ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
เรื่อง การทดสอบขั้นพื้นฐานของนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540
เป็นต้นมา โดยดาเนินการจัดการศึกษา พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในหลายหลักสูตรและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มี
วิช าเลื อกเสรี เฉพาะด้านส าหรับ พัฒ นานั กเรียนตามความสนใจและความถนัด ส าหรั บในปี การศึกษา 2560
โรงเรีย นจะท าการรั บ สมั ครทดสอบเพื่อ วัดความรู้ขั้นพื้ น ฐานทางวิช าการ ส าหรับ ผู้ ที่ป ระสงค์จะเข้าเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. จานวนนักเรียนที่รับรวมทั้งสิ้น 320 คน
1.1. บุตรบุคลากร มมส.
1.2. สอบคัดเลือก
(โครงการพิเศษ SEM จานวน 80 คน จานวน 2 ห้องเรียน)
1.3. ประเภทโควตา
1.2.1 โควตาเรียนดีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
1.2.2 โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป
1.2.3 โควตาเรียนดี ร.ร.สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม)
1.2.4 โควตาความสามารถพิเศษ ร.ร.สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม)
1.2.5 โควตาพิเศษ (วิชาการ/กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ) โรงเรียนทั่วไป
1.2.6 โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว
1.4 อุปการคุณ

40 คน
120 คน
60 คน
20 คน
45 คน
10 คน
10 คน
10 คน
5 คน

2. เงื่อนไขแต่ละประเภท
2.1 กลุ่มโควตาเรียนดี
2.1.1 โควตาเรียนดีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก โดยอาศัยอานาจตามความใน ข้อที่ 6 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พุทธศักราช 2551
และ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2553 ข้อที่ 13 โดยการคัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับการจัดสรรโควตาจากโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในคราวประชุมครั้งที่ 2556 วันที่
26 กั น ยายน 2556 และมติ ที่ ป ระชุ ม ครั้ ง ที่ 7 วั น ที่ 15 กรกฎาคม 2559 และมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรการ
อานวยการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2 วัน ที่ 16 กันยายน 2559 โดย พิจารณาจากยอดจานวนนักเรียนที่ ของ
โรงเรียนที่เคยสมัครสอบและกลุ่มโรงเรียนที่มีความประสงค์ในการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และตามประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) เรื่อง การให้โควตานักเรียนกลุ่มเรียนดีในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและโควตากลุ่มเรียนดีในโรงเรียน

ทั่ ว ไป เพื่ อเข้าศึ กษาในระดั บ ชั้น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรีย นสาธิตมหาวิท ยาลั ยมหาสารคาม (ฝ่ ายมัธ ยม) ปี
การศึกษา 2560 โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียน เฉลี่ยสะสม
4.00 ของโรงเรียนที่ได้รับโควตา โดยคิดผลการเรียนเฉลี่ยของผลการเรียนระดับประถมศึกษา (ป.4- ป.6 จานวน
5 ภาคเรียน) หรือเป็นนักเรียน เรียนดี ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการของโรงเรียนที่ได้รับโควตา ที่มีเกรด
เฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00
2) มี ค วามประพฤติ ดี เยี่ ย ม มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ ดี ง าม โดยผ่ า นการรั บ รองจาก
สถานศึกษา มีผลงานทางด้านวิชาการหรือกิจกรรมที่โดดเด่น ในระดับจังหวัด หรือระดับภาค หรือระดับประเทศ
ในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4-ป.6) โดยต้องแสดงหลักฐานใบรับรองหรือเกียรติบัตร
3) โรงเรี ย นส่ งรายชื่ อ นั กเรีย นที่ ผ่ านการคั ด เลื อ กตามจ านวนโควตาที่ ได้ รับ พร้อ ม
เอกสารหลั กฐานของนั กเรี ย นมายั ง โรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลั ย มหาสารคาม (ฝ่ ายมั ธ ยม) ภายใน วัน ที่ 26
ธันวาคม 2559 โดยสามารถส่งนักเรียนในลาดับสารองได้ตามจานวนของโควตาที่ได้รับ
4) โรงเรียนที่ได้รับโควตาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จากนักเรียนที่มีความสนใจ
เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จริง และให้มีลาดับสารองได้ ตามจานวนโควตา
ที่ได้รับ หากนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) โรงเรียนจะถูกตัดสิทธิ์โควตาในปีถัดไป
5) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับสิทธิ์ในการเข้าเรียน ต้องมาสมัครสอบตาม
ระเบียบการสมัคร และเข้าสอบพร้อมกับนักเรียนกลุ่มอื่นเพื่อใช้คะแนนในการจัดห้องเรียนหรือเข้าโครงการพิเศษ
SEM หากไม่มาสมัครสอบหรือไม่เข้าทดสอบถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
2.1.2 โควตาเรี ย นดี โ รงเรี ย นทั่ ว ไป โดยอาศั ย อ านาจตามความใน ข้ อ ที่ 6 แห่ งระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พุทธศักราช 2551 และ
ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ว่ าด้ ว ยการบริห ารโรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลั ยมหาสารคาม (ฉบั บ ที่ 2)
พุทธศักราช 2553 ข้อที่ 13 ตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในคราวประชุม ครั้งที่ 7 วันที่ 15 กรกฎาคม
2559 และมติที่ประชุมคณะกรรการอานวยการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กันยายน 2559 และตาม
ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง การให้โควตานักเรียนกลุ่มเรียนดีในโรงเรียน
ที่ได้รับการคัดเลือกและโควตากลุ่มเรียนดีในโรงเรียนทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2560 โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียน เฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 3.50 ของโรงเรียนที่ได้รับโควตา โดยคิดผลการเรียนเฉลี่ยของผลการเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.4- ป.
6 จานวน 5 ภาคเรียน)
2) มี ค วามประพฤติ ดี เยี่ ย ม มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ ดี ง าม โดยผ่ า นการรั บ รองจาก
สถานศึ ก ษา หรื อ มี ผ ลงานทางด้ า นวิ ช าการหรื อ กิ จ กรรมที่ โ ดดเด่ น ในระดั บ จั ง หวั ด หรื อ ระดั บ ภาค หรื อ
ระดับประเทศ ในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4-ป.6) โดยต้องแสดงหลักฐานใบรับรองหรือเกียรติบัตร
3) โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนที่ มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1และ 2 พร้อมเอกสารหลักฐาน
ของนักเรียนมายัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ภายในวันที่ วันที่ 26 ธันวาคม 2559
4) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จาก
ผลการเรียนและผลงานนักเรียน โดยมีเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้

รายการ

หลักฐานที่ต้องแสดง
ผลการเรียนเฉลี่ย
ใบแสดงผลการเรียน
ผลงานการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ระดับจังหวัด
ใบรับรอง, เกียรติบัตร
ผลงานการแข่งขัน ทั กษะด้ านวิช าการ ระดับ เขต หรือ ใบรับรอง, เกียรติบัตร
ภูมิภาคในอันดับ 1 ,2 หรือ 3หรือ ยอดเยี่ยมหรือ ดีเยี่ยม
ผลงานการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ระดับประเทศ ใน ใบรับรอง, เกียรติบัตร
อันดับ 1 ,2 หรือ 3 หรือ ยอดเยี่ยมหรือ ดีเยี่ยม
ผลงานการทากิจกรรม บาเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะ ใบรับรอง, เกียรติบัตร
รวมคะแนน

เกณฑ์คะแนน
10
5
10
15
10
50

การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด แล้วประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ
สิทธิ์โควตา ภายในวันที่ 16 มกราคม 2560 หากนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนจะถูกตัดสิทธิ์โควตาในปีถัดไป
5) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับสิทธิ์ในการเข้าเรียน ต้องมาสมัครสอบตาม
ระเบียบการสมัคร และเข้าสอบพร้อมกับนักเรียนกลุ่มอื่น เพื่อใช้คะแนนในการจัดห้องเรียนหรือเข้าโครงการพิเศษ
SEM หากไม่มาสมัครสอบหรือไม่เข้าทดสอบถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
2.2 กลุ่มโควตาเรียนดีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คือ นักเรียนที่มีผลการ
เรียนเฉลี่ยสูงสุด หรือตามลาดับผลการเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
ประถม) จานวน 15 % ของจานวนนักเรียนที่ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ประกาศ
รับในปีการศึกษานั้น โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้น ป.4 –ป.6 (จานวน 5 ภาคเรียน) ถ้าในปีการศึกษาใดที่
มีจานวนผู้มีคุณ สมบัติเกิน 15% จะพิจารณาเรียงล าดับโดยใช้ผลคะแนนสอบประกอบการพิจารณา และให้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ดาเนินการคัดเลือกนักเรียน แล้วส่งรายชื่อนักเรียนที่ผ่าน
การคัดเลือก พร้อมหลักฐานใบรับรองผลการเรียน มายังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดย
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาดาเนินการสมัครสอบและทดสอบเพื่อใช้คะแนนในการจัดกลุ่มและลาดับห้อง
หากไม่มาสมัครสอบหรือไม่เข้าทดสอบ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
2.3 กลุ่ ม โควตานั กเรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เศษโรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ยมหาสารคาม (ฝ่ า ย
ประถม) คือ นักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศ หรือ ยอดเยี่ยมในระดับภูมิภาคขึ้นไป ทางด้านการแข่งขันทางวิชาการ
กีฬา ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม ในระดับชั้น ป.4 ป.5 และป.6 โดยให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายประถม) ดาเนินการคัดเลือกนักเรียน แล้วส่งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมหลักฐานแสดงผลงานที่
ได้รับในระดับประเทศ มายังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
จะต้องมาดาเนิ นการสมัครสอบและทดสอบเพื่อใช้คะแนนในการจัดกลุ่มและลาดับห้อง หากไม่มาสมัครสอบ
หรือไม่เข้าทดสอบ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
หมายเหตุ หากนักเรียนต้องการเข้าในโครงการ SEM ผลการสอบจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไข
ของกลุ่มนักเรียนโครงการ SEM

2.4 โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโรงเรียนทั่วไป 10 คน (ด้านวิชาการ (5 คน)/ด้านอื่นๆ
ดนตรี ศิลปะ กีฬา 5 คน)
2.4.1 กลุ่มโควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ คือนักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป ทางด้านการแข่งขันทางวิชาการในอันดับ 1-3 เท่านั้น ในระดับชั้น ป.4-ป.6 โดย
หน่วยงานที่จัดการแข่งขันต้องเป็นหน่วยงานของทางราชการหรือเอกชนร่วมกับหน่วยงานราชการ และต้องเป็น
รายการแข่งขันที่มีการแข่งขันเป็นประจาอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี โดยการพิจารณาโควตาจะพิจารณาจากคะแนน
สอบเรียงลาดับเฉพาะกลุ่ม
2.4.2 กลุ่มโควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน ดนตรี กีฬาและศิลปวัฒนธรรม ในคือ
นักเรียนที่มีผลงานชนะเลิ ศในระดับ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป ทางด้านการแข่งขัน ด้าน ดนตรี กีฬาและ
ศิลปวัฒนธรรม ในอันดับ 1-3 เท่านั้น ในระดับชั้น ป.4-ป.6 โดยหน่วยงานที่จัดการแข่งขันต้องเป็นหน่วยงาน
ของทางราชการหรือเอกชนร่วมกับหน่วยงานราชการ และต้องเป็นรายการแข่งขันที่มีการแข่งขันเป็นประจาอย่าง
น้อยทุกๆ 2 ปี โดยการพิจารณาโควตา จะพิจารณาจากคะแนนสอบเรียงลาดับเฉพาะกลุ่ม
หมายเหตุ หากนั กเรีย นต้องการเข้าในโครงการ SEM ผลการสอบจะต้อ งเป็ นไปตามคุณ สมบั ติและ
เงื่อนไขของกลุ่มนักเรียนโครงการ SEM
2.5 โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว (ค่ายสานฝันฉันอยากเรียนสาธิต)
เป็นนักเรียน ที่กาลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการ
บริการวิชาการและแนะแนว (ค่ายสานฝันฉันอยากเรียนสาธิต) ในปีการศึกษา 2559 โดยมีเงื่อนไขและเกณฑ์
ดังนี้
2.5.1 เป็นนักเรียน ทีก่ าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559
2.5.2 นักเรียนต้องสมัคร เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการและแนะแนว (ค่ายสานฝันฉันอยาก
เรี ย นสาธิต) ในปี ก ารศึ กษา 2559 ตามวัน และเวลาที่ โรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลั ย มหาสารคาม (ฝ่ ายมั ธ ยม)
กาหนด และสมัครสอบตามระบบ เหมือนนักเรียนกลุ่มอื่น โดยสามารถเลือกสิทธิ์โควตา โครงการบริการวิชาการ
และแนะแนว (ค่ายสานฝันฉันอยากเรียนสาธิต) เพิ่มเติมได้ในระบบ
2.5.3 การพิจารณาโควตา จะพิจารณาจากคะแนนสอบ เรียงลาดับเฉพาะกลุ่ม และหากนักเรียน
ต้องการเข้าในโครงการ SEM ผลการสอบจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของกลุ่มนักเรียนโครงการ SEM
2.5.4 เงื่อนไข หรือข้อกาหนดอื่นใด ที่นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
2.6 กลุ่มนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ เป็นนักเรียนที่สอบ ต้องสอบได้คะแนนรวมทุกวิชา ที่มีคะแนน
T เฉลี่ยที่ 55 ขึ้นไป หรือตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในการพิจารณาประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้
2.7 กลุ่มผู้ที่มีความประสงค์อุปการคุณ จะต้องแจ้งความจานงไว้ในวันที่รับสมัครและ เป็นนักเรียนที่
สอบได้คะแนนรวมทุกวิชาที่มีคะแนน T เฉลี่ยที่ 50 ขึ้นไปโดยจะพิจารณาตามลาดับคะแนนสอบร่วมกับลาดับการ
ยื่นความจานง หรือตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2.8 กลุ่ ม นั ก เรี ย นโครงการ SEM เป็ น นั ก เรี ย นที่ ส อบคั ด เลื อ กได้ และได้ ค ะแนน T เฉลี่ ย วิ ช า
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ที่คะแนน T 60 ขึ้นไป โดยพิจารณาตามลาดับคะแนน และการ
เรีย กกลุ่ มส ารองกรณี มี ผู้ ส ละสิ ท ธิ์ก็ ให้ เรี ย กตามล าดับ คะแนน T เฉลี่ ย วิช า วิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 กาลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
3.2 เป็นผู้ที่มี ความประพฤติดี
4. รายละเอียดการรับสมัคร วันรับสมัครและการชาระเงินผ่านธนาคาร
4.1 สมัครทดสอบทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ ทางเวบไซต์
http://eschool.msu.ac.th/admissions ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558- 28 ธันวาคม 2559 หากนักเรียนมี
ปั ญ หาไม่ส ามารถสมั ค รผ่ านระบบออนไลน์ ได้ นั ก เรีย นสามารถเดิ น ทางมาสมัค รด้ ว ยตนเองในวัน ที่ 27-28
ธั น วาคม 2559 ช่ ว งเวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้ อ งสมุ ด ตึ ก อ านวยการ โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
4.2 การชาระเงินค่าบริการทดสอบทางวิชาการ จานวน 300 บาท ผ่านธนาคาร พิมพ์เอกสารการ
ชาระเงิน จากระบบ ไปยื่นชาระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารทหารไทย หรือ
ธนาคารออมสิน ทุกสาขา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดปฏิทินดาเนินการ แนบมาพร้อมข้าง
ท้าย
4.3 พิมพ์ใบสมัคร บัตรประจาตัวผู้สมัคร ออกจากระบบ พร้อมตรวจสอบรายละเอียด เก็บเป็น
หลักฐานส่วนตัวเพื่อนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการคุมสอบ
หมายเหตุ
1. นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการ SEM จะต้องชาระเงินเพิ่มภาคเรียนละ 5,000 บาท เพื่อ
นามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนเพิ่มเติม และนักเรียนที่เรียนในโครงการจะต้องเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศอย่าง
น้อย 1 ครั้ง โดยผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
2. การประกาศผล เว็บไซต์ http://eschool.msu.ac.th/admissions และ ติดประกาศ หน้า
อาคารเรียน
3. การรายงานตัว ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเรียนมัธยม 2
4. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกถ้าเป็นนักเรียนที่มีภูมิลาเนาต่างอาเภอและต่างจังหวัดหรือ
นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ไม่ได้พักอยู่กับบิดาและมารดาจะต้องเข้าพักในหอพักที่โรงเรียนจัดให้
เท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2559
(นายอรุณ แก้วมั่น)
ผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
เรื่อง รับนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มหาสารคาม
ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นมา
โดยดาเนินการจัดการศึกษา พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในหลักสูตรที่หลากหลายและมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
ความสนใจและความถนัด อย่างต่อเนื่อง โดยในสายวิทยาศาสตร์ มีหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตร
วิ ท ยาศาสตร์ วิ ศ วกรรม หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป หลั ก สู ต ร SCIENCE - MATHEMATICS GIFTED
หลักสูต รโครงการ วมว. และสายศิลป์ มีหลักสูตรENGLISH GIFTED หลักสูตรศิลป์ภาษา ซึ่งเน้น ภาษาที่
หลากหลาย มีวิชาเลือกเสรีเฉพาะด้านสาหรับพัฒนานักเรียนตามความสนใจและความถนัด สาหรับในปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนจะทาการรับสมัครทดสอบเพื่อวัดความรู้ขั้นพื้นฐานทางวิชาการ สาหรับผู้ที่ประสงค์จะ
เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. จานวนนักเรียนที่รับรวมทั้งสิ้น 164 คน
1. นักเรียนที่มี ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SCIENCE - MATHEMATICS GIFTED)
จานวน 40 คน โดยรับจาก
1.1 ประเภทโควตาศิษย์เก่า โดยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย จานวน 20 คน
1.2 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป จานวน 20 คน
2. นักเรียนในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนปกติ 40 คน
3. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ (ENGLISH GIFTED) จานวน 40 คน
4. นักเรียนในโปรแกรมศิลป์ ภาษาปกติ จานวน 40 คน
5. นักเรียนต่างประเทศในโครงการทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จานวน 4 คน
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียน
ต่าง ๆ และมีผลการเรียนเฉลี่ย ม.1 – ม.3 จานวน 5 ภาคเรียน ดังนี้
1. นักเรียนที่มี ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SCIENCE - MATHEMATICS
GIFTED จะต้องมีผลการเรียน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม 2.75 ขึ้นไป
โดยในกลุ่มประเภทโควตาศิษย์เก่าระดับชั้น ม.3 จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ถ้า
ในกรณีที่มีผลการเรียนเฉลี่ยเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนที่สมัครในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนปกติ
จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม 2.5 ขึ้นไป

3. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ
จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ในรายวิชาภาษาอังกฤษทั้งพื้นฐาน และเพิ่มเติม 2.75 ขึ้นไป โดยนักเรียนที่
สอบเข้าในสายความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ หรือมีสิทธิ์เข้ารายงานตัวในสายศิลป์ภาษา
ปกติ เมื่อเข้ารายงานตัวเข้าเรียนแล้วจะต้องไม่เปลี่ยนสายการเรียนไปกลุ่มสายวิทยาศาสตร์ โดย
เด็ดขาด
4. นักเรียนในโปรแกรมศิลป์ ภาษา ปกติ
จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ในรายวิชาภาษาอังกฤษทั้งพื้นฐาน และเพิ่มเติม 2.20 ขึ้นไป และเมื่อเข้า
รายงานตัวเข้าเรียนแล้วจะต้องไม่ขอเปลี่ยนสายการเรียนไปกลุ่มสายวิทยาศาสตร์โดยเด็ดขาด
5. นักเรียนต่างประเทศในโครงการทุน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นนักเรียนที่
ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสอบคัดเลือกในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประเทศเพื่อ
บ้าน (ด้านการศึกษา) ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ตารางสอบ
โปรแกรม /รายวิชา
Gifted วิทย์-คณิต และวิทย์ปกติ
Gifted ภาษา และ ภาษาปกติ

ภาษาไทย สังคม
50
50

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
100

50

100
50

50
100

รวม

หมายเหตุ

300
250

3. หลักฐานการสมัคร
3.1. ใบรับรองที่แสดงว่ากาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โดยระบุผลการเรียนเฉลี่ยวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม จานวน 5 ภาคเรียน หรือ ปพ.1 สาหรับนักเรียนที่สมัคร
ทดสอบความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
3.2. ใบรับรองที่แสดงว่ากาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โดยระบุผลการเรียนเฉลี่ยวิชา
ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 5 ภาคเรียน สาหรับนักเรียนที่สมัครทดสอบความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ
4. รายละเอียดการรับสมัคร วันรับสมัครและการชาระเงินผ่านธนาคาร
4.1 สมัครทดสอบทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ทางเวปไซต์
http://eschool.msu.ac.th/admissions ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 28 ธันวาคม 2559 หากนักเรียนมี
ปัญหาไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ นักเรียนสามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเองในวันที่ 27-28
ธันวาคม 2559 ช่วงเวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องสมุด ตึกอานวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
4.2 การชาระเงินค่าบริการทดสอบทางวิชาการ จานวน 300 บาท ผ่านธนาคาร พิมพ์เอกสารการ
ชาระเงิน จากระบบ ไปยื่นชาระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ หรือธนาคารทหารไทย
หรือ ธนาคารออมสิน ทุกสาขา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดปฏิทินดาเนินการ แนบมา
พร้อมข้างท้าย
4.3 แนบหลักฐานการจ่ายเงิน และหลักฐานการเรียน ตามข้อ 3 ที่ระบุ ผลการเรียนเฉลี่ ย ที่ มีการลง
ลายมือชื่อนายทะเบียนและประทับตราโรงเรียน ส่งทางไปรษณีย์ มายัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ ายมัธยม) ต.ขามเรี ยง อ.กัน ทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 ภายในวัน ที่ 6 มกราคม 2560 (ยึดตามการ
ประทับ ตราของไปรษณี ย์ ) (ช่องทางส่ งหลั กฐาน 1.ทางไปรษณี ย์ 2. ทางระบบออนไลน์ 3. ทางโทรสาร 043-

754636 4. ทาง Email : athiwat@satit.msu.ac.th 5. ส่งด้วยตนเอง ณ ห้องทะเบียน หากส่งเอกสารหลักฐาน
ไม่ครบ ทางโรงเรียนจะประกาศเป็นบุคคล ที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
หมายเหตุ
1. นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กาหนด ไม่มีสิทธิ์สมัคร และถ้าคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดหรือไม่ส่งหลักฐานตามกาหนด นักเรียนจะไม่ถูกประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิ์สอบ
2. นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการ SCIENCE - MATHEMATICS GIFTED และ ENGLISH
GIFTED จะต้องชาระเงินเพิ่มภาคเรียนละ 5,000 บาท เพื่อนามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนเพิ่มเติม และนักเรียน
ในโครงการ จะต้องเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
3. นักเรียนที่สอบเข้าในสายความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ หรือมีสิทธิ์เข้ารายงานตัวใน
สายศิลป์ภาษาปกติ เมื่อเข้ารายงานตัวเข้าเรียนแล้ว จะต้องไม่เปลี่ยนสายการเรียนไปกลุ่มสายวิทยาศาสตร์
4. การประกาศผล เว็บไซต์ http://eschool.msu.ac.th/admissions และประกาศ หน้าอาคารเรียน
การรายงานตัว ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเรียนมัธยม 2
5. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกถ้าเป็นนักเรียนที่มีภูมิลาเนาต่างอาเภอและต่างจังหวัดหรือนักเรียนที่อยู่ในเขต
พื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ไม่ได้พักอยู่กับบิดาและมารดาจะต้องเข้าพักในหอพักที่โรงเรียนจัดให้เท่านั้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2559

(นายอรุณ แก้วมั่น)
ผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ประจาปีการศึกษา 2560
วัน /เดือน/ปี
18-20 พฤศจิกายน 2559
1 ธันวาคม 2559 – 27
ธันวาคม 2559
1 ธันวาคม 2559 – 30
ธันวาคม 2559

การดาเนินการ
สถานที่
ค่ายสานฝันฉันอยากเรียนสาธิต ครั้งที่ 7
อาคารเรียนมัธยม 2
ผ่านระบบออนไลน์ ทางเวปไซต์
http://eschool.msu.ac.th/admissions
http://eschool.msu.ac.th/admissions
ชาระเงินค่าบริการทดสอบ ผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์
หรือธนาคารทหารไทย หรือธนาคารออมสิน
หรือธนาคารทหารไทย ทุกสาขา
ทุกสาขา
26 ธันวาคม 2559
วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อนักเรียนโควตา
อาคารอานวยการ
วันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 นักเรียนที่ไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้
ห้องสมุด อาคารอานวยการ
ติดต่อสมัครด้วยตนเอง
6 มกราคม 2560
วันสุดท้ายของการส่งหลักฐานผูส้ มัคร ม.4
อาคารอานวยการ
12 มกราคม 2560
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ และประกาศ http://eschool.msu.ac.th/admissions และ
รายชื่อนักเรียน ที่ได้รับสิทธิ์โควตา
หน้าอาคารอานวยการ
21 มกราคม 2560
สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
22 มกราคม 2560
สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4
มัธยม)
6 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลการสอบ ม. 1 และ ม.4
http://eschool.msu.ac.th/admissions และ
หน้าอาคารอานวยการ
14-15 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานตัว/ ชาระค่าใช้จ่ายต่างๆ (หากไม่มา
รายงานตัวตามวันและเวลา ดังกล่าว ถือว่าสละ
ณ ห้องประชุม อาคารเรียนมัธยม 2
สิทธิ์)
17 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนกลุ่มสารอง ที่มีสิทธิ์
http://eschool.msu.ac.th/admissions และ
รายงานตัว
หน้าอาคารอานวยการ
20 กุมภาพันธ์ 2560
นักเรียนกลุม่ สารอง รายงานตัว ชาระค่าใช้จ่าย
อาคารเรียนมัธยม 2
ต่างๆ
23 กุมภาพันธ์ 2560
นักเรียนกลุม่ อุปการคุณที่แจ้งความจานงไว้แล้ว
ณ ห้องประชุม อาคารเรียนมัธยม 2
รายงานตัว (ตามลาดับคะแนน)
2 มีนาคม 2560
- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ปี
http://eschool.msu.ac.th/admissions และ
การศึกษา 2560 ทั้งหมด
หน้าอาคารอานวยการ
19-21 เมษายน 2560
24 เมษายน -12
พฤษภาคม 2560
21 พฤษภาคม 2560
22 พฤษภาคม 2560

เข้าค่ายเตรียมความพร้อมด้านคุณธรรม ม. 1
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าค่ายเตรียมความ
พร้อม ด้านวิชาการ นักเรียนดาวน์โหลด ตาราง
เรียนในระบบ
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
- นักเรียนเข้าหอพัก ซื้อสมุด หนังสือ รับ
ตารางเรียน
- เปิดภาคเรียน 1/2560

อาคารเรียนมัธยม 1
http://eschool.msu.ac.th/admissions
อาคารเรียนมัธยม 1
อาคารเรียนมัธยม 1 และ 2

ตารางสอบเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 21 มกราคม 2560
เวลา
รายวิชา
9.00-12.00 น.
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
12.00 -13.00
พักเที่ยง
13.00-14.30
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ตารางการสอบเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
SCIENCE - MATHEMATICS GIFTED และ ENGLISH GIFTED วันที่ 22 มกราคม 2560
เวลา
รายวิชา
9.00-12.00 น.
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
12.00 -13.00
พักเที่ยง
13.00-14.30
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ
1. ระดับชั้น ม. 1 สอบวันที่ 21 มกราคม 2560
2. ระดับชั้น ม. 4 สอบวันที่ 22 มกราคม 2560
3. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางสอบตามความเหมาะสม
รายละเอียดค่าใช้จ่ายของนักเรียนต่อภาคเรียน สาหรับนักเรียนม.1 และ ม.4 ใหม่
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ระดับชั้น
ม. ต้น (1-3)

รายการ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมอื่น
ค่าอาหารกลางวัน
รวม

ค่าใช้จ่าย
2,400
6,600
4,000
13,000

ระดับชั้น
ม. ปลาย (4-6)

รายการ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมอื่น
ค่าอาหารกลางวัน
รวม

ค่าใช้จ่าย
2,400
7,100
4,300
13,800

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในโครงการพิเศษ (เฉพาะนักเรียนในโครงการพิเศษ)
- ระดับชั้น ม.ต้น (SEM)
ภาคเรียนละ
5,000
- ระดับชั้น ม.ปลาย English Gifted และ Sci-math Gifted ภาคเรียนละ
5,000

บาท
บาท

ค่าใช้จ่ายสมาคมผู้ปกครองฯ
- ค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง
ตลอดชีพ
1,000 บาท
- ค่าสมาชิกเครือข่ายผู้ปกครอง/บุตร 1 คน/ปี
200 บาท (ช่วงชั้นละ 600 บาท/คน)
รายละเอียดค่าหอพัก
สาหรับนักเรียนหอพัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
หอพัก
ค่าหอพัก/คน/ภาคเรียน ค่าบารุงหอพัก/ค่าประกัน
หมายเหตุ
หอพักนาดูน (ห้องพัดลม)
5,500
ค่าประกัน 1,000
พักห้องละ 2 คน
หอพักชื่นชม (ห้องแอร์)
6,400
ค่าประกัน 1,000
พักห้องละ 2 คน
หอพักหญิงใน ร.ร.
5,500
ค่าบารุง 500
พักห้องละ 6 คน
(ห้องแอร์)

