
 คําถามที่ชวยคุณตัดสนิใจมาเรียนกบัเราได
งายข้ึน 
         1. คุณคิดวาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรมี
บทบาทสําคัญและจําเปนกับคนทั่วโลก 
       

   ใช   ไมใช 
 2. คุณคิดวาภาษาอังกฤษ เปนเครื่องมืออันทรง
พลังในการเรียนรูและสื่อสารกบัคนอื่น 
        

   ใช   ไมใช 
 3. คุณคิดวาการมีทักษะ ภาษาอังกฤษ จะชวยให
คุณมีโอกาสในการทํางานที่คุณตองการมากข้ึน 
                

ใช   ไมใช 
4. คุณตองการมีทกัษะการคิดข้ันสงู สามารถ

ประดิษฐ คิดคนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรได 
 

ใช   ไมใช 
 

 5. คุณตองการพัฒนาตนเองไปสูนักเรียนช้ันยอด
ในระดับแนวหนา 

ใช   ไมใช 
 

    ตรวจสอบการคนหาตัวคณุ 
 

   -   คุณเลือกสีเขียว          4 – 5   ขอ        
คุณเหมาะสมทีจ่ะเขารวมเปนสวนหน่ึงกบัเรา    
ถาคุณพรอม ติดตอกับเราซิคะ 
   -   คุณเลือกสีเขียว               2 – 3  ขอ   
คุณมีความตระหนักในอนาคตทางดาน 
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร อยารอชาทีจ่ะสมัคร  เพราะคุณอาจ
พลาดในสิง่ที่  ไมใชคุณ 
 

-        คุณเลือกสเีขียว             0-1  ขอ       
คุณตองการ ปรึกษากับเราเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอยาก
เรียนติดตอกบัเราซิคะ   http:// 
www.somdetpit.ac.th   โทร.043 - 861137 
 

   การรบันกัเรียน 
 โครงการหองเรียน  EIS รับนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  40  คน 
มัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน  40  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      โครงการห้องเรียน EIS 
 English for Integrated Studies 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
     
 

  โทรศัพท์ -  

http:// www.somdetpit.ac.th 
 

 

สังกัดสาํนักงานเขตพนืทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  

  สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพนืฐาน 
         กระทรวงศึกษาธิการ 



หลักสูตรโครงการหองเรียน EIS 

โครงการหองเรียน EIS (English for Integrated Studies) มี

แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่บูรณการภาษาอังกฤษกับวิชา

หลัก ไดแก วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และคอมพิวเตอร โดย

ผูสอนจะมียุทธศาสตรการใชภาษาอังกฤษอยางงายๆ รูปแบบ SSF 

Model คือ Short - Simple – Familiar และการจัดการเรียนการ

สอนดวยเทคนิค Teach less  Learn more ดังน้ันผูสอนจะตอง

เตรียมส่ือเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยาง

หลากหลาย นอกจากจะสงผลใหผูเรียนสามารถแสดงออกทางภาษา 

โดยมีทักษะการฟง พูด อาน เขียน การจัดทํารายงานและนําเสนอ

งานดวยภาษาอังกฤษ ไดอยางดี ยังสงเสริมตอยอดผูเรียนเตรียมตัว

เขาสูประชาคมอาเซียน  โรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และคอมพิวเตอร โดยใชภาษาอังกฤษที่

ดําเนินการสอนโดยครูไทย เพื่อมุงพัฒนาใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูในระดับเขมขน ดานคณิตศาสตร    
   วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ  
2. เพื่อปลูกฝงใหเปนบุคลแหงการเรียนรู และเตรียมตัวเขาสู   
   ประชาคมอาเซียน (ASEAN) 
3. เพื่อสงเสริมความเปนอัจฉริยะทางดานภาษา และเปนเครื่องมือ 
   ในการเรียนรู 
4. เพื่อพัฒนาเอกลักษณของนักเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง 
   รางกาย จิตใจ สติปญญาในการดํารงชีวิตและสามารถอยูรวมกับ 
   ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

คาใชจาย(รายป) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 
มัธยมศึกษาปที่ 4 

ที่ รายการ จํานวนเงิน หมาย
เหต ุ

1 กิจกรรมปรับความรูพื้นฐาน 800  
2 กิจกรรมเรียนเสริมภาษาอังกฤษ 1,000  
3 กิจกรรมคายวิชาการ 1,500  
4 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในประเทศ 1,500  
5 กิจกรรมนําเสนอผลงานในรอบป 200  
 รวม 5,000  

เอกสารประกอบการรับสมัคร 
1. ใบสมัครพรอมรูปถายชุดนักเรียนหนาตรง 1 น้ิว จํานวน  2 รูป 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
4. ใบรับรองการตรวจรางกาย 
5. เอกสารอ่ืนๆ เชน สําเนาทะเบียนบานของบิดา – มารดา  

 คุณสมบัติของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ
หองเรียน EIS ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของ    
     กระทรวงศึกษาธิการหรือกําลังเรียนอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6   
     ปการศึกษา 2554 
1.2 มีผลการเรียนเฉล่ียรวมในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้น 
     ประถมศึกษาปที่ 5 ไมต่ํากวา 3.00 วิชาวิทยาศาสตร    
     คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ เฉล่ียไมต่ํากวา 3.00 
1.3 เปนโสด 
1.4 มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอ่ืนได 
1.5 มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง 
1.6 ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย   
     ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
 
  
 
 

 คุณสมบัติของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ
หองเรียน EISชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของ    
     กระทรวงศึกษาธิการหรือกําลังเรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3        
     ปการศึกษา 2554 
1.2 มีผลการเรียนเฉล่ียรวม 5 ภาคเรียน  เฉล่ียไมต่ํากวา 3.00     
     วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ  เฉล่ียไม               
     ต่ํากวา 3.00 
1.3 เปนโสด 
1.4 มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอ่ืนได 
1.5 มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง 
1.6 ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจาย  
      ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 

 
 
 
 
 
 

   กําหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือก  
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ ไดกําหนด
วันรับสมัครและสอบคัดเลือก นักเรียนที่รวมโครงการหองเรียน EIS 
(English for Integrated Studies) ประจําป 2555 

ว/ด/ป  : เวลา รายการ สถานที ่
14 – 18 มี.ค. 2556   
เวลา 08.30-16.30 น. 

รับสมัคร ชั้น ม.1 และ 
ม.4 ฟรี 

หอประชุม 

23 มี.ค. 2556 สอบคัดเลือกนักเรียน
ชั้น ม.1 

อาคาร 3 

24 มี.ค. 2556         
เวลา 09.00-15.30 น. 

สอบคัดเลือก 
 ชั้น ม.1และม.4 

อาคาร 3 

27 ม.ีค. 2556 
เวลา 09.00-16.30 น. 

ประกาศผลสอบ และ
รายงานตวั ม.1 

หอประชุม 

28 มี.ค. 2556      
เวลา 09.00-16.30 น. 

ประกาศผลสอบ        
นักเรียนชั้น ม.4 

หอประชุม 

1 เม.ษ. 2556 รายงานตัวนักเรียน
ชั้น ม.4 

หอประชุม 



 


