
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อมอบตัวและทําสัญญา ปีการศึกษา 2564

โดย อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์  ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



วัตถุประสงค์ของโครงการ

01สนับสนุนการสรา้งฐานกาํลงัคนทางวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี;มีศกัยภาพตั?งแต่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

02
สนับสนุนการจดัการศึกษาสาํหรบัผูเ้รียนที;มีความสามารถ

พิเศษทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละขยายฐาน

การศึกษาออกไปในวงกวา้งโดยเฉพาะในภูมิภาค

03สรา้งเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานที;เกี;ยวขอ้งกบั

การพฒันากาํลงัคนทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี



โรงเรียนคู่ศูนย์ 

o ภาคเหนือ จาํนวน 3 จงัหวดั 3 แหง่ (ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ร.ร.สาธิตมหาวทิยาลยั

พะเยา และโรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร)

o ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 4 จงัหวดั 6 แหง่ (ร.ร.ราชสีมาวทิยาลยั ร.ร.สุรวพิฒัน์

ร.ร.สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ร.ร.สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม และ ร.ร.ลือคาํหาญวารินชาํราบ)

o ภาคกลางและตะวนัออก จาํนวน 3 จงัหวดั 5 แหง่ (ร.ร.ดรุณสิกขาลยั ร.ร.สาธิต

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตกาํแพงแสน ร.ร.สาธิต”พิบลูบาํเพ็ญ” ร.ร.สรินธรราชวทิยาลยั 

ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลยั รงัสิต 

o ภาคใต้ จาํนวน 4 จงัหวดั 5 แหง่ (ร.ร.มอ.วทิยานุสรณ์ ร.ร.สาธิตมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

วทิยาเขตปัตตานี ร.ร.สาธิตอิสลามศึกษา ร.ร.มอ.วทิยานุสรณ์ สุราษฎรธ์านี ร.ร.ป่าพะยอมพิทยาคม)

จํานวน 19 คู่ศูนย์ 30 ห้องเรียน



จุดเด่น และโอกาสของนักเรียนโครงการ วมว.-มช.

02
ได้เรียนรู้ผ่าน
ห้องปฏิบัติการ 
ห้องเรียน ศูนย์วิชาการ
ห้องสมุด สนามกีฬาและ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

01
ได้ศึกษากับคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจาก
คณะวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนสาธิต และ 
หน่วยงานต่าง ๆ ของ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

03
ได้ฝึกประสบการณ์วิจัย
กับคณาจารย์ใน
ห้องปฏิบัติการผ่านการ
ทําโครงงานวิจัยต่าง ๆ  

04
ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนด้วย
การบูรณาการความรู้ 
และการฝึกทักษะ
กระบวนการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์

05
ได้ศึกษากระบวนวิชา
วิทยาศาสตร์ขั้นสูง
ระดับอุดมศึกษา
ล่วงหน้า ที่รองรับระบบ
ธนาคารหน่วยกิตของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

06
มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีซ่ึงจัดโดย
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ

07
โอกาสได้รับการพิจารณา
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของ
โครงการรับตรงนักเรียน
โครงการ วมว.



ผู้บริหารโครงการ วมว.-มช.

อาจารย ์ดร.ศกัดา สวาทะนนัทน ์

ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนสาธิตฯ

ปฏิบติัหนา้ที- ผูจ้ดัการโครงการ วมว.มช

อาจารยน์าฎญา อภิชาตโิยธิน 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการโครงการ วมว.มช

รองศาสตราจารย ์ดร.เกียรตสุิดา ศรสุีข

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ประธานกรรมการบริหารโครงการ วมว.มช



อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีประจําโครงการ วมว.-มช.

อ.พงษ์ระว ีพนัธุบุ์ญปลกู อ.ธีรวฒัน์ บุญฟอง 

สาขาฟิสิกส์

อ.ดร.ปัทมา ยานุ อ.ดร.ขวญัชนก วนะวนานนท ์

สาขาเคมี

อ.จุมพล ราชสิงโห อ.เอกรินทร ์ขดัทา 

สาขาคณิตศาสตร์

อ.พรไพลิน สุวรรณพิทกัษ์ อ.กุศล เรืองประเทืองสุข 

สาขาชีววิทยา

นางสาวศศิวมิล พิพฒัณพ์งศศิ์ริ

นางสาวจริาภรณ์ หมื-นกณั

เจา้หนา้ทีCประจาํโครงการ



สถานท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีสําคัญ

ศูนยกี์ฬามหาวิทยาลยั

สาํนกัหอสมุด

โรงเรยีนสาธิตฯ

คณะวิทยาศาสตร์



ผลงานนักเรียนโครงการ วมว.-มช. ระดับชาติและนานาชาติ



ผลงานนักเรียนโครงการ วมว.-มช. ระดับชาติและนานาชาติ



ผลงานนักเรียนโครงการ วมว.-มช. ระดับชาติและนานาชาติ









โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.-มช.



โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.-มช.



คุณสมบัติของนักเรียนโครงการ วมว.-มช.

1

2

3

4

สามารถพกัในสถานที-ซึ-งโรงเรยีนจดัใหใ้นลกัษณะโรงเรยีนประจาํได ้

ไมเ่ป็นโรคติดต่อรา้ยแรงซึ6งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพกัในหอพกั

ยนิดีปฏิบติัตามระเบียบของโรงเรียน

มีความขยนัหมั 6นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพที6เหมาะสม



สวัสดิการสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.-มช.

01

02

03

04

o คา่ธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร 6 ภาคเรียน 

o เงินสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยสาํหรบักิจกรรมที6โครงการ วมว.-มช.กาํหนด

o คา่ธรรมเนียมบาํรุงหอพกั(หอพกัในกาํกบัของมหาวทิยาลยัเชียงใหม)่

o คา่เครื6องแบบนักเรียน และอุปกรณก์ารเรียน

o คา่สมาชิกหอ้งสมุดและการใชอิ้นเทอรเ์น็ตของมหาวทิยาลยั 

o คา่อาหารประจาํวนั 3 มืY อต่อวนั

หมายเหตุ นักเรียนและผูป้กครองอาจมีคา่ใชจ้า่ยบางส่วน เช่น คา่สมาชิกสมาคมผูป้กครอง ชมรมศิษยเ์กา่ และคา่ใชจ้า่ยกิจกรรมบางรายการของโรงเรียน



หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มช. 

พื# นฐาน
รายวิชา 51

หน่วยกิต

o รายวิชาพืP นฐานทั Rวไป (โรงเรยีนสาธิตฯ)

o วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตรพื์P นฐาน (คณะวิทยาศาสตร)์

o รายวิชาภาษาตา่งประเทศ (โรงเรยีนสาธิตฯ และสถาบนัภาษา มช.)

เพิ)มเตมิ
รายวิชา 38.5

หน่วยกิต

o วิทยค์ณิตบูรณาการ (คณะวิทยาศาสตรแ์ละคณะตา่ง ๆ ของ มช.)

o วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตรข์ัPนสูง (คณะวิทยาศาสตร)์

o โครงงานวิทยาศาสตร ์(คณะวิทยาศาสตรแ์ละคณะตา่ง ๆ ของ มช.)

13
หน่วยกิต

o กิจกรรมแนะแนว 

o กิจกรรมสภานกัเรยีน และกิจกรรมชุมนุม

o กิจกรรมอิสระ หรอื กิจกรรมรกัษาดินแดน

o กิจกรรมสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม และจติสาธารณะ 

กิจกรรม
พฒันาผูเ้รยีน

ตามหลกัสูตรแกนกลาง

ไม่นอ้ยกว่า

กิจกรรม
พฒันาศกัยภาพ
ดา้นวิทยาศาสตร์

o ค่ายองคร์วม

o ค่ายสานสมัพนัธ ์วมว.

o กิจกรรม SciUs Forum

o กิจกรรมพฒันาศกัยภาพดา้นวิทยาศาสตรอื์Qน ๆ ทีQโครงการกาํหนด
2

ไม่นอ้ยกว่า

กิจกรรม/ปี



หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มช. 

พื# นฐาน
รายวิชา 51

หน่วยกิต

o รายวิชาพืP นฐานทั Rวไป 

o วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตรพื์P นฐาน 

o รายวิชาภาษาตา่งประเทศ 

13
หน่วยกิต

o กิจกรรมแนะแนว 

o กิจกรรมสภานกัเรยีน และกิจกรรมชุมนุม

o กิจกรรมอิสระ หรอื กิจกรรมรกัษาดินแดน

o กิจกรรมสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม และจติสาธารณะ 

กิจกรรม
พฒันาผูเ้รยีน

ตามหลกัสูตรแกนกลาง

ไม่นอ้ยกว่า

มุง่เนน้ใหนั้กเรียนมีความรูพื้5 นฐานที8เพียงพอตามเกณฑข์อง

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1 นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ



หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มช. 

เพิ)มเตมิ
รายวิชา 38.5

หน่วยกิต

o วิทยค์ณิตบูรณาการ 

o วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตรข์ัPนสูง 

o โครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่นอ้ยกว่า

กิจกรรม
พฒันาศกัยภาพ
ดา้นวิทยาศาสตร์

o มุง่เนน้ใหนั้กเรียนมีความโดดเด่นในดา้นทกัษะกระบวนการคิดวเิคราะหผ่์านกระบวนวชิา

วทิยาศาสตรแ์ละการเรียนรูแ้บบองคร์วม

o ตระหนักในกระบวนการวจิยัและเป้าหมายของการวจิยัที6มีต่อทอ้งถิ6น

2
ไม่นอ้ยกว่า

กิจกรรม/ปี

o ค่ายองคร์วม

o ค่ายสานสมัพนัธ ์วมว.

o กิจกรรม SciUs Forum

o กิจกรรมพฒันาศกัยภาพดา้นวิทยาศาสตรอื์Qน ๆ



หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มช. 

เพิ)มเตมิ
รายวิชา 38.5

หน่วยกิต

o วิทยค์ณิตบูรณาการ 
o วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตรข์ัWนสูง 

o โครงงานวิทยาศาสตร์

ตวัอยา่งหน่วยการเรยีนรูวิ้ทยค์ณิตบูรณาการ
o การวดัและการประมาณ

o Inside Spring Water

o The Secret of Temples

o Physics in Motion 

o ไฟฟ้าอจัฉรยิะ

o ดอกไมชุ้บทอง 

o ธรรมชาตวิิทยาดอยสุเทพ 

o อาหารปลอดภยั

o หน่วยการเรยีนทางเลือก : ดา้นวิศวกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร และ การเกษตร 

กิจกรรม



หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มช. 



การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มช. 

มุง่เน้น-ส่งเสริม ไมมุ่ง่เน้น-ไม่ส่งเสริม

01 01

02 02

03

การฝึกทกัษะ กระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ในลกัษณะของการบรูณาการความรู ้

ใหนั้กเรียนพรอ้มทีIจะเป็นนักวจิยัดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนอนาคต

สามารถเลือกศึกษาต่อในคณะ-สาขาทีIตนเอง

ถนัดและมีความสนใจ 

การจดัการเรียนการสอนทีIมุง่เนน้สาระความรู ้

เพืIอการสอบคดัเลือกศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา

การเรียนพิเศษทีIมุง่เนน้การสอบเขา้ศึกษาต่อ

ในระดบัอุดมศึกษา



เกณฑ์การจบหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มช. 

สามารถรกัษาสภาพการเป็นนกัเรยีนในโครงการ วมว. 

ตั#งแตม่ธัยมศึกษาปีที2 4 ถึงชั#นมธัยมศึกษาปีที2 6

ผ่านการประเมินเกี-ยวกบัการอา่น คิดวิเคราะห ์เขียน 
ตามเกณฑที์2โรงเรยีนกาํหนด

ผ่านการประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละการมีจติสาธารณะ

ตามเกณฑที์2โรงเรยีนกาํหนด

จดัทาํและนาํเสนอผลงานโครงงานทางวิทยาศาสตรอ์ยา่งนอ้ย N เรื2อง 

และโครงการที2จดัทาํตอ้งไดร้บัการประเมินในระดบัเป็นที2ยอมรบั

เขา้รว่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีนที2หลากหลายตามความถนดัและ

ความสนใจตามเกณฑข์ั#นต ํ 2าที2โรงเรยีนกาํหนด 



การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.-มช.

หมายเหตุ 

o หากมีคะแนนตํ 2ากว่าเกณฑที์2กาํหนดจะรอพินิจซึ2งตอ้งแกไ้ขภายใน 1 ภาคการศึกษา

o กรณีไมส่ามารถรกัษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ตามเกณฑฯ์ นักเรียนสามารถเรียนอยูใ่นหอ้งเรียนของ

โครงการ วมว ไดโ้ดยไมไ่ดร้บัเงินสนับสนุนค่าใชจ้า่ยจากโครงการและไมมี่สิทธิYรบัใบประกาศนียบตัรของโครงการ วมว.

o มีคะแนนเฉลี2ยสะสมรวมทุกวิชาไม่ต ํ 2ากว่า 2.50 และ

o มีคะแนนเฉลี2ยสะสมรวมรายวิชาวิทยาศาสตรแ์ละรายวิชาคณิตศาสตร์

ไม่ต ํ 2ากว่า _.`` แต่ละภาคการศึกษา

ร่วมกิจกรรมตามที,โรงเรียนกาํหนด พกัในสถานที,ที,โรงเรียนจดัใหใ้นลกัษณะ

โรงเรียนประจาํและปฏิบติัตามระเบียบของโรงเรียน



การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.-มช.

ไม่สาํเรจ็การศึกษา 

และ/หรอืไม่

ปฏิบตัติามเกณฑ์

การสาํเรจ็

การศึกษา 

ไม่สามารถรกัษา

สภาพการเป็น

นกัเรยีนตาม

เกณฑที์2กาํหนด

ลาออก 

หรอืถูกใหอ้อก

สมคัรสอบคดัเลือก

เขา้ศึกษาในสถาบนั

อื2นโดยไม่ไดร้บั

ความเห็นชอบจาก

โครงการ

ไม่ปฏิบตัติาม

หลกัเกณฑข์อง

โครงการ

หมายเหตุ นักเรียนที:พน้สภาพจะไม่สามารถเขา้เรยีนในหลกัสูตรปกตขิองโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ได ้



การเรียกเงินสนับสนุนคืน

นกัเรยีนขอลาออกหรอืพน้สภาพ 
มหาวทิยาลยัจะเรียกเงินสนับสนุนคืนตามทีRสนับสนุนหรือจะพิจารณาเรียกเงินสนับสนุนเต็มจาํนวนแลว้แต่กรณี 

ทัTงนีT ผูป้กครองและ/หรือผูค้ํTาประกนัจะตอ้งชาํระเงินสนับสนุนคืนภายในกาํหนด YZ วนั นับแต่วนัทีRไดร้บัแจง้จาก

มหาวทิยาลยั

นกัเรยีนผูร้บัเงินสนบัสนุนไม่ตอ้งชดใชเ้งินสนบัสนุนคืน ในกรณีต่อไปนีT

(S) เสียชีวิต ทุพพลภาพ เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรอืจติฟั Cนเฟือนไม่สมประกอบ

(2) ไม่สามารถปฏิบตัติามหลกัเกณฑข์องโครงการดว้ยเหตสุุดวิสยัหรอืเจบ็ป่วยทีCแพทยร์บัรอง

(3) พน้สภาพการเป็นนกัเรยีนเนืCองจากมีผลการเรยีนไม่ถึงเกณฑที์Cกาํหนด



โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่

หอพกัแม่เหียะ

โรงเรียน-หอพักนักเรียน

พกัหอ้งละ + คน 

(อาคารเดียวกบันกัศึกษา แยกชาย-หญิง)



ตารางเวลาประจําวันของนักเรียนในโครงการ วมว.-มช.

[\.[[-\._[ น. [`.[[-`._[ น. [a.Sb-S\._b น. Sa.c[-Sd.c[ น. e[.[[-eS.[[ น. eS.c[-[\.[[ น.

ตื#นนอน ทาํธุระส่วนตัว

เดินทาง

และรบัประทานอาหารเชา้ทีdโรงเรยีน

เรยีนตามตารางเรยีน

รบัประทานอาหาร

และทาํกิจกรรมรว่มกนั

กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการหรอื

ตามอธัยาศยั

เขา้นอน

(นกัเรยีนตอ้งประจาํหอ้งพกั)

อาจารยเ์วรประจาํหอพกั

เช็คชืKอนักเรียนตัMงแต่

เวลา OP.QR น.

ร่วมกิจกรรมหนา้เสาธง

และโฮมรูมเวลา RT.UV น.

ออกเดินทางจากหอพกั

มาโรงเรียนเวลา RW.UV น.
ออกเดินทางจากโรงเรียนกลบั

หอพกัเวลา PT.RR น.

หมายเหต ุ

o ทุกวนัทีR \ และ \] ของเดือน หลงัรบัประทานอาหารเสร็จนักเรียนจะตอ้งทาํความสะอาดตามพืT นทีRต่าง ๆ ภายในหอพกั

o วนัทีRไมมี่การเรียน นักเรียนสามารถใหผู้ป้กครองขออนุญาตรบักลบับา้นหรือไปทาํกิจกรรมร่วมกบัครอบครวัได ้โดยนักเรียนตอ้งกลบัเขา้หอพกักอ่นเวลา `Z.ZZ น. 



สํานักงานโครงการ วมว.-มช.

โครงการหอ้งเรียนวทิยาศาสตรใ์นโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

โดยการกาํกบัดูแลของมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่(โครงการ วมว.- มช.)  

ที)อยู่ 239 ถ.หว้ยแกว้ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม ่50200

โทรศพัท์ 0-5391-1913 โทรสาร 0-5394-1914

โทรศพัทห์อ้งพกัอาจารย์ 0-5394-1227, 096-610-0639



โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน


