
8. ติดต�อสอบถาม

6. คุณสมบัติของผู�สมัคร

7. การรับสมัครห�องเร�ยน SMBP  
 ป�การศึกษา 2560

ชั้น

ม.1

ม.4

คุณสมบัติ

•  ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่

4 และ 5 ไมตํากวา 2.50

•  ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ไมตํากวา 3.00

•  ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่

1 - 3 ไมตํากวา 2.50

•  ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ไมตํากวา 3.00

 การรบัสมคัรนกัเรยีนไมจํากัดเขตพืน้ทีบ่รกิาร เนือ่งจาก

เปนโครงการที่รองรับทั้งนักเรียนไทยและชาวตางชาติ 

เพื่อใหไดรับการศึกษาที่เทาเทียมกัน

 • ชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 จาํนวน 1 หอง นกัเรยีน 25 คน 

 • ชัน้มธัยมศกึษาปที ่4 จาํนวน 1 หอง นกัเรยีน 25 คน

 

ขอสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 • ขอสอบวัดความรูวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร และ

  ภาษาอังกฤษ ของสํานักทดสอบทางการศึกษา

  และจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ขอสอบวัดทักษะการฟงภาษาอังกฤษของโรงเรียน

  วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 

 • สอบสัมภาษณภาษาอังกฤษโดยครูชาวตางประเทศ

ขอสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
 • ขอสอบวัดความรูวทิยาศาสตรและคณติศาสตร ของ

  สถาบนัสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

  (สสวท.)

 • ขอสอบวัดความรูภาษาอังกฤษและความถนัดทาง 

  การเรียนของสํานักทดสอบทางการศึกษาและ

  จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ขอสอบวัดทักษะการฟงภาษาอังกฤษของโรงเรียน

  วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 

 • สอบสัมภาษณภาษาอังกฤษโดยครูชาวตางประเทศ

วันที่รายละเอียด เวลา

รับสมัคร

สอบขอเขียนและ

สัมภาษณ ม.1

สอบขอเขียนและ

สัมภาษณ ม.4

ประกาศผลและ

รายงานตัว

มอบตัว

20 - 24 กุมภาพันธ 

เสาร 4 มีนาคม 60

อาทิตย 5 มีนาคม 60

ศุกร 10 มีนาคม 60

พุธ 15 มีนาคม 60

08.30 น. - 16.30 น.

(ไมเวนวันหยุดราชการ)

08.30 น. - 16.30 น.

08.30 น. - 16.30 น.

09.00 น. - 16.30 น.

09.00 น. - 16.30 น.

ครูปานปติ ภูศรี       โทร 08-4387-2305

E-mail : ploypiti@gmail.com

ครูไกรสิภณณ พงษวิทยภานุ  โทร 09-2983-3633

E-mail : kraispo@gmail.com

ครูเบญจมาศ จงเจริญ     โทร 08-1434-2351

E-mail : benjamaskan@gmail.com

เว็บไซตโรงเรียน : www.visut.ac.th



ห�องเร�ยนว�ทยาศาสตร� - คณิตศาสตร� สองภาษา 
(Science - Math Bilingual Program : SMBP)

โครงการพัฒนาประเทศไทยเป�นศูนย�กลางการศึกษา
ในภูมิภาค (Education Hub)

โรงเร�ยนว�สุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุร�

1. วัตถุประสงค�

2. จ�ดเด�นของห�องเร�ยน SMBP

3. กจิกรรมเสร�มหลกัสตูรของห�องเร�ยน SMBP

4. ศูนย�การเร�ยนรู�ของห�องเร�ยน SMBP

5. การเปร�ยบเทียบข�อมูลกับโครงการอื่นๆ

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินโครงการพัฒนาประเทศไทย

เปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 

มีวัตถุประสงค เ พ่ือสรางโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีความพรอม

ในการบริหารจัดการ ใหมีการจัดการเรียนการสอนที่มี

มาตรฐานและเปนที่ยอมรับเพ่ือรองรับการเขาศึกษาตอ

ของนักเรียนชาวตางชาติในประเทศไทย

 ในปพทุธศกัราช 2555 โรงเรียนระดับมธัยมศึกษาในสงักดั 

สพฐ. จาํนวน 14 โรงเรียน ซึง่เปนโรงเรยีนทีต่ัง้อยูในเขตชายแดน

ประเทศไทยตดิตอกบัประเทศเพือ่นบาน หรอืตัง้อยูในเขตพืน้ท่ี

ทีม่ชีาวตางชาตเิขามาปฏบิติังานเปนจํานวนมากไดรับคัดเลอืก

และจัดตั้งเปนโรงเรียนในโครงการ Education Hub รุน 1 

และในปพุทธศักราช 2559 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัด

กาญจนบุรี และโรงเรียนมัธยมศึกษาตางๆทั่วประเทศรวม 

19 โรงเรียน ไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการ Education 

Hub รุนที่ 2

 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เปนโรงเรียนระดับ

มธัยมศกึษาในสงักดั สพฐ. ทีม่คีวามพรอมในการจดัการเรยีน

การสอนในสาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เนื่องจาก

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหองเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร สสวท. และหองเรียนศักยภาพ สาขา

วิทยาศาสตร - คณิตศาสตรมาอยางตอเนื่อง และพบวามี

นักเรียนใหความสนใจในสาขาวิชานี้เปนจํานวนมากทุกป 

 โรงเรียนจึงเปดหองเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร 

สองภาษา (Science - Math Bilingual Program : SMBP) 

ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในสาขาวิทยาศาสตร - 

คณิตศาสตรใหสามารถเรียนรู , สืบคน และสื่อสารเปน

ภาษาอังกฤษได นําไปสูโอกาสท่ีจะเขาศึกษาตอในสาขา

วิทยาศาสตร - คณิตศาสตรระดับนานาชาติตอไป โดย

โครงการเปดรับนักเรียนรุนแรกในปการศึกษา 2560 

 1. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน เนนเรียนรายวิชา

เพิม่เตมิในสาขาวทิยาศาสตร, คณติศาสตร และภาษาองักฤษ 

ผานกิจกรรมการทําโครงงานท่ีเนนการปฏิบัติจริง และการ

นําเสนอเปนภาษาอังกฤษ

 2. หลกัสตูรระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เรยีนสาขาวชิา

วทิยาศาสตร และคณติศาสตร ในหลกัสตูรเทยีบเคยีงหองเรยีน

พเิศษวทิยาศาสตร ของสถาบนัสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 3. รายวชิาจดัการเรยีนการสอนเปนภาษาองักฤษ (ยกเวน

วิชาภาษาไทย) โดยครูผูสอนเจาของภาษา หรือผูที่มีความ

เชี่ยวชาญในการใชภาษาอังกฤษ

 4.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จบหลักสูตร 

SMBP สามารถศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในสาขาตางๆทาง

วิทยาศาสตร หรือศิลปศาสตร ไดทั้งในและตางประเทศ

 • ศูนยการเรียนรูคอมพิวเตอรและหองสมุด

 • หองปฏิบัติการทางฟสิกส

 • หองปฏิบัติการทางเคมีและชีววิทยา

 • กจิกรรมเรยีนปรบัพืน้ฐานสําหรบันกัเรยีนชัน้ ม.1 และ 

  ม.4 เปนระยะเวลา 3 สัปดาห ในชวงกอนเปด 

  ภาคเรียนที่ 1

 • กิจกรรมสอนเสริมทางวิชาการ ชวงหลังเลิกเรียน 

  สัปดาหละ 3 - 4 วันทุกภาคเรียน 

 • กิจกรรมคายทางวิชาการ ปการศึกษาละ 2 ครั้ง 

 • ทัศนศึกษาใน/ตางประเทศ ปการศึกษาละ 1 ครั้ง

 • การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรรวมกับมหาวิทยาลัย

  ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

 
รายการ ESMTE, IP ศักยภาพ English Program Edu Hub 
การเรียน 

ปรับพ้ืนฐาน 
10 วัน  15 วัน 

ภาษาใน 
การเรียน 

ไทย  
(ยกเว้น อังกฤษฟังพูด) 

ENG  
(ยกเว้น ไทย, ศิลปะ) 

ENG  
(ยกเว้น ไทย) 

วิชาเพ่ิมเติม โครงงาน วิทย์ คณิต อังกฤษ อังกฤษส่ือสาร โครงงาน 
ค่ายวิชาการ 2 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 
ทัศนศึกษา ในประเทศ ใน/ต่างประเทศ 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
ลักษณะ 
การเรียน 

วิทย์คณิตพ้ืนฐาน จบ
ใน 5 เทอม 

วิทย์และคณิตพื้นฐาน จบใน 6 เทอม 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ลักษณะ 
การเรียน 

สายวิทย์-คณิต  
(ภาคภาษาไทย) 

สายศิลป์-คํานวณ 
(ภาคสองภาษา) 

สายวิทย์-คณิต 
(ภาคสองภาษา) 

 
 
 
 
 
 

* ESMTE = โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
** IP = โครงการสงเสริมความสามารถวิทยาศาสตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
*** ศักยภาพ = โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ
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