ประกาศโรงเรียนหนองเรือวิทยา
เรื่อง การรับนักเรียนโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561
--------------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนหนองเรือวิท ยา สัง กัดสานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 25 มีความ
ประสงค์จะรับนักเรียนเข้าเรียนต่อโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอัง กฤษ (Mini English Program: MEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561
1 ห้องเรียน จานวน 30 คน เพื่อให้การรัยนักเรียนของโรงเรียนหนองเรือวิทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องกับประกาศนโยบายสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึก ษา เขต 25 เรื่ อง นโยบายและแนวปฏิบั ติเ กี่ย วกั บการรับ นัก เรี ยนของส านั กงานคณะกรรม
การศึกษาขั้น พื้นฐาน ปีการศึก ษา 2561โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้ นพื้น ฐาน
โรงเรียนหนองเรือวิทยา จึงกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์การจัดการศึกษา
เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เพื่อสร้างนักเรียนให้มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรอบรู้
และมีทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนหนองเรือวิทยา
2. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย
2.1 สาระการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระ 2 กลุ่มรายวิชา ได้แก่
1) กลุ่มรายวิชาพื้นฐาน เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2) กลุ่มรายวิชาเพิ่มเติม เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
1) กิจกรรมปกติ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม
2) กิจกรรมพิเศษ เช่น การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน กิจกรรม
EP/MEP Open House กิ จ กรรมแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการโรงเรี ย นในโครงการ
EP/MEP ระดั บ ภู มิ ภ าค กิ จกกรมค่ ายปรั บ พื้ น ฐานภาษาอั ง กฤษส าหรั บนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
2.3 กิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น การประเมินความสามารถด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนภาษาอังกฤษ จากสถาบันภาษาที่เชื่อถือได้ การจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษปีละ 1
ครั้ง เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการทางานกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสอดแทรกการฝึก
ความรับผิดชอบในการทางานและปลูกฝังให้ตระหนักถึงวัฒนธรรม
2.4 กิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียน

1) การเรีย นซ่ อ มเสริ มในรายวิ ชาคณิต ศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ และภาษาอัง กฤษ ส าหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2) สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา ณ ต่างประเทศ
3) สนับ สนุ นส่ งเสริม ให้ เข้า รับ ทุน เพื่อ ไปศึก ษาต่ อ และเข้ าร่ วมกิจกรรมในประเทศและ
ต่างประเทศ
4) ทัศนศึกษาต่างประเทศระหว่างปิดภาคการศึกษา สาหรับนักเรียนที่สนใจ (ผู้ปกครอง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)
5) การจัดการเรียนการสอน ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับนักเรียนห้องเรียน
ปกติและมีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ โดยครูชาวต่างชาติในวิชาต่อไปนี้
1 ภาษาอังกฤษ 2 วิทยาศาสตร์ 3 คณิตศาสตร์ 4 คอมพิวเตอร์
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า (ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 6) ต า ม ห ลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2560
3.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00
และ ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่า 3.00
3.3 มีความสนใจวิชาภาษาอังกฤษ
3.4 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.5 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอด
หลักสูตร
4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครของโรงเรียนหนองเรือวิทยา จังหวัดขอนแก่น
4.2 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.3 หลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
4.4 รูปถ่ายนักเรียน (เครื่องแบบนักเรียน) ขนาด 1 นิ้วครึ่ง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
4.5 สาเนา ปพ.1 (แสดงผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5)
5. กาหนดวันและเวลาในการ
5.1 รับสมัคร
วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
5.2 สอบคัดเลือก
วันที่ 10 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 14.00 น.
5.3 ประกาศผล
วันที่ 16 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.30 น.
5.4 รายงานตัว
วันที่ 19 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.30 น.
5.5 มอบตัว
วันที่ 19 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.30 น.
6. ตารางเวลาในการสอบคัดเลือก
วันที่ 10 มีนาคม 2561
09.00 - 11.00 น.

วิชาที่สอบ
ชุดที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ (40 คะแนน)

12.00 - 14.00 น.

และวิทยาศาสตร์ (40 คะแนน)
ชุดที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)
และภาษาไทย (40 คะแนน)

7. เกณฑ์การตัดสิน
7.1 การประกาศรายชื่อนักเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด ลาดับที่ 1- 30 เป็น
ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง และนักเรียนที่ได้คะแนนลาดับที่ 31 จนถึงลาดับสุดท้าย เป็นผู้ผ่าน
การคัดเลือกตัวสารอง
7.2 ในกรณีที่คะแนนรวมในข้อ 7.1 เท่ากัน การพิจารณาลาดับจะพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนสูง
กว่ าในวิ ชาความถนั ด ทางภาษาอั ง กฤษ และหากคะแนนยั ง เท่า กั นจะพิ จารณาจากผู้ ที่ ไ ด้
คะแนนสูงกว่าในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ตามลาดับ
7.3 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตัวจริง ลาดับที่ 1-30 เป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวในวันที่ 16 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-16.30 น.
7.4 หากนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตัวจริง ลาดับที่ 1-30 ไม่มารายงานตัวตามกาหนดวันและเวลา
จะเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตาสารองมารายงานตัว ตามลาดับคะแนน
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
(นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน)
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา

