
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนหนองเรือวิทยา 
เร่ือง การรับนักเรียนโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น

ภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
                                            --------------------------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนหนองเรือวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีความ
ประสงค์จะรับนักเรียนเข้าเรียนต่อโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2562           
1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน เพื่อให้การรัยนักเรียนของโรงเรียนหนองเรือวิทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สอดคล้องกับประกาศนโยบายส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
หนองเรือวิทยา จึงก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 

1. วัตถุประสงค์การจัดการศึกษา 
เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้ดีท้ังการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  

เพื่อสร้างนักเรียนให้มีความมั่นใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรอบรู้
และมีทักษะทางภาษาท้ัง 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 กิจกรรมค่ายบูรณาการทักษะทาง

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน กิจกรรม 
EP/MEP Open House กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในโครงการ 
EP/MEP ระดับภูมิภาค กิจกกรมค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

2.3 กิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น การประเมินความสามารถด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนภาษาอังกฤษ จากสถาบันภาษาท่ีเช่ือถือได้ การจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษปีละ 1 
ครั้ง เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการท างานกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยสอดแทรกการฝึก
ความรับผิดชอบในการท างานและปลูกฝังให้ตระหนักถึงวัฒนธรรม 



2.4 กิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียน 
1) การเรียนซ่อมเสริมในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
2) สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนด้านการศึกษา ณ ต่างประเทศ 
3) สนับสนุนส่งเสริมให้เข้ารับทุนเพื่อไปศึกษาต่อ และเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศและ

ต่างประเทศ 
4) ทัศนศึกษาต่างประเทศระหว่างปิดภาคการศึกษา ส าหรับนักเรียนท่ีสนใจ (ผู้ปกครอง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) 
5) การจัดการเรียนการสอน ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับนักเรียนห้องเรียน

ปกติและมีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือโดยครูชาวต่างชาติในวิชาต่อไปนี้ 
1 ภาษาอังกฤษ 2 วิทยาศาสตร์ 3 คณิตศาสตร์ 4 คอมพิวเตอร์ 

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1 ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ กษ า ร ะ ดั บ ป ร ะถ ม ศึ ก ษ า  (ช้ั น ปร ะ ถ ม ศึ ก ษ าปี ท่ี  6) ต าม ห ลั ก สู ต ร

กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 
2561 

3.2 มีผลการเรียนเฉล่ียรวมในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ไม่ต่ ากว่า 3.00 
และ ผลการเรียนเฉล่ียรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 3.00 

3.3 มีความสนใจวิชาภาษาอังกฤษ 
3.4 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3.5 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
3.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอด

หลักสูตร 
 

4. หลักฐานการสมัคร 
4.1 ใบสมัครของโรงเรียนหนองเรือวิทยา จังหวัดขอนแก่น 
4.2 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4.3 หลักฐานท่ีแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
4.4 รูปถ่ายนักเรียน (เครื่องแบบนักเรียน) ขนาด 1 นิ้วครึ่ง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 
4.5 ส าเนา ปพ.1 (แสดงผลการเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 5) 

5. ก าหนดวันและเวลาในการ 
5.1 รับสมัคร  วันท่ี 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

    (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  
โรงเรียนหนองเรือวิทยา 

5.2 สอบคัดเลือก  วันที  9  มีนาคม 2562  เวลา 09.00 – 14.00 น.  
5.3 ประกาศผล   วันท่ี 13 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
5.4 รายงานตัว   วันท่ี 13 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
5.5 มอบตัว    วันท่ี 16 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น. 

 
 
 
 
 
 



6. ตารางเวลาในการสอบคัดเลือก 
วันที่  9  มีนาคม  2562 วิชาที่สอบ 

09.00 - 11.00 น. ชุดท่ี 1 วิชาคณิตศาสตร์  (30 คะแนน) 
         และวิทยาศาสตร์ (30 คะแนน) 

12.00 - 14.00 น. ชุดท่ี 2 วิชาภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)      
 

 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
7.1 การประกาศรายช่ือนักเรียนจะประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุด ล าดับท่ี 1- 30 เป็น     

ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง และนักเรียนท่ีได้คะแนนล าดับท่ี 31 จนถึงล าดับสุดท้าย เป็นผู้ผ่าน
การคัดเลือกตัวส ารอง  

7.2 ในกรณีท่ีคะแนนรวมในข้อ 7.1 เท่ากัน การพิจารณาล าดับจะพิจารณาจากผู้ท่ีได้คะแนนสูง
กว่าในวิชาความถนัดทางภาษาอังกฤษ และหากคะแนนยังเท่ากันจะพิจารณาจากผู้ท่ีได้
คะแนนสูงกว่าในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ตามล าดับ 

7.3 ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกตัวจริง ล าดับท่ี 1-30 เป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวในวันท่ี 13 มีนาคม 2562 
เวลา 09.00-16.30 น.  

7.4 หากนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกตัวจริง ล าดับท่ี 1-30 ไม่มารายงานตัวตามก าหนดวันและ
เวลาจะเรียกผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกต าส ารองมารายงานตัว ตามล าดับคะแนน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
 

 
(นายเรืองยศ แวดล้อม) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา 


