
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ วัน เดือน ป ี

รับสมคัรห้องเรยีนพิเศษ SMBP 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

(สอบคัดเลือก) 

23 -27 ก.พ. 2562 

สอบคัดเลือก 9 มี.ค. 2562 

ประกาศผล และรายงานตัว 13 มี.ค. 2562 

มอบตัว 
16 มี.ค. 2562 

(ภาคเช้า) 

 

โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรี 
 

Chalermkwansatree School  
World Class Standard School 

การรับสมัครนักเรียน 

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (Grade 7)             

จ านวนนักเรียน 25 คน 1 ห้องเรียน 

คุณสมบัติ 

1. จบการศึกษา หรือก าลังศึกษาในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 หรือ

เทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 

3. มีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และภาษาอังกฤษ 

4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย 

และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

*ค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ 35,000 บาท 

(โดยประมาณ) 

 

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  

หรือรับระเบียบการสมัครได้ที่ 

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เลขที่ 28 ถนนพุทธบูชา          

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

โทรศัพท์ : 055 241 947 

Website : www.chs.ac.th 
 

Contact Us :  
Chalermkwansatree School  
28, Phutthabucha, Nai Mueang, Mueang 
Phitsanulok District, Phitsanulok 65000 
Tel. :  055 241 947 
Website : www.chs.ac.th 

 
 

มุ่งพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 

(Education Hub) ของจังหวัดพิษณุโลกที่จัดการศึกษา

ในรูปแบบมาตรฐานสากล ให้นักเรียนมีความรู้

ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ และกา้วทันเทคโนโลยี 

To develop our potential to become the 

educational hub of Phitsanulok province by 

providing international standard schooling and 

to develop students’ achievement in Science, 

Mathematics, English and Technology required. 

ก าหนดการรับสมัคร 

โครงการห้องเรียนพิเศษ Education Hub  

โปรแกรมวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตรส์องภาษา 
(Science-Mathematics Bilingual Program : SMBP) 

 

 

 

วิสัยทัศน์ของโครงการห้องเรียนพิเศษ 

Education Hub : SMBP โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

 



 

  เป้าหมายด้านคุณลักษณะของผู้เรยีน 
 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดคุณลักษณะของนักเรียนใน

โครงการ Education Hub จ านวน 5 ด้าน โดยใช้อักษรย่อ 

S  M  A  R  T   ซึ่งมีความหมายดังนี ้

S  : Study Skills :  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีกลวิธี

ในการเรียน สามารถ   

วางแผนการเรยีนได้ด้วย

ตนเอง มีความรูท้ี่คงทน 

และมีความสามารถใน 

การคิดวิเคราะห ์

M  : Morality :          เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

เป็นพลโลกที่มีคุณภาพ 

A  : Attitude :           เป็นผู้มีเจตคติทีด่ี          

มีบุคลิกภาพทีเ่ป็นสากล 

R  : Responsibility :  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ 

ต่อตนเองและ สงัคม 

T  : Technology :  เป็นผู้มีความสามารถ 

พิเศษในการใช้เทคโนโลยี

อย่างสร้างสรรค์ 

 

 
 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่ออย่าง

เป็นรูปธรรม 

2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะ และมีความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ 

3. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาความสามารถในกระบวนการคิด

วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิตที่

เข้มแข็ง 

4. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท า

ประโยชน์และสิ่งดีงามให้สังคม  

5. เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ ในเวทีระดับ

นานาชาติ สามารถศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ และมีคุณสมบัติของความเป็นพลโลกที่ดี 

 

 

โครงการพิเศษ SMBP จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานของกระทรวงศกึษาธกิาร ในรูปแบบสองภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 

และภาษาไทย มุ่งเนน้การเรียนรู้ในด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

ภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ โดยมีวิชาที่จัดการเรียนการสอน และประเมนิผลโดยครู

ต่างชาติซ่ึงเป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker) หรือครตู่างชาตทิี่มีคุณวฒุิตาม

ข้อก าหนด จ านวน 25 ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ (ยกเวน้รายวิชาภาษาไทย หรือวิชาทีม่ี

เนื้อหาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ หรือประเพณี และวัฒนธรรมไทย) 

กิจกรรมการเรียนการสอนในโครงการมีทั้งกิจกรรมในห้องเรียน 

และนอกห้องเรียน มุ่งพฒันาศกัยภาพทางวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 

ควบคู่ไปกับการใช้ภาษาอังกฤษในการ การเรียนรู ้การสื่อสาร และการแสวงหา

ความรู้ตอ่ไปในอนาคต  ตัวอย่างเชน่ 

กิจกรรมในห้องเรียน  
- กิจกรรมพฒันาศกัยภาพภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ เช่น การเขียน   

  Diary, การอ่านและเขียนรายงาน Book Report, Basic  

  Conversations เป็นตน้ 

- กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

- กิจกรรมการน าเสนอผลงาน (Presentation) โดยใช้ภาษาอังกฤษ 

- กิจกรรมการสอนเสรมิในวชิาหลัก คาบเรยีนที่ 9 

- กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การเรียนภาษาที่ 3 (ภาษาจีน ญี่ปุ่น และ 

  ฝรั่งเศส) 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ค่ายเตรียมความพรอ้ม 
- ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (STEM Camp) 
- ค่ายสิ่งแวดลอ้ม และนเิวศน์วิทยา 
- ค่ายธรรมะ และกจิกรรมจิตอาสา 
- กิจกรรมส่งเสรมิความสามารถด้านดาราศาสตร ์
- กิจกรรมส่งเสรมิความสามารถด้านอิเลก็ทรอนิคส์ และ 
  วิศวกรรมศาสตร์  
- กิจกรรมศกึษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
- กิจกรรมตวิเขม้เตมิเตม็ศักยภาพ 
- การทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3)  
 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัดการศกึษาโครงการพัฒนา

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศกึษาในระดบัภูมิภาค (Education Hub) 

เป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนให้

มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อรองรับทั้งนักเรียนไทยและนกัเรียนต่างชาต ิ

โดยวิเคราะห์บริบทและความต้องการของโรงเรียนแต่ละพืน้ที่ และจัด

หลักสูตรให้สอดคล้อง กับรูปแบบ เพื่อสร้างคุณลักษณะส าคญัให้นกัเรียน

เป็น พลโลกทีด่ีและมีคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ได้คัดเลือกโรงเรียนเฉลมิขวญัสตร ีให้เป็น 1 ใน 13 สถานศึกษา ที่จะ

ด าเนนิการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพเิศษโครงการ Education Hub 

ในรุ่นที่ 3 โดยโรงเรียนได้เลอืกจัดการเรียนการสอนโปรแกรมวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์สองภาษา (Science-Mathematics Bilingual Program หรือ 

SMBP)  โดยเริ่มรับนกัเรียนรุน่แรกเมือ่ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที1่ จ านวน 1 ห้องเรียน และจะขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นในชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่2 และ 3 ในปีการศึกษา 2562 และ 2563 ต่อไป 

หลักการ และความเป็นมาของโครงการ 
 

หลักสตูร และกิจกรรมการเรียนการสอน 
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