เอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัวการเข้าเป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสิรนิ ธรราชวิทยาลัย โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ภายใต้โครงการสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559
******************************
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ของกระทรวงวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “โครงการ วมว. – ม.ศิลปากร” ควรตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของตนเองที่
มีต่อประเทศชาติ จึงควรมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและมุ่งมั่นที่จะศึกษาในแขนงวิชาที่ประเทศชาติต้องการจน
สาเร็จการศึกษา การขาดความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโครงการจนทาให้ผลการเรียนไม่เป็นไปตาม
อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน ย่อมทาให้เกิดผลเสียอย่างมากทั้งต่อนักเรียนเอง โครงการและสังคม
ประเทศชาติโดยรวม
ดังนั้ น ก่อนมอบตัวเข้าเรี ยน นั กเรี ยนควรศึ กษาวิสั ยทั ศน์ อุดมการณ์ เป้าหมาย ตลอดจนหลั กสู ตรของ
โครงการ และควรปรึกษาบิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู – อาจารย์ และผู้ใกล้ชิดคนอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจด้วย
1. เงื่อนไขและข้อผูกพัน
1.1 นั กเรี ยนที่ ได้ รั บคัดเลื อกเข้าโครงการ วมว. – ม.ศิลปากร จะต้องทาสั ญญามอบตั วกับโครงการ
เพื่อรับเงินสนับสนุนการศึกษาและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผู กพันที่โครงการกาหนดให้
โดยจัดให้มีผู้ค้าประกัน ดังนี้
1.1.1 ผู้ค้าประกันต้องเป็นบิดา หรือมารดาของผู้ทาสัญญา ถ้าไม่มีทั้งบิดาและมารดา ต้องให้
พี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาผู้ทาสัญญาเป็นผู้ค้าประกัน ทั้งผู้ค้าประกันไม่ต้องแสดง
หลักทรัพย์ประกอบการทาสัญญาค้าประกัน
1.1.2 ถ้าไม่มีบุคคลตาม 1.1.1 จะให้บุคคลอื่นเป็นผู้ค้าประกัน โดยแสดงหลักทรัพย์ก็ได้
เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้ ให้พิจารณาความสามารถในการใช้หนี้จาก
ฐานะและรายได้แทนการแสดงหลักทรัพย์ได้
1.2 นั กเรี ยนในโครงการ วมว. – ม.ศิลปากร จะต้ องมีผลการเรียนและมีคุณสมบั ติ ดังต่อไปนี้ จึงจะ
สามารถคงสภาพเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. – ม.ศิลปากร ได้
1.2.1 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนและมีความประพฤติดี
1.2.2 มีผลการเรียนดี กล่าวคือต้องได้ระดับคะแนนแต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่า 2.00 ในแต่ละ
ภาคการศึกษา

2. การรักษาสภาพและพ้นสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. – ม.ศิลปากร
2.1 เงื่อนไขการรักษาสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. – ม.ศิลปากร
2.1.1 นักเรียนในโครงการ วมว. จะผ่านเกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว.
ได้ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ไม่ต่ากว่า 2.50 รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ และรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 3.00 ในแต่ละภาคการศึกษา หากนักเรียนคนใดมีผล
ระดับคะแนนการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดจะมีสภาพรอพินิจที่ต้องแก้ไขภายใน 1 ภาคการศึกษา
2.1.2 กรณีนักเรียนในโครงการ วมว. ไม่สามารถรักษาสภาพการเป็ นนักเรียนในโครงการ
วมว. ตามเกณฑ์ฯ ที่กาหนดได้ : นักเรียนผู้นั้นสามารถเรียนอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์ของโครงการ วมว.
เช่นเดิมได้ โดยไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลจากโครงการตามที่คู่มหาวิทยาลัย - โรงเรียน
กาหนด ทั้ งนี้ให้ โรงเรี ยนทาความตกลงกับผู้ ปกครองของนักเรียนเพื่อแสดงความยินยอมให้นักเรียน
เรียนต่อไป โดยผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลของนักเรียน การพ้นสภาพการเป็น
นักเรียนโครงการ วมว. – ม.ศิลปากร
2.2 เงื่อนไขการพ้นสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. – ม.ศิลปากร
2.2.1 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ วมว. – ม.ศิลปากร และ/หรือกาลัง
ศึกษาอยู่จะต้องไม่ไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่ได้
รับความเห็นชอบจากโครงการ วมว. – ม.ศิลปากร มิฉะนั้นจะถูกถอนสิทธิ์ หรือให้พ้นสภาพจากการเป็น
นักเรียนในโครงการ วมว. – ม.ศิลปากร
2.2.2 นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และ/หรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2
และ 2.1 จะต้องพ้น สภาพจากการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. – ม.ศิลปากร หรือถูกปรับลด หรืองดการ
ให้เงินสนับสนุน ในรอบเวลาหน้าหรือตลอดไป
2.2.3 นักเรียนที่มีเหตุผลจาเป็น ประสงค์จะลาออกจากโครงการ วมว. – ม.ศิลปากร จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากโครงการก่อน
3. นักเรียนโครงการ วมว. ขอลาออกในกรณีใดๆ ก็ตาม หรือพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนในโครงการตาม
ข้อ 2.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียน พิจารณาเรียกเงินสนับสนุนคืนหรือพิจารณาปรับเงิ น
ภายใต้วงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินที่สนับสนุนนักเรียนไปแล้ว
4. เงินที่ชดใช้คืนตามข้อ 3 นักเรียนผู้รับเงินสนับสนุนต้องชาระให้ครบถ้วนภายในกาหนด 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากโครงการ วมว. – ม.ศิลปากร หากไม่ชาระเงินหรือชาระไม่ครบภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ยินยอมให้
คิดดอกเบี้ยจากเงินทีค่ ้างชาระในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกาหนดชาระจนถึงวันที่ชาระเสร็จสิ้น
5. นั กเรี ยนผู้ รั บเงิ นสนั บสนุ นการศึ กษาอาจไม่ ต้ องรั บผิ ดชอบชดใช้ เงิ นคื น โดยได้ รั บความเห็ นชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษรจากโครงการ วมว. – ม.ศิลปากร ในกรณีต่อไปนี้
5.1 ผู้รับทุน เสียชีวิต ทุพพลภาพ ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเจ็บป่วย
ร้ายแรงโดยได้รับการรับรองจากแพทย์
5.2 คณะกรรมการบริหาร พิจารณาเห็นว่าผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ได้ด้วยเหตุสุดวิสัย
6. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ และเกณฑ์การรักษาสภาพ
การเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.มศก. แล้ว

7. นั กเรี ยนและผู้ ปกครองได้รั บทราบและเข้าใจแนวคิดและวิธีการเรียนการสอนของโครงการ วมว. –
ม.ศิลปากร พร้อมทั้งได้รับทราบ กฎ ระเบียบ/ประกาศต่างๆ ของโครงการ และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานคณะกรรมการบริหาร โครงการ วมว. – ม.ศิลปากร

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

ลงชื่อ.....................................................ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
(......................................................)

ลงชื่อ.....................................................ผู้ค้าประกัน
(......................................................)

ลงชื่อ.....................................................พยาน
(นายจตุรงค์ อินทรรุ่ง)
ผู้อานวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ลงชื่อ.....................................................พยาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์)
รองคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................นามสกุล..................................คู่สมรสของ
นาย/นาง/นางสาว.................................................นามสกุล................................................ได้ทราบ ข้อความใน
สัญญามอบตัวแล้วและยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว.........................................นามสกุล.........................................
เป็นผู้ค้าประกันและทาสัญญามอบตัวฉบับนี้ได้

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

ลงชื่อ.....................................................พยาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลงชื่อ.....................................................พยาน
(นางสาวอัจฉราภรณ์ เรืองจุ้ย)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
(2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสเสียชีวิต/หย่า) ในขณะที่ทาสัญญามอบตัวนี้

ลงชื่อ.....................................................ผู้ค้าประกัน
(......................................................)

เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปกี ารศึกษา 2557 เป็นต้นไป
1) นั ก เรี ย นที่ ส ามารถรั ก ษาสภาพการเป็ น นั ก เรี ย นโครงการ ว มว. ตั้ ง แต่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2
2) ผ่านการประเมินเกี่ยวกับการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
3) ผ่ านการประเมิ น คุณลั กษณะอันพึ งประสงค์ รวมทั้งการมีจิตสาธารณะที่รับใช้สั งคมตามเกณฑ์ ที่
โรงเรียนกาหนด
4) ทาโครงงานและเสนอผลการทาโครงงานอย่างน้อย 1 เรื่อง และต้องได้รับผลการประเมินขั้นต่า “ผ่าน”
5) เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจตามเกณฑ์ขั้นต่าที่โรงเรียน
กาหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นาที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมของ
สังคม
6) เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและพบครูที่ปรึกษาประจาชั้นตามที่โรงเรียนกาหนด
7) การปฏิบัติที่นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว ให้เสนอคณะกรรมการตามที่โรงเรียนกาหนดพิจารณาเป็น
รายๆ ไป
เกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ระยะที่ 2
(สาหรับใช้กบั นักเรียนโครงการ วมว. ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป)
"นักเรียนในโครงการ วมว. จะผ่านเกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ได้ ต้องมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมรวมทุกวิชา ไม่ต่ากว่า 2.50 รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์
ไม่ต่ากว่า 3.00 ในแต่ละภาคการศึกษา หากนักเรียนคนใดมีผลระดับ คะแนนการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดจะมี
สภาพรอพินิจที่ต้องแก้ไขภายใน ภาคการศึกษา
ทั้งนี้ กรณีนักเรียนไม่สามารถรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ตามเกณฑ์ฯ ที่กาหนดได้ :
นั กเรี ย นผู้ นั้ น สามารถเรี ย นอยู่ ในห้ องวิทยาศาสตร์ของโครงการ วมว. เช่นเดิมได้ โดยไม่ ได้รับเงิ นสนับสนุ น
ค่าใช้จ่ายส่ว นบุ คคลจากโครงการตามที่คู่มหาวิทยาลัย - โรงเรียนกาหนด ทั้งนี้ให้ โรงเรียนทาความตกลงกับ
ผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อแสดงความยินยอมให้นักเรียนเรียนต่อไปโดยผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ส่วนบุคคลของนักเรียน
การลาออกจากโครงการ วมว. ระยะที่ 2
กรณีนักเรียนโครงการ วมว. ขอลาออกในกรณีใดๆ ก็ตาม ให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยร่วมกับ
โรงเรียน พิจารณาเรียกเงินสนับสนุนคืนหรือพิจารณาปรับเงินภายใต้วงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินที่สนับสนุน
นักเรียนไปแล้ว
ประเด็นการลาพักการศึกษาของนักเรียนโครงการ วมว.
นักเรียนโครงการ วมว. สามารถลาพักการศึกษาได้ในประเด็น : เจ็บป่วย ได้ทุนแลกเปลี่ยนนักเรียนของ
โครงการอื่น และเหตุจาเป็นอื่นๆ
หมายเหตุ มติคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

