หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3
สำหรับใช้กับนักเรียนโครงกำร วมว. ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นต้นไป
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโครงการ วมว.
1.1 นักเรียนที่สำมำรถรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียนโครงกำร วมว. ตั้งแต่มัธยมศึกษำปีที่ 4 ภำค
กำรศึกษำที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ภำคกำรเรียนที่ 2
1.2 ผ่ำนกำรประเมินเกี่ยวกับกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ เขียน ตำมเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
1.3. ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งกำรมีจิตสำธำรณะที่รับใช้สังคมตำมเกณฑ์ที่
โรงเรียนกำหนด
1.4. ท ำโครงงำนและเสนอผลกำรท ำโครงงำนอย่ ำ งน้ อ ย 1 เรื่ อ ง และต้ อ งได้ รั บ ผลกำรประเมิ น
ขั้นต่ำ “ผ่ำน”
1.5 เข้ ำร่ ว มกิจ กรรมพั ฒ นำผู้ เรี ย นที่ ห ลำกหลำยตำมควำมถนั ดและควำมสนใจตำมเกณฑ์ ขั้ นต่ ำที่
โรงเรียนกำหนด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มศักยภำพควำมเป็นผู้นำที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมของสังคม
1.6 เข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำแถวเคำรพธงชำติและพบครูที่ปรึกษำประจำชั้นตำมที่โรงเรียนกำหนด
1.7 สำมำรถพักอยู่ในโรงเรียนหรือสถำนที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดี
ปฏิบัติตำมระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีกำรกำหนดในอนำคต
1.8 สำหรับกรณีที่นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1-1.7ให้เสนอคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร วมว.
พิจำรณำเป็นรำยๆไป
2. เกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.
2.1 นักเรียนต้องปฏิบัติตำมเกณฑ์ ตำมข้อ 1
2.2 มีผลกำรศึกษำ ดังนี้
“นักเรียนในโครงกำร วมว. จะผ่ำนเกณฑ์กำรรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียนในโครงกำร วมว. ได้ต้องมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชำ ไม่ต่ำกว่ำ 2.50 รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมในรำยวิชำวิทยำศำสตร์และรำยวิชำ
คณิตศำสตร์ไม่ต่ำกว่ำ 3.00 ในแต่ละภำคกำรศึกษำ หำกนักเรียนคนใดมีผลระดับคะแนนกำรเรียนต่ำกว่ำเกณฑ์ที่
กำหนดจะมีสภำพรอพินิจที่ต้องแก้ไขภำยใน 1 ภำคกำรศึกษำ”
กรณีนักเรียนไม่สำมำรถรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียนในโครงกำร วมว. ตำมเกณฑ์ฯ ข้อ 2.2 ที่กำหนดได้
นั กเรี ย นผู้ นั้ น สำมำรถเรีย นอยู่ ในห้ องวิท ยำศำสตร์ของโครงกำร วมว. เช่น เดิมได้ โดยไม่ได้รับเงิน สนับ สนุ น
ค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคลจำกโครงกำรตำมที่คู่มหำวิทยำลัย -โรงเรียนกำหนด และไม่มีสิทธิ์รับใบประกำศนียบัตรของ
โครงกำร วมว. แต่โรงเรียนสำมำรถออกใบรับรองจำกโรงเรียนหรือระบุในใบ ปพ. ว่ำนักเรียนสำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรของโครงกำร วมว. ทดแทนได้ ซึ่งมิได้หมำยควำมรวมถึงกำรสำเร็จกำรศึกษำในสถำนะกำรเป็นนักเรียน
โครงกำร วมว. และให้โรงเรียนทำควำมตกลงกับผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อแสดงควำมยินยอมให้นักเรียนเรียน
ต่อไปโดยผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคลของนักเรียน

-23. การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.
3.1 นักเรียนไม่สำเร็จกำรศึกษำ และ/หรือไม่ปฏิบัติตำมเกณฑ์ กำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยของโครงกำร วมว.
3.2 นั กเรีย นไม่ส ำมำรถรักษำสภำพกำรเป็ นนักเรียนตำมเกณฑ์ กำรรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียนใน
โครงกำร วมว.
3.3 นั กเรีย นที่ได้รับ กำรคัดเลือกในโครงกำร วมว. และ/หรือ กำลังศึกษำอยู่จะต้องไม่ไปสมัครสอบ
คัดเลือกเข้ำศึกษำในสถำบันอื่นใดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยไม่ได้รับควำมเห็นชอบของโครงกำร วมว.
แล้วแต่กรณี มิฉะนั้นจะถูกถอนสิทธิ์ หรือให้พ้นสภำพกำรเป็นนักเรียน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจำกโครงกำร วมว.
3.4 นักเรียนขอลำออก
3.5 นักเรียนถูกให้ออก
3.6 นักเรียนไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติของโครงกำร วมว. ได้ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือ
เจ็บป่วยร้ำยแรงที่ได้รับกำรรับรองจำกแพทย์
4. การลาพักการศึกษาของนักเรียนโครงการ วมว.
4.1 นักเรียนสำมำรถลำพักกำรศึกษำได้ด้วยเหตุต่อไปนี้
(1) เจ็บป่วย
(2) ได้ทุนแลกเปลี่ยนนักเรียนของโครงกำรอื่น
(3) เหตุจำเป็นอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจำกโครงกำร วมว. ของมหำวิทยำลัยร่วมกับโรงเรียน
ในกำรลำพักกำรศึกษำของนักเรียนให้มีเอกสำร/หลักฐำน เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
(1) ควำมเห็นของแพทย์ (ใบรับรองแพทย์)
(2) ควำมเห็นของผู้ปกครอง
(3) ควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
4.2 ระยะเวลำกำรลำพักกำรศึกษำให้ลำได้ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี
4.3 เมื่อนักเรียนได้รับอนุมัติพักกำรเรียนแล้ว ให้ดำเนินกำร
(1) ลงทะเบียนรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียน (ถ้ำมี)
(2) ก่อนครบกำหนดระยะเวลำพักกำรศึกษำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 วัน ให้นักเรียนยื่นคำขอ
กลับเข้ำเรียน และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้สำมำรถกลับเข้ำเรียนได้ ทั้งนี้ หำกนักเรียนไม่ติดต่อสถำนศึกษำภำยใน
กำหนดเวลำ 15 วัน นับจำกวันที่ครบกำหนดให้พักกำรเรียน ให้ถือว่ำเป็นกำรพ้นสภำพกำรเป็นนักเรียนโครงกำร
วมว.

-35. การเรียกเงินสนับสนุนคืน มีหลักเกณฑ์ดังนี้
5.1 กรณีนักเรียนโครงกำร วมว. ขอลำออกในกรณีใดๆ ก็ตำม หรือนักเรียนพ้นสภำพกำรเป็นนักเรียนใน
โครงกำร วมว. ตำมข้ อ 3.1 และ 3.3 มหำวิ ท ยำลั ย และโรงเรี ย นจะพิ จ ำรณำเรี ย กเงิน สนั บ สนุ น คื น ตำมที่
มหำวิทยำลัยได้สนับสนุนให้นักเรียนเป็นกำรเฉพำะบุคคลไป หรือจะพิจำรณำเรียกเงินสนับสนุนเต็มจำนวนตำมที่
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้สนับสนุนเป็นรำยบุคคล แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ นักเรียนและผู้ปกครองผู้รับเงินสนับสนุน และ/หรือผู้ค้ำประกันจะต้องชำระเงินสนับสนุนคืนให้
ครบถ้วนตำมจำนวนตำมที่มหำวิทยำลัยและโรงเรียนกำหนดภำยในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำก
มหำวิทยำลัยร่วมกับโรงเรี ยนในโครงกำร วมว. หำกไม่ชำระเงินดังกล่ำวหรือชำระไม่ครบภำยในกำหนดเวลำ
ดังกล่ำว นักเรียนและผู้ปกครองผู้รับเงินสนับสนุน และ/หรือ ผู้ค้ำประกันยินยอมให้คิดดอกเบี้ยจำกเงินที่ค้ำง
ชำระในอัตรำดอกเบี้ยสูงสุดต่อปีตำมที่กฎหมำยกำหนด นับแต่วันครบกำหนดชำระจนถึงวันที่ชำระหนี้เสร็จสิ้น
ครบถ้วนแล้ว
5.2 นักเรียนผู้รับเงินสนับสนุนไม่ต้องชดใช้เงินสนับสนุนคืน หำกได้รับควำมเห็นชอบเป็นลำยลักษณ์
อักษรตำมดุลยพินิจของมหำวิทยำลัยร่วมกับโรงเรียน ในกรณีต่อไปนี้
(1) นักเรียนเสียชีวิต ทุพพลภำพ ตกเป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(2) นักเรียนไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติของโครงกำร วมว. ได้ด้วยเหตุสุดวิสัย
หรือเจ็บป่วยร้ำยแรงที่ได้รับกำรรับรองจำกแพทย์
(3) นักเรียนพ้นสภำพกำรเป็นนักเรียนในโครงกำร วมว. ตำมข้อ 3.2
ทั้งนี้นักเรียนและผู้ปกครองได้ศึกษำและทำควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์/แนวทำงปฏิบัติดังกล่ำว และลงนำม
รับทรำบไว้ ณ ที่นี้

ลงชื่อ.....................................................
(
)
นักเรียนโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น
ฝ่ำยมัธยมศึกษำ  ศึกษำศำสตร์  มอดินแดง
วันที่............../................./..............

หมายเหตุ

ลงชื่อ.....................................................
(
)
ผู้ปกครองนักเรียน
วันที่............./................./............

อ้ำงอิงตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียน
วิทยำศำสตร์ในโรงเรีย น โดยกำรกำกับดูแลของมหำวิทยำลั ย ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28
สิงหำคม 2562 และ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563

