วิสัยทัศน

มุงสงเสริมและพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ
ระดับมาตรฐานสากล และพัฒนาผูเรียนใหถึงพรอมดวย
คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ภายใตบริบทของ
ความเปนไทย เพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาตอและประกอบ
อาชีพไดตามความถนัดอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program)
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ใชหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐาน สาระการเรียนรู และตัวชี้วัดที่
กําหนดในหลักสูตรแกนกลางทุกประการ โดยใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการเรียนการสอน นอกจากนี้
ยังนําเอาจุดเดนของหลักสูตรทั้งในและตางประเทศมาเปน
แนวทางเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานเทียบเทาสากล ทั้งนี้แนวทางการจัดการเรียน
การสอน เนนกระบวนการการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยใชทฤษฎีการสอนและเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย เชน แนวการสอนที่เนนเนื้อหาวิชา (ContentBased Instruction)แนวการสอนที่เนนการเรียนรูแบบ
รวมมือ (Co-operative Learning) และแนวการสอนที่เนน
การสอนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง ให
ผูเรียนพัฒนาทักษะการสืบคน สามารถศึกษาหาความรูและ
สรางองคความรูดวยตนเองรวมทั้งไดพัฒนาทักษะการคิดใน
ระดับสูง

โครงสรางหลักสูตร

โครงสรางหลักสูตร

หองเรียน English Program

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการเปดหลักสูตร English Program
โครงสรางวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โดยใชภาษาอังกฤษเปน
สื่อกลางในการจัดการเรียนการสอน 6 รายวิชา ไดแก วิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา คอมพิวเตอร สุข
ศึกษา และภาษาอังกฤษมีรายละเอียดดังนี้

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการเปดหลักสูตร English Program
โครงสรางภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตรโดยใชภาษาอังกฤษเปน
สื่อกลางในการจัดการเรียนการสอน 6 รายวิชา ไดแก วิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา คอมพิวเตอร สุข
ศึกษา และภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดดังนี้

หองเรียน EnglishProgram เปนหองเรียนอัจฉริยะ (Smart
Classroom)และเปนหองเรียนปรับอากาศ บริเวณที่ตั้งของหองเรียน
ทุกหอง อยูใน English Speaking Zone

English Program โครงสรางวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

English Program โครงสรางภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร

บรรยากาศการจัดการเรียนรูหอง English Program

รูปแบบการจัดการเรียนรู เนนการมีสวนรวมของผูเรียนเปน
สําคัญ รวมทั้งเนนและกระตุนใหผูเรียนแสดงออกถึงทักษะและความรู
ความสามารถ และสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ผูเรียนใชทักษะคิด
วิเคราะห ใชเหตุผลในการแกปญหา และสื่อสารแสดงความคิดเห็นดวย
การอภิปราย (Discussion) การนําเสนอ (Presentation) ทั้งดวยการ
เขียน และการพูดเปนภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ
และเพื่อกวดขันใหผูเรียนไดรับความรูและสงเสริมทักษะ
ทางคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรทุกแขนงอยางเขมขน โรงเรียนจึง
กําหนดใหรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน คณิตศาสตรเสริม ฟสิกส เคมี
ชีวะ ดาราสาสตร เปนวิชาที่สอนดวยภาษาอังกฤษโดยคณะอาจารย
พิเศษจากมหาวิทยาลัย โดยมี Co-teachers จากกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรประจําทุกคาบเรียน
สําหรับวิชาภาษาอังกฤษดําเนินการสอนโดยครูผูทรงคุณวุฒิ
ชาวไทย และ Native Speakers ในรายวิชาที่เนนความเขมขนของ
ทักษะฟง-พูด อาน-เขียน ไดแก วิชา Critical Reading, Public
Speaking, Academic Writing โดยเฉพาะโครงสรางภาษาอังกฤษคณิตศาสตรที่เพิ่มเติมรายวิชา Academic Skills และอื่นๆ รวมทั้ง
พัฒนาทักษะเพื่อความพรอมในการสอบ CEFR, IELT และ TOEFL อีก
ดวย

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

หมายเหตุ : รายวิชาที่มีรายชื่อเปนภาษาอังกฤษ
ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการเรียนการสอน

หมายเหตุ : รายวิชาที่มีรายชื่อเปนภาษาอังกฤษ
ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการเรียนการสอน

ผูเรียนจะตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดโดยใชเงินสนับสนุนดานการศึกษาของรัฐบาล นอกจากนี้
โครงการ English Program ยังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับนักเรียน
ดังนี้
1. คายทักษะชีวิต
2. กิจกรรมวันคริสตมาส
3.TUP Open-House Activities
4.การทดสอบความรูทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR)
5. การพัฒนาทักษะเพื่อการสอบ IELT, TOEFL
6. การสอนเสริมพิเศษ
7. การเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ

8. กิจกรรมคายบูรณาการ
9. พัฒนาภาษาอังกฤษและศึกษาวัฒนธรรมตางประเทศ
10. EP / MEP Open-House
11. EP Together Camp

จํานวนหองและจํานวนนักเรียน
ในปการศึกษา 2560 จะเปดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
หองที่ 1 (วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร) จํานวนรับ 21 คน
หองที่ 2(ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร) จํานวนรับ 24 คน

คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบหลักสูตร
1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ
ไมต่ํากวา 3.00
2. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเรียนที่สําคัญ 5 ประการ
3. ผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21
4. ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและใน
การศึกษาระดับสูง
5. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 9 ประการ

คาใชจาย

โรงเรียนมีเปาหมายที่แนชัดในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถ
กาวสูจุดหมายอนาคตทางการศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยของรัฐทุก
สาขา รวมทั้งมหาวิทยาลัยในระบบ International และหรือสามารถ
ศึกษาตอในสาขาตางๆ ในตางประเทศไดอยางเต็มภาคภูมิ
คุณสมบัติผูสมัคร
1.สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือกําลัง
ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของปการศึกษากอนที่จะสมัคร
เขาเรียน
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่
2 ทุกกลุมสาระการเรียนรู ไมต่ํากวา 3.00
3. สําหรับผูสมัครโครงสราง วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร และ โครงสราง

ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร
3.1 ผูสมัคโครงสร
ร างวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร
มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชา
วิทยาศาสตร 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชา
คณิตศาสตร 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชา
ภาษาอังกฤษ 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00
3.2 ผูสมัครโครงสรางภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตรมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม
วิชาคณิตศาสตร 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชา
ภาษาอังกฤษ 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00

4. เปนโสด
5. มีความประพฤติเรียนรอย มีระเบียบวินัยและอยูรวมกับผูอื่นได
เปนอยางดี
6. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง

6. ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษา
อยูในโครงการหองเรียนพิเศษ

คาบํารุงการศึกษาคนละ40,000 บาท/ภาคเรียน
คาสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาตามโครงการฯ ตลอดหลักสูตรระดับ ม. ปลาย

กําหนดการรับนักเรียน

รับสมัคร 20 - 24 กุมพาพันธ 2560
สอบคัดเลือก 5 มีนาคม 2560
ประกาศผล และรายงานตัว 10 มีนาคม 2560
มอบตัวและระดมทรัพยากร 13 มีนาคม 2560

การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการสอบคัดเลือก
เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัครสอบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
2. หลักฐานที่แสดงวาสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา
หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของปการศึกษากอนที่จะมา
สมัครเขาเรียน(ตัวจริงและสําเนา)
3. หลักฐานแสดงผลการเรียนตามที่คุณสมบัติกําหนด
3.1 เอกสาร ปพ.1 : ป แสดงผลการเรียนเฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียน (ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2)(ตัวจริงและสําเนา)
3.2 สําหรับโครงสรางวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร เอกสารรับรองผล
การเรียนเฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ หรือกรอกแบบฟอรม ต.อ.พ. 1 (แจกพรอม
ระเบียบการ) ที่มีผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาลงนามพรอมประทับตรา
โรงเรียน(ตัวจริงและสําเนา)
3.3สําหรับโครงสรางภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตรเอกสารรับรองผล
การเรียนเฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียนกลุมสาระการเรียนรู ภาษาอังกฤษ และ
คณิตศาสตร หรือกรอกแบบฟอรม ต.อ.พ. 1 (แจกพรอมระเบียบการ) ที่มี
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาลงนามพรอมประทับตราโรงเรียน(ตัวจริง
และสําเนา)
4. สําเนาทะเบียนบาน(ตัวจริงและสําเนา)
5.รูปถายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป

การคัดเลือกนักเรียนโดยการสอบคัดเลือกดวยขอสอบของโรงเรียน
วิชาที่สอบ

โครงสรางที1่ (สายวิทย) วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร คะแนนเต็100
ม คะแนน
ฉบับที่ 1 ภาษาอังกฤษ
50 คะแนน
ฉบับที่ 2 วิทยาศาสตร*
25 คะแนน
ฉบับที่ 3 คณิตศาสตร*
25 คะแนน
โครงสรางที2่ (สายศิลป) ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร คะแนนเต็
100คะแนน
ม
ฉบับที่ 1 ภาษาอังกฤษ
60 คะแนน
ฉบับที่ 2 คณิตศาสตร*
40 คะแนน
*หมายเหตุ สอบเปนภาษาอังกฤษ

เกณฑการคัดเลือก
โครงสรางวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร
1. นักเรียนจะตองสอบไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษไมต่ํากวารอยละ 60
วิชาวิทยาศาสตรไมต่ํากวารอยละ 50 และวิชาคณิตศาสตรไมต่ํากวา
รอยละ 50
2. นําคะแนนรวมทั้ง 3 วิชามาเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามจํานวน
ที่ประกาศ
3. ในกรณีที่คะแนนของนักเรียนลําดับสุดทายไดเทากัน จะตัดสิน
พิจารณาคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษเปนอันดับแรกหากคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษเทากันจะพิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตรเปนลําดับ
ที่ 2 และหากคะแนนวิชาวิทยาศาสตรเทากัน จะพิจารณาจากคะแนน
วิชาคณิตศาสตรและหากคะแนนวิชาคณิตศาสตรเทากันใหขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
4. ในกรณีที่นักเรียนที่สอบผานการคัดเลือกตามเกณฑดังกลาวมีนอย
กวาจํานวนที่ประกาศรับการตัดสินคัดเลือกใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการรับนักเรียน
โครงสรางภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร
1. นักเรียนจะตองสอบไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษไมต่ํากวารอยละ 60
และวิชาคณิตศาสตรไมต่ํากวารอยละ 50
2. นําคะแนนรวมทั้ง 2 วิชามาเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามจํานวน
ที่ประกาศ
3. ในกรณีที่คะแนนของนักเรียนลําดับสุดทายไดเทากัน จะตัดสิน
พิจารณาคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษเปนอันดับแรก หากคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษเทากันจะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตรเปนลําดับ
ที่ 2 และหากคะแนนวิชาคณิตศาสตรเทากัน ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการรับนักเรียน
4. ในกรณีที่นักเรียนที่สอบผานการคัดเลือกตามเกณฑดังกลาวมีนอย
กวาจํานวนที่ประกาศรับการตัดสินคัดเลือกใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการรับนักเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ
(English Program)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ปการศึกษา 2560

499 ซอยพัฒนาการ 58 ถนนพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร : +66 (0) 2722-7970-6 Ext. 230
แฟกซ : +66 (0) 2321-3888
เว็ปไซต: www.tup.ac.th
English Program Website : www.tupep.in.th
Email: eptriampat@gmail.com

