ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
เรื่อง การให้โควตานักเรียนกลุ่มเรียนดีในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก และโควตาเรียนดีใน
โรงเรียนทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มี
นโยบายในการส่ งเสริมนั กเรียนที่มีความสามารถและเพิ่ ม โอกาสทางการศึกษา ให้ กับนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาศัยอานาจตามความใน ข้อที่ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหาร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๓ ข้อ ๑๓
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วัน ที่ ๒๖ กัน ยายน ๒๕๕๖ และมติที่ประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๖๐ และมติที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ เดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงออกประกาศให้ โควตานักเรียนกลุ่มเรียนดีในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก และ
โควตากลุ่ ม เรี ย นดี ในโรงเรี ย นทั่ ว ไป เพื่ อ เข้าศึ ก ษาในระดับ ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ โรงเรียนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก พิจารณา
จากยอดจ านวนนั กเรีย นจากโรงเรี ย นที่ เคยสมัครสอบและกลุ่ ม โรงเรียนที่มี ความประสงค์ในการ
สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นเข้ าศึ กษาต่ อ ในโรงเรีย นสาธิต มหาวิ ท ยาลั ยมหาสารคาม (ฝ่ ายมั ธ ยม) ซึ่ งมี
รายละเอียด ดังนี้
กลุ่มโควตาเรียนดีในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ให้โควตานักเรียน แยกตามจังหวัด ได้แก่
โควตาจังหวัดมหาสารคาม ๒๒ คน (โรงเรียนละ ๒ คน)
๑. โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
๒. โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
๓. โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
๔. โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
๕. โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย
๖. โรงเรียนพระกุมารศึกษา
๗. โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
๘. โรงเรียนอนุบาลกิติยา
๙. เกียรติขจรวิทยา (เชียงยืน)
๑๐. โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙
๑๑. โรงเรียนบ้านบรบือ

โควตาจังหวัดร้อยเอ็ด จานวน ๑๐ คน (โรงเรียนละ ๑ คน)
๑. โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
๒. โรงเรียนอนุบาลภัทรดล
๓. โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
๔. โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
๕. โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
๖. โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
๗. โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
๘. โรงเรียน สหมิตรวิทยา
๙. โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
๑๐. โรงเรียนอนุบาลเครือวัลย์
โควตาจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน ๑๘ คน (โรงเรียนละ ๒ คน)
๑. โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
๒. โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
๓. โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
๔. โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บารุง
๕. โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
๖. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
๗. โรงเรียนเอกปัญญา
๘. โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
๙. โรงเรียนคาม่วงจรัสวิทย์
โควตาจังหวัดขอนแก่น ๔ คน (โรงเรียนละ ๑ คน)
๑. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
๒. โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
๓. โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์
๔. โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
โควตาจังหวัดยโสธร ๔ คน (โรงเรียนละ ๑ คน)
๑. โรงเรียนอนุบาลยโสธร
๒. โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา
๓. โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิต ๑๕
โควตาจังหวัดบุรีรัมย์ ๒ คน (โรงเรียนละ ๑ คน)
๑. โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
๒. โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)
โควตาจังหวัดศรีษะเกษ ๑ คน
๑. อนุบาลศรีษะเกษ

เงื่อนไขการรับนักเรียนกลุ่มโควตาเรียนดีในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
โควตาเรี ย นในโรงเรี ย นที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ ก จากโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม (ฝ่ ายมัธยม) ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ และมติที่
ประชุม ครั้งที่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และมติที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ โดยนักเรียนที่สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการเรียน
เฉลี่ ย สะสม ๔.๐๐ ของโรงเรี ย นที่ ได้ รั บ โควตา โดยคิ ด ผลการเรีย นเฉลี่ ย ของผลการเรีย นระดั บ
ประถมศึกษา (ป.๔- ป.๖ จ านวน ๕ ภาคเรียน) หรือเป็นนักเรียนเรียนดี ที่ได้รับการคัดเลื อกจาก
คณะกรรมการของโรงเรียนที่ได้รับโควตา มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า ๓.๐๐
๒. มีความประพฤติดีเยี่ยม มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม โดยผ่านการรับรอง
จากสถานศึกษา หรือมีผลงานทางด้านวิชาการหรือกิจกรรมที่โดดเด่น ในระดับจังหวัด หรือระดับภาค
หรือระดับประเทศ ในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-ป.๖) โดยต้องแสดงหลักฐานใบรับรองหรือเกียรติ
บัตร
๓. โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามจานวนโควตาที่ได้รับ
พร้อมเอกสารหลักฐานของนักเรียนมายัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ภาย
ภายใน วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยสามารถส่งนักเรียนในลาดับสารองได้ไม่เกินจานวน ๒ เท่า
ของโควตาที่ได้รับ โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สามารถพิจารณา
เรียกสารองได้จากทุกโรงเรียนที่ได้รับโควตาโดยเรียงลาดับจากคะแนนสอบ
๔. โรงเรียนที่ได้รับโควตาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จากนักเรียนที่
มีความสนใจเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จริง และให้มีลาดับ
ส ารองได้ ตามจ านวนโควตาที่ ได้ รั บ หากนั ก เรีย นที่ ได้ รับ การคั ด เลื อ กสละสิ ท ธิ์ก ารเข้าศึ ก ษาใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนจะถูกตัดสิทธิ์โควตาใน ๑ ปีถัดไป
๕. นั กเรี ย นที่ผ่ านการคัดเลื อกต้องมาสมัครสอบ และเข้าสอบพร้อมกับ
นักเรียนกลุ่มอื่นเพื่อใช้คะแนนในการจัดห้องเรียนหรือเข้าโครงการพิเศษ SEM
๖. หากโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลื อก สละสิทธิ์ห รือไม่ส่งนักเรียนรับสิ ทธิ์
โควตาทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จะดาเนินการพิจารณาโควตา ให้กับ
โรงเรียนอื่น โดยความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๗. เงื่อนไข หรือข้อกาหนดอื่นใด ที่นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
เงื่อนไขการรับนักเรียนกลุ่มโควตาเรียนดีในโรงเรียนทั่วไป
๑. เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ โดยคิดผลการเรียนเฉลี่ยของผลการเรียนระดับประถมศึกษา (ป.๔- ป.๖
จานวน ๕ ภาคเรียน)
๒. มีความประพฤติดีเยี่ยม มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม โดยผ่านการรับรอง
จากสถานศึกษา หรือมีผลงานทางด้านวิชาการหรือกิจกรรมที่โดดเด่น ในระดับจังหวัด หรือระดับภาค

หรือระดับประเทศ ในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔- ป.๖) โดยต้องแสดงหลักฐานใบรับรองหรือเกียรติ
บัตร
๔. โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๑ และ ๒ หรือนักเรียน
ยื่นสมัครโควตาด้วยตนเองในระบบแล้ว ให้โรงเรียนหรือ นักเรียนส่ง เอกสารหลักฐานของนักเรียน
มายัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ภายใน วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
๕. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือก จากผลการเรียนและผลงานนักเรียน โดยมีเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้
รายการ
หลักฐานที่ต้องแสดง เกณฑ์คะแนน
ผลการเรียนเฉลี่ย
ใบแสดงผลการเรียน
๑๐
ผลงานการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ระดับจังหวัด
ใบรับรอง, เกียรติบัตร
๕
ผลงานการแข่งขัน ทักษะด้านวิช าการ ระดับเขต หรือ ใบรับรอง, เกียรติบัตร
๑๐
ภูมิภาค ในอันดับ 1 ,2,3 หรือดีเยี่ยม หรือ ยอดเยี่ยม
ผลงานการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ระดับประเทศ ใน ใบรับรอง, เกียรติบัตร
๑๕
อันดับ 1 ,2,3 หรือดีเยี่ยม หรือ ยอดเยี่ยม
ผลงานการทากิจกรรม บาเพ็ญประโยชน์
ใบรับรอง, เกียรติบัตร
๑๐
จิตสาธารณะ
รวมคะแนน
๕๐
การพิ จ ารณาของคณะกรรมการถื อเป็ น อั น สิ้ น สุ ด แล้ ว ประกาศรายชื่ อ
นักเรียนที่ได้รับสิทธิ์โควตา ไม่เกินกาหนดการประกาศผลสอบ
๖. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับสิทธิ์ในการเข้าเรียน ต้องมาสมัคร
สอบตามระเบียบการสมัคร และเข้าสอบพร้อมกับนักเรียนกลุ่มอื่น เพื่อใช้คะแนนในการจัดห้องเรียน
หรือเข้าโครงการพิเศษ SEM หากไม่มาสมัครสอบหรือไม่เข้าทดสอบถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
๗. เงื่อนไข หรือข้อกาหนดอื่นใด ที่นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ประกาศ ณ วันที่

เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช )
ประธานคณะกรรมการอานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

