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ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science : CS)
(เพิ่มเติม)
----------------------------------------------

เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียน ที่เป็นธรรม เสมอภาค
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาสที่เป็นธรรม บริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ทีร่ ฐั ต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา
สิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจนการศึกษา ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คำสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการ ป้องกันการ
ทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา และมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับ และ
ประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ ๓
แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๐ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัด
การศึกษาของเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโครงการห้องเรียน
พิเศษของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเสมอภาคและเป็นธรรม และตามความต้องการของประชาชน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
จึงเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (Computer Science : CS) และได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกพร้อมทั้งให้นักเรียนดำเนินการรายงาน
ตัวและมอบตัวไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีนักเรียนสละสิทธิ์จึงทำให้มีจำนวนนักเรียนไม่ครบตามแผนการรับนักเรียน
ในโครงการดังกล่าว จำนวน ๑ คน จึงประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (Computer Science : CS) เพิ่มเติม ดังนี้
๑. จำนวนที่รับสมัคร จำนวน ๑ คน ด้วยวิธียื่นแฟ้มสะสะสมงาน (Portfolio) ผู้สมัครต้องมีผลงานการ
แข่งขันด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ และได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับภาคขึ้นไป (โดยนำส่งแฟ้มสะสมงาน
ในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2564 โดยใช้สัดส่วนจากคะแนนแฟ้มสะสมงาน ๕๐ คะแนน และคะแนนสอบ

๒
คัดเลือก ๕๐ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน การสอบคัดเลือกโดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับการสอบ
คัดเลือกประเภททั่วไป (นักเรียนสามารถสมัครได้ทั้งประเภททั่วไป และประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ)
๒. การดำเนินการรับสมัครนักเรียน
๒.๑ สมัครด้วยตนเองพร้อมนำส่งแฟ้มสะสมผลงาน ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม ๒๕๖4
(เวลา 09.00 – 16.00 น.) ณ อาคารฝ่ายกิจการนักเรียน บริเวณทางเข้าประตูโรงเรียน จุดคัดกรอง COVID – 19
แสดงคู่กับบัตรประจำตัวนักเรียน บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ
๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก วันที่ ๒7 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา 18.๐๐ น. ที่เว็บไซต์
ของโรงเรียน www.ifreshy.net หรือ www.sakolraj.ac.th และเว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน
http://portal.ifreshy.net
๒.๔ การคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา 1๒.๐๐ น.
ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.ifreshy.net หรือ www.sakolraj.ac.th และเว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน
http://portal.ifreshy.net
๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า
๓.๒ ไม่จำกัดอายุ เพศ ต้องเป็นโสด
๓.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่หนึ่ง) ไม่ต่ำกว่า 2.๕๐
๓.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๓.๕ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๓.๖ นักเรียนมีผู้ปกครองสนับสนุนเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพิ่มเติม ภาคเรียนละ
๑0,๐๐๐ บาท
๓.๗ ไม่จำกัดเขตพื้นที่บริการ (รับสมัครทั่วประเทศ)
๓.๘ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและยินดีปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด
๔. หลักฐานการสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนของนักเรียน
- แฟ้มสะสมผลงาน ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
๕. การรายงานตัวและมอบตัว
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศของโรงเรียนจะต้องมารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
ในวันที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา ๐9.0๐ – 12.๐๐ น. ณ อาคารฝ่ายกิจการนักเรียน และสถานที่ที่จัดไว้ให้
(ถ้าไม่มารายงานตัวพร้อมมอบตัวตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)
๖. หลักฐานการมอบตัว
๑. ใบมอบตัว ตามแบบของทางโรงเรียน
๒. ปพ.๑ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่าที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
(ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง)
๓. รูปถ่าย โรงเรียนเดิมหรือโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ขนาด ๑ นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว
ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ แผ่น (ติดใบมอบตัว)

๓
4. บัตรประชาชนตัวจริงของนักเรียน และผู้ปกครอง หากไม่มี ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ลงนามรับรองโดยผู้ปกครองให้เรียบร้อย
๗. ค่าใช้จ่ายในการรับมอบตัว
๗.๑ เงินบำรุงการศึกษาเพิ่มเติม/ภาคเรียน
๗.๒ เงินประกันหมู่นักเรียน/ปี
๗.๓ เงินค่าบริการไอซีที ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ปี
๗.๔ เงินบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูฯ/ปี
๗.๕ เงินบริจาคเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน

๑๐,๐๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๖๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่งานรับนักเรียน โทร. ๐๘-8569-0188 หรือเว็บไซต์
งานรับนักเรียน www.ifreshy.net หรือ www.sakolraj.ac.th และเว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน
http://portal.ifreshy.net
ประกาศ ณ วันที่ 2๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4
(นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
หมายเหตุ – ในกรณีที่มาติดต่อราชการขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียน ผ่านจุดคัดกรองและสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาทีอ่ ยู่ภายในบริเวณโรงเรียน

เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Computer Science : CS)
ด้วยวิธียื่นแฟ้มสะสะสมงาน (Portfolio) จำนวน ๑ คน
ผู้สมัครต้องมีผลงานการแข่งขันด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ และได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับภูมภิ าคขึ้นไป
(โดยนำส่งแฟ้มสะสมสมงานในวันที่สมัคร หากมีผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวน ให้นำไปรับเพิ่มเติมในประเภทสอบ
คัดเลือกจนครบตามแผนการรับนักเรียน) โดยใช้สัดส่วนจากคะแนนแฟ้มสะสมงาน 50 คะแนน และคะแนนสอบคัดเลือก
50 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน (หากคะแนนเท่ากันให้พิจารณาตามหัวข้อ 4. ในประกาศรับสมัคร)
การได้รับรางวัลแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ในระดับนานาชาติ
การให้คะแนน
ชนะเลิศ
50
รองชนะเลิศ 30
ชมเชย
20
เข้าร่วม
15
การได้รับรางวัลแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ในระดับประเทศ
การให้คะแนน
ชนะเลิศ
30
รองชนะเลิศ 20
ชมเชย
15
เข้าร่วม
10
การได้รับรางวัลแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ในระดับภูมิภาค
การให้คะแนน
ชนะเลิศ
20
รองชนะเลิศ 15
ชมเชย
10
เข้าร่วม
5
***** ใช้รางวัล 3 ปี ย้อนหลังในการให้คะแนน *****
***** การให้คะแนน จะคิดคะแนน จากรางวัลลำดับสูงที่สุดในแต่ละ ระดับของการแข่งขัน *****
เช่น ปี พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ในการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภูมิภาค ปี พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท
Web Editor ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภูมิภาค และ ปี พ.ศ. 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการ
สร้าง Webpage ประเภท Web Editor ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภูมิภาค จะคิดคะแนนเฉพาะในปี 2562
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับภูมิภาค มีทีมเข้าร่วมมากกว่า 5 จังหวัดในภูมิภาคเดียวกัน
ระดับประเทศ ทีมเข้าร่วมมากกว่า 3 ภูมิภาค
ระดับนานาชาติ มีทีมเข้าร่วมมากกว่า 5 ประเทศ

