-5524-1947 ต่อ 201 

http://www.chs.ac.th 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     การรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โครงการห้องเรียน IEP ประจ าปีการศึกษา 2562 มีวธิีการดังน้ี 
1. รับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่ส่าเร็จการศึกษาโครงการ 
English Program (EP) มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
และคะแนนเฉลี่ย (GPA) วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่่ากว่า 3.00 โดยสิทธ  ์ 
ทั้งน้ี นักเรียนที่ประสงค์จะเรียนสายวิทย์-คณิต ต้องมีคะแนนเฉลี่ย
วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สาระพื้นฐาน) 5 ภาคเรียน  
ไม่ต่่ากว่า 2.75 ด้วย 
2.  รับนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ก่าหนด 
 

จ ำนวนนักเรียน  รับสมัคร 2 ห้องเรียน ๆ ละ 36 คน รวม 72 คน 

 สายวิทย์-คณิตฯ 1 ห้องเรียน และสายศิลป์-ภาษา 1 ห้องเรียน  
 

คุณสมบัต ของนักเรียนผู้สมัครสอบคัดเลือก 

1.  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า 
2.  มีความถนัด และความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
3.  เป็นโสด และสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง    
4.  มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) 3.00 ขึ้นไป  
และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) วิชาภาษาอังกฤษ สาระพื้นฐาน ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น อย่างน้อย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 ส่าหรับ 
ผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อ สายวิทย์-คณิตฯ ต้องมีคะแนนเฉลี่ย (GPA) 
วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สาระพื้นฐาน ไม่ต่่ากว่า 2.75 ด้วย 
5.  มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัยในตนเอง และพร้อมปรับตัว
ใหอ้ยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
6.  ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดช่วงช้ันที่
เรียนในโครงการฯ  โดยไม่สามารถยา้ยไปเรียนแผนการเรียนปกติได้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
โรงเรียนเฉล มขวัญสตรี อ ำเภอเมอืง  

จังหวัดพ ษณุโลก 

 

Chalermkwansatree School,  

 Phitsanulok 



 
-  ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  คา่ยบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรม บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความกตัญญูกตเวทิตาคุณ 
-  คา่ยติวเข้มทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ TCAS 
-  อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

  

     นักเรียนที่เรียนโครงการ Intensive English Program: IEP 
สามารถจบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
เช่นเดียวกับนักเรียนปกติ และสามารถศึกษาต่อในะดับอุดมศึกษา
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร
นานาชาติได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ทุกปี 
 
      
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเป็นมาของโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP 

  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเล็งเห็นความส าคัญ และความจ าเปน็ 
ในการจัดโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive 
English Program: IEP) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเป็น
โครงการที่พัฒนาต่อเน่ืองมาจากโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยยึดแนวนโยบายการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ 
พุทธศักราช 2551 อันจะน าไปสู่การเป็นผู้เรียนที่พึ่งตนเองได้ 
(Learner Independence) และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) มีความเป็นเลศิทางวิชาการ เช่ียวชาญ
ช านาญทางภาษา และพัฒนาสู่ความเป็นสากล     
  เร่ิมด าเนินโครงการเมื่อปีการศึกษา 2549 ส าหรับนักเรียนที่
สนใจเรียนรู้โดยใชภ้าษาอังกฤษเป็นสื่อ รายวิชาภาษาอังกฤษ  
ทั้งสาระพื้นฐาน และเพ่ิมเติม โดยเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครู
ต่างชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และครูไทยมากกว่านักเรียนโครงการปกติ 
ปีการศึกษา 2562 ที่จะถึงน้ี จะด าเนินโครงการเป็นปีที่ 14  
 

 
“เป็นเลิศวิชาการ เช่ียวชาญภาษา พฒันาสู่สากล” 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ  
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนรู้ สามารถอภิปราย 
และน าเสนอผลงานในเชิงวิชาการเป็นภาษาอังกฤษได้ ทั้งนักเรียน 
สายวิทย์-คณิต และนักเรียนสายศิลป์-ภาษา 
2.   เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
ตนเองสู่ความเป็นสากล 
3.   เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนในด้านทักษะ
กระบวนการคิด และการท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์     
 

การจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP 

      นักเรียนในโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ นักเรียนกลุ่มที่เรียนเน้นสาระ
วิทยาศาสตร์ (สายวิทย์-คณิต) และ นักเรียนกลุ่มที่เรียนเน้น 
สาระภาษา (สายศิลป์-ภาษา) 
      การจัดการเรียนการสอน นักเรียนในโครงการห้องเรียน IEP
เรียนเช่นเดียวกับนักเรียนในโครงการปกติ ตามหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงช้ันที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ  
      ยกเว้น การเรียนวิชาภาษาอังกฤษสาระพื้นฐานและเพ่ิมเติม  
นักเรียนในโครงการฯ จะได้เรียนกับครูชาวต่างชาติ  5 ช่ัวโมง 
ต่อสัปดาห์ รวมทั้ง เรียนกับครูชาวไทยอีก 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
      นอกจากน้ัน นักเรียนของโครงการฯ จะได้เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ (English for 
Academic Purposes) และภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 
(Integrated English Skills) สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ ครูชาวต่างชาติ อีก 2 – 3 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน 
 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP 

     เพ่ือให้นักเรียนมีศักยภาพทางด้านวิชาการสูงสุด และมี 
ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาหาความรู้ ได้ในระดับดี 
มีความเป็นสากล และมีทักษะชีวิต โครงการห้องเรียน IEP 
จึงได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักเรียน ดังน้ี 

 -   การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  
 -   การสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) 
-  การศึกษาดูงาน และการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
-  การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจากกมหาวิทยาลยัสอนเสริมนักเรียน 
-  คา่ยพฒันาอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์    
   และคณิตศาสตร์ (English Science and Math Camp) 
- คา่ยส่งเสริมประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ 
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