
  
เอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัว 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 

โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ปีการศึกษา 2564 

-------------------------------------------- 
  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโครงการ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “โครงการ วมว.- 
มช.”) ควรตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของตนเองที่มีต่อประเทศชาติ จึงควรมีความขยันหมั่นเพียรใน
การศึกษาและมุ่งมั่นที่จะศึกษาในแขนงวิชาที่ประเทศชาติต้องการไปจนส าเร็จการศึกษา การขาดความมุ่งมั่นตั้งใจ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโครงการ วมว.-มช. จนท าให้ผลการเรียนไม่เป็นไปตามอุดมการณ์และเป้าหมาย
ในการพัฒนานักเรียนย่อมท าให้เกิดผลเสียอย่างมาก ทั้งต่อนักเรียนเอง โครงการ วมว . – มช. และสังคม
ประเทศชาติโดยรวม ดังนั้น ก่อนการมอบตัวเข้าเรียน ควรได้ศึกษาวิสัยทัศน์ อุดมการณ์ และเป้าหมายในการ
พัฒนานักเรียนตลอดจนหลักสูตรและการปฏิบัติตัวทั่วไปของนักเรียนและควรปรึกษาบิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู-
อาจารย์ และผู้ใกล้ชิดคนอ่ืนๆ ประกอบการตัดสินใจด้วย 
 

เงื่อนไขและข้อผูกพัน 
 

1.  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ วมว. – มช. จะต้องท าสัญญามอบตัวกับโครงการ วมว. – 
มช. เพ่ือรับเงินสนับสนุนการศึกษาและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่โครงการก าหนดให้ 
โดยจัดให้มีผู้ค้ าประกันดังนี้ 
1.1  ผู้ค้ าประกันต้องเป็นบิดา หรือมารดาของผู้ท าสัญญา ถ้าไม่มีทั้งบิดาและมารดาต้องให้พ่ีหรือ

น้องร่วมบิดาหรือมารดาผู้ท าสัญญาเป็นผู้ค้ าประกัน  ทั้งนี้ผู้ค้ าประกัน ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์
ประกอบการท าสัญญาค้ าประกัน 

1.2  ถ้าไม่มีบุคคลตาม 1.1.1 จะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ค้ าประกัน โดยแสดงหลักทรัพย์ก็ได้ เว้นแต่ใน
กรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้ให้พิจารณาความสามารถในการใช้หนี้จากฐานะและ
รายได้แทนการแสดงหลักทรัพย์ได้ 

 

2  ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ วมว. – มช. จะต้องมีผลการเรียนและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
จึงจะสามารถคงสภาพเป็นนักเรียนและเลื่อนขึ้นเรียนในชั้นเรียนที่สูงขึ้นถัดไปได้ 
2.1  มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน และมีความประพฤติดี 
2.2  เป็นผู้ที่มีผลการเรียนคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2563 และเมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว ให้น าหลักฐาน
แสดงผลการศึกษามาแสดงต่อโครงการ วมว. – มช. หากไม่สามารถน าผลการศึกษามาแสดง
ภายในเวลาที่โครงการ วมว. – มช. ก าหนดให้ถือว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกพ้นสภาพการเป็นนักเรียน
ของโครงการ วมว. – มช. 
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เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโครงการ วมว.-มช.  
1. นักเรียนที่สามารถรักษาสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว .-มช. ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคการศึกษาท่ี ๒   
2. ผ่านการประเมินเกี่ยวกับการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
3. ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งการมีจิตสาธารณะที่รับใช้สังคมตามเกณฑ์ที่

โรงเรียนก าหนด 
4. ท าโครงงานและเสนอผลการท าโครงงานอย่างน้อย 1 เรื่อง และต้องได้รับผลการประเมินขั้นต่ า “ผ่าน”  
5. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่โรงเรียน

ก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพความเป็นผู้น าที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมของ
สังคม 

6. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและพบครูที่ปรึกษาประจ าชั้นตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
7. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจ าได้ และยินดีปฏิบัติ

ตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือท่ีจะได้มีการก าหนดในอนาคต 
8. ส าหรับกรณีที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ในข้อ 1-7 ให้เสนอคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว.-มช. 

พิจารณาเป็นรายๆ ไป 
 

เกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.-มช.  
1. นักเรียนต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ

โครงการ วมว.-มช.  
2. มีผลการศึกษา ดังนี้ 

"นักเรียนในโครงการ วมว. จะผ่านเกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ได้ต้องมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ไม่ต่ ากว่า 2.50 รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชา
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ไ ม่ ต่ า ก ว่ า  3 . 0 0  ใ น แ ต่ ล ะ ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า  ห า ก นั ก เ รี ย น ค น ใ ด มี ผ ล ร ะ ดั บ 

                                                                    1 ภาคการศึกษา" 
กรณีนักเรียนไม่สามารถรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ตามเกณฑ์ฯ ข้อ 2 ที่ก าหนด

ได้ นักเรียนผู้นั้นสามารถเรียนอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์ของโครงการ วมว. เช่นเดิมได้ โดยไม่ได้รับเงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลจากโครงการตามท่ีคู่มหาวิทยาลัย - โรงเรียนก าหนด และไม่มีสิทธิ์รับใบประกาศนียบัตรของ
โครงการ วมว. แต่โรงเรียนสามารถออกใบรับรองจากโรงเรียนหรือระบุในใบ ปพ. ว่านักเรียนส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของโครงการ วมว. ทดแทนได้ ซึ่งมิได้หมายความรวมถึงการส าเร็จการศึกษาในสถานการณ์ เป็นนักเรียน
โครงกา วมว. และให้โรงเรียนท าความตกลงกับผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อแสดงความยินยอมให้นักเรียนเรียนต่อไป
โดยผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลของนักเรียน     
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การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.-มช. 
 1.  นักเรียนไม่ส าเร็จการศึกษา และ/หรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของโครงการ วมว.  
 2.  นักเรียนไม่สามารถรักษาสภาพการเป็นนักเรียนตามเกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. 

3. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการ วมว. และ/หรือ ก าลังศึกษาอยู่จะต้องไม่ไปสมัครสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาในสถาบันอื่นใดท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบของโครงการ วมว. แล้วแต่กรณี 
มิฉะนั้นจะถูกถอนสิทธิ์ หรือให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากโครงการ วมว. 

4.  นักเรียนขอลาออก 
5.  นักเรียนถูกให้ออก 
6.  นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติของโครงการ วมว. ได้ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือ

เจ็บป่วยร้ายแรงที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ 
 

การลาพักการศึกษาของนักเรียนในโครงการ วมว.-มช. 
1.  นักเรียนสามารถลาพักการศึกษาได้ด้วยเหตุต่อไปนี้ 
  1.1 เจ็บป่วย 
  1.2 ได้ทุนแลกเปลี่ยนนักเรียนของโครงการอ่ืน  
  1.3 เหตุจ าเป็นอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากโครงการ วมว. ของมหาวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียน 
ในการลาพักการศึกษาของนักเรียนให้มีเอกสาร/หลักฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้  

1. ความเห็นของแพทย์ (ใบรับรองแพทย)์ 
2. ความเห็นของผู้ปกครอง 
3. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 2. ระยะเวลาการลาพักการศึกษาให้ลาไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี 
 3. เมื่อนักเรียนได้รับอนุมัติพักการเรียนแล้ว ให้ด าเนินการ 
   3.1 ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักเรียน (ถ้ามี) 
   3.2 ก่อนครบก าหนดระยะเวลาพักการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้นักเรียนยื่นค าขอ
กลับเข้าเรียน และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้สามารถกลับเข้าเรียนได้ ทั้งนี้ หากนักเรียนไม่ติดต่อสถานศึกษาภายใน
ก าหนดเวลา 15 วัน นับจากวันที่ครบก าหนดให้พักการเรียน ให้ถือว่าเป็นการพ้นสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ 
วมว. 
 

การเรียกเงินสนับสนุนคืน มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
1 กรณีนักเรียนโครงการ วมว.-มช. ขอลาออกในกรณีใดๆ ก็ตาม หรือนักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียน

ในโครงการ วมว.-มช. มหาวิทยาลัยและโรงเรียนจะพิจารณาเรียกเงินสนับสนุนคืนตามที่มหาวิทยาลัยได้สนับสนุน
ให้นักเรียนเป็นการเฉพาะบุคคลไป โดยจะพิจารณาให้ชดใช้เงินคืนไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินสนับสนุนการศึกษาที่
ได้รับไปแล้ว หรือจะพิจารณาเรียกเงินสนับสนุนเต็มจ านวนตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมได้สนับสนุนเป็นรายบุคคล แล้วแต่กรณี 
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 ทั้งนี้  นักเรียนและผู้ปกครองผู้รับเงินสนับสนุน และ/หรือผู้ค้ าประกันจะต้องช าระเงินสนับสนุนคืนให้
ครบถ้วนตามจ านวนตามที่มหาวิทยาลัยและโรงเรียนก าหนดภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
มหาวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนในโครงการ วมว.-มช. หากไม่ช าระเงินดังกล่าวหรือช าระไม่ครบภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว นักเรียนและผู้ปกครองผู้รับเงินสนับสนุน และ/หรือ ผู้ค้ าประกันยินยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ค้างช าระ
ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดต่อปีตามท่ีกฎหมายก าหนด นับแต่วันครบก าหนดช าระจนถึงวันที่ช าระหนี้เสร็จสิ้นครบถ้วน
แล้ว 
 2.  นักเรียนผู้รับเงินสนับสนุนไม่ต้องชดใช้เงินสนับสนุนคืน หากได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียน ในกรณีต่อไปนี้ 
  2.1  นักเรียนเสียชีวิต ทุพพลภาพ ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
  2.2  นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติของโครงการ วมว. ได้ด้วยเหตุสุดวิสัย
หรือเจ็บป่วยร้ายแรงที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ 

2.3  นักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.  
. 

นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจแนวคิดและวิธีการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาของโครงการ 
วมว. – มช. พร้อมทัง้ได้รับทราบระเบียบต่างๆ ของโครงการ วมว.-มช. แล้ว 

 

 
ลงชื่อ ................................................................................  

 (รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข) 
       คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      ประธานคณะกรรมการบริหาร โครงการ วมว.-มช.  
 

 
ลงชื่อ....................................................................................... นักเรียน (ผู้รับเงินสนับสนุน) 

 (           ) 
 

 
ลงชื่อ................................................................................ บดิา/มารดา/ผู้ปกครอง 

                                (           ) 
 

 
ลงชื่อ................................................................................ ผูค้้ าประกัน 

(                                                 ) 
 

 
ลงชื่อ    ........................................................................    พยาน  

           (อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

       

 
ลงชื่อ   ........................................................................    พยาน 

    (อาจารย์นาฏญา อภิชาติโยธิน ) 
       ผู้ช่วยผูจ้ัดการโครงการ วมว.-มช. 
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ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................... คู่สมรสของ 
นาย/นาง/นางสาว...............................................................ได้ทราบข้อความในสัญญามอบตัวแล้วและ ยินยอมให้นาย/
นาง/นางสาว........................................................................เป็นผู้ค้ าประกนัและท าสัญญามอบตัวฉบับนี้ได ้

 
 

    ลงชื่อ........................................................................................... ผู้ให้ความยินยอม 
                (     ) 
 

 
    ลงชื่อ   .........................................................................  อาจารย์ โครงการ วมว.-มช. /พยาน 

    (........................................................................) 
 

    ลงชื่อ   .........................................................................  พนักงานปฏิบัติงาน โครงการ วมว.-มช. /พยาน 
    (........................................................................) 

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/ คู่สมรสเสียชีวิต/ หย่า) ในขณะที่ท าสัญญามอบตัวนี ้
 
 

ลงชื่อ ..............................................................................  ผู้ค้ าประกัน 
              (     ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


