หลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ ระดับชัน ม.ปลาย
Science-Health Science Program
The focal point will be teaching and learning to an international standard, delivered by expert native
speakers where the medium of instruction is English to prepare students for further study in
medicine, dentistry, pharmacy and other related fields, in international sectors. Students will be able
to communicate effectively in English, to gain competent literacy in academic writing, which will be
necessary for the BMAT (Bio-Medical Admission Test) and the IELTS test will also be available to
students for submission as part of their application to the university of their choice.

สาขาที่ศึกษาต่อได้

สาขายอดนิยม
แพทยศาสตร
ทันตแพทยศาสตร
เภสัชศาสตร
สัตวแพทยศาสตร

วิ ศ วกรรมศาสตร สถาป ต ยกรรมศาสตร สหเวชศาสตร /เทคนิ ค การแพทย พยาบาลศาสตร
กายภาพบําบัด การแพทยแผนไทย การแพทยแผนจีน สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรมซอฟตแวร ออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมดิจิทัล
เทคโนโลยี มั ล ติ มี เ ดี ย และแอนิ เ มชั น เทคโนโลยี ก ารเกษตร เกษตรศาสตร วนศาสตร ประมง
อุต สาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร สถิ ติ นั ก บิน พาณิ ช ย จิ ต วิ ทยา คหกรรมศาสตร ครุ ศ าสตร
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ศึกษาศาสตร พาณิชยศาสตรและการบัญชี บริหารธุรกิจ

รายวิชาเพิ่มเติมตามจุ ดเน้น

สาระการเรียนรู พ
้ นื ฐาน
ทุกแผนการเรียน เรียนเหมือนกัน
ทุกรายวิชา รวม 8 กลุมสาระการเรียนรู
จํานวน 41 หนวยกิต ดังนี้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ
** คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา
สอนโดยครูตางชาติ เจาของภาษาที่มี
ประสบการณและจบตรงตามสาขาที่สอน
นักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในการสอบ
- BMAT (Biomedical Admission Test)
- SAT (Scholastic Assessment Tests)
- IELTS (The International English
Language Testing System)
BMAT
หมายเหตุ

SAT

IELTS

Mathematics
SAT Preparation for Mathematics
Physics (SAT Physics)
Biology (SAT Biology)
Chemistry (SAT Chemistry)
Basic Engineering
Project/Professional experience
English
Earth, Stars and Universe

3 Periods/Week/Semester
2 Periods/Week/Semester
2 Periods/Week/Semester
3 Periods/Week/Semester
3 Periods/Week/Semester
1 Periods/Week/Semester
2 Periods/Week/Semester
4 Periods/Week/Semester
1 Periods/Week/Semester

นักเรียน English Program ทุกคนจะไดเรียนภาษาอังกฤษกับเจาของภาษา และไดรับการพัฒนา
ภาษาตามกรอบ CEFR (Common European Framework of References) มุงเนนทักษะที่
จําเปนตอการสอบ IELTS (International English Language Testing System)
รวมทั้งนักเรียนทุกคนจะไดเรียนกับคณาจารยจากภายนอกที่เชี่ยวชาญในการเตรียมตัวนักเรียน
สําหรับการสอบ SAT (Scholastic Assessment Test) โดยตรง

SAT

กิจกรรมพัฒนาผู เ้ รียน
ผูเรียนเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก นักศึกษาวิชาทหาร/
ผูบําเพ็ญประโยชน ชมรม แนะแนว กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
สงเสริมใหนักเรียนรักการอาน คุณธรรมจริยธรรม และ STEM

Subjects/Periods/Week/Semester อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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