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ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เรื่อง  การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (English Program or Mini English Program)    

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 
 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าโครงการ 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English  Program or Mini 
English  Program)  ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑   
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน               
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  เป็นการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษได้มีทางเลือกตามความถนัด  จึงจัดให้มีโรงเรียนที่เปิดการเรียน               
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  ในลักษณะห้องเรียนพิเศษเพ่ือแยกการรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษออกมาต่างหากจากการรับนักเรียนปกติทั่วไป   เพ่ือให้
การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๔  ของห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษา อังกฤษ (English  Program or Mini English  Program)  ดังนี้ 
 

 ๑. พ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  ไม่จ ากัด             

เขตพ้ืนที่บริการ  เนื่องจากเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ในทุกเขตพ้ืนที่ 
ที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษได้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

 ๒. จ านวนนักเรียนที่จะรับ 
  รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
ตามแผนการรับนักเรียน ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนที่ก าหนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 โดยโรงเรียนที่เปิดรับ
ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English  
Program or Mini English  Program) ต้องผ่านการประเมินจากสถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
ประเภทคัดเลือก 

  ๓.๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 
   ๓.๑.๑ มีอายุย่างเข้าปีที่  ๗  หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา 
 

๓.๑.๒ มี… 



- ๒ - 
 
   ๓.๑.๒  มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ   
  ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
   ๓.๒.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  หรือ
เทียบเท่า 
 ๓.๒.๒  มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถม 
ศึกษาปีที่  ๔  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  หรือมากกว่า  ๒.๕๐  แล้วแต่สถานศึกษา
ก าหนด     
   ๓.๒.3 มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้
เป็นอย่างด ี
   ๓.๒.4 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   ๓.๒.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลา             
ที่ศึกษาอยู่ 
  ๓.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
   ๓.๓.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  หรือเทียบเท่า 
   ๓.๓.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่  ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
   ๓.๓.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู ่ร่วมกับผู ้อื ่น           
ได้เป็นอย่างด ี
   ๓.๓.4 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   ๓.๓.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลา              
ที่ศึกษาอยู่ 

ประเภทโควตา 
 นักเรียนที่มีความสามารถผ่านเกณฑ์ ได้เข้าเรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  อย่างน้อย           
ร้อยละ 3 ของจ านวนนักเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษในแต่ละชั้น ให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และ
วิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  ตามค าสั่ ง
กระทรวงศึกษาธิการ  ที่  วก  ๑๐๖๕/๒๕๔๔  และค าสั่งกระทรวง ศึกษาธิการ  ที่  สพฐ.๔๓/๒๕๔๖   
 

 ๔. ก าหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รับสมัคร  สอบสัมภาษณ์  ตรวจร่างกาย  และทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย               
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  วันที่ ๑๓-๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   
วันที่ 20-24  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  วันที่ ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ ๑   วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๘   เวลา 
๐๙.๐๐ น. 
 

๔.๓ ประกาศ… 
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  ๔.๓ ประกาศผล   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ ๑   วันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๘   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   วันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๘   เวลา 
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๔ รายงานตัว   ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๑  ภายในวันที่   ๘  มีนาคม  ๒๕๕๘                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภายในวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐  น. 
  ๔.๕ มอบตั ว   ชั้ นประถมศึกษาปี ที่   ๑  ภายในวันที่   ๑๕  มี นาคม  ๒๕๕๘                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภายในวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐  น. 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

กมล  รอดคล้าย 
(นายกมล  รอดคล้าย) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 

 


