คูม
 อ
ื
การปฏิบัติงานการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว.

1

ขั้นตอนการดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว.
การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. มีการพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา
จนปัจจุบันมีข้อสรุปของการดําเนินงานดังแผนภาพ ดังนี้
ประกาศรับสมัคร
ใบสมัคร พร้อมใบแจ้งยอดชําระ
ค่าสมัคร

สั่งพิมพ์

1 – 31 สิงหาคม ของทุกปี

นักเรียนสมัครทาง Internet
(Website ของโรงเรียนในประกาศ)
พร้อมแนบไฟล์รูปถ่าย

ชําระค่าสมัคร ณ
ธนาคารกรุงไทย/ATM
ส่งใบสมัคร/ปพ.1 (ม. 1 และ
ม. 2) /หลักฐานการชําระค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
(7 ข้อ) ถูกต้องครบถ้วน

ไม่

ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

ใช่
ส่งไปรษณีย์

ออกบัตรประจําตัวผู้สอบ

นักเรียนผู้สมัคร

นักเรียนสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์ได้
สอบคัดเลือกรอบแรก
โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(สอบข้อเขียน 2 วิชา (วิทย์ – คณิต))
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบรอบแรก
(โรงเรียนละ 100 ลําดับแรก) ทางเว็บไซต์

พฤศจิกายน ของทุกปี

ธันวาคม ของทุกปี

นักเรียนรายงานตัวเข้าสอบรอบสอง
สอบคัดเลือกรอบสอง (2 วัน) สอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ วิชาวิทย์ - คณิต
(เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาโจทย์) และภาษาอังกฤษ (เน้นอ่าน เขียนและความเข้าใจภาษา)
โดยมหาวิทยาลัยที่กํากับดูแลโรงเรียนเป็นผู้จัดสอบ (ไม่นําคะแนนสอบรอบแรกมารวม)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
ชั้น ม. 4 โครงการ วมว.
(โรงเรียนละ 30 ลําดับแรก) ทางเว็บไซต์

มกราคม ของทุกปี

กุมภาพันธ์ ของทุกปี
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ขั้นตอนการดําเนินการรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว.
๑. การประกาศรับสมัคร มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑) จัด ทํ า แนวทาง หลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข วิ ธี ก ารรั บ สมัค รและร่ า งประกาศการสอบคัด เลื อ ก
นักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.
๒) นําแนวทาง หลั กเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการรั บสมัครและการสอบคัดเลื อกนั กเรียนเข้าเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว. พร้อมร่างประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนฯ เข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายโครงการ วมว. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๓) ส่งร่างประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแล้ว ให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์
๔) นําแนวทาง หลั กเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการรับสมัครและการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว. ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ พร้อมร่างประกาศ
การสอบคัดเลือกนักเรียนที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยแล้ว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการ วมว. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๕) จัดทําประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการ
กํากับดูแลของมหาวิทยาลัย” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา.... (ภาคผนวกที่ ๑)
เพื่อนําเสนอปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงนาม
๖) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. ไปยังโรงเรียนต่างๆ ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
– จัดส่งประกาศรับสมัครนักเรียน แผ่นพับ โปสเตอร์ ไปยังโรงเรียนต่างๆ และเขตพื้นที่
การศึกษา
– เว็บไซต์
– งานแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
– นิทรรศการ เช่น งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจําปี

๒. การดําเนินการรับสมัคร มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑) รับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. ในช่วงเดือนวันที่ 1-31 สิงหาคมของทุกปี ทาง Internet
ผ่านเว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือเว็บไซต์ของโรงเรียนในประกาศรับสมัคร ซึ่งนักเรียนต้อง
แนบไฟล์รูปภาพในการสมัครด้วย โดยนักเรียนผู้สมัครสอบสามารถเลือกโรงเรียนได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
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๒) เมื่อนักเรียนผู้สมัครสอบพิมพ์ข้อมูลตามแบบฟอร์มใบสมัครผ่านเว็บไซต์แล้ว ให้นักเรียนสั่ง
พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและใบแจ้งยอดชําระเงินที่มีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ไปชําระเงินค่าสมัคร จํานวน 200 บาท
ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือชําระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยอ้างอิง
บาร์โค้ดในใบแจ้งยอดชําระเงิน
กรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
แต่ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานรับรองจากผู้อํานวยการโรงเรียนว่า ครอบครัวนักเรียนมีฐานะยากจนจริง สมควรได้รับ
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
๓) นั ก เรี ย นผู้ ส มั ค รสอบจั ด ส่ ง ใบสมั ค ร ใบระเบี ย นผลการเรี ย น (ปพ. ๑) ที่ มี ผ ลการเรี ย น
ระดับชั้น ม. ๑ และ ม. ๒ และสําเนาหลักฐานการชําระเงินผ่านธนาคารไปยังโรงเรียนที่นักเรียนผู้สมัครเลือก
สมัครสอบตามที่อยู่ในประกาศรับสมัครภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ของทุกปี (พิจารณาจากการประทับตราของ
ไปรษณีย์)
๔) มหาวิทยาลัย – โรงเรียนทําการตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นของนักเรียนผู้สมัครสอบจาก
เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ๗ ข้อ ดังนี้
(๑) กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าในปีการศึกษานั้น
(๒) มีผลการเรียน ดังนี้
 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม. ๑ และ ม. ๒ ไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
 ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม. ๑ และ ม. ๒
ไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม. 2
ไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
๓) มีสัญชาติไทย (มีเลขประจําตัวประชาชน)
๔) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพัก
๕) มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
๖) มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ และได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง
๗) สามารถพักอยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจําได้
และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือทีจ่ ะได้มีการกําหนดในอนาคต
๕) หากมีคุณสมบัติครบถ้วน (๗ ข้อ) มหาวิทยาลัย – โรงเรียนจะออกบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ
ส่งให้นักเรียนทางไปรษณีย์ หรือนักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจําตัวผู้เข้าสอบทางเว็บไซต์ที่สมัครสอบได้อีก
ทางหนึ่ง แต่หากพบในภายหลังว่านักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่สามารถขอค่าสมัครสอบคืนได้ และ
หากผ่านการคัดเลือกทางโครงการ วมว. จะตัดสิทธิการเข้าเรียน ถ้าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ถูกต้อง นักเรียน
ผู้สมัครสอบจะไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกในโครงการ
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ขั้นตอนการดําเนินการคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว.
๑. การคัดเลือกและประกาศผลสอบนักเรียนโครงการ วมว. รอบแรก มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความร่วมมือให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็น
ผู้ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. รอบแรก โดยวิธีการสอบข้อเขียน ซึ่งใช้ข้อสอบเดียวกันกับการ
คัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี วิชาที่สอบ มี ๒ วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
๒) โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ทํ าการตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ และส่งรายชื่ อ
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้คะแนนผลการ
สอบคัดเลือกโรงเรียนละ 100 อันดับแรก โดยคะแนนลําดับที่ 100 ให้คัดเลือกนักเรียนที่ได้คะแนนเท่ากันไว้
ทั้งหมด
๓) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดทําประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในแต่ละ
โรงเรียนเสนอให้ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงนาม
๔) ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนี้
– ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
– ส่งให้มหาวิทยาลัย-โรงเรียนในโครงการ วมว. ประกาศผลการสอบคัดเลือกผ่านเว็บไซต์
ของแต่ละแห่ง
– ขอความอนุ เคราะห์จากโรงเรีย นมหิดลวิท ยานุส รณ์ประกาศรายผลการคัดเลือกผ่ าน
เว็บไซต์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

๒. การคัดเลือกและประกาศผลสอบนักเรียนโครงการ วมว. รอบสอง มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑) มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการแต่ละแห่งเป็นผู้ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบสอง โดยแยกกัน
โดยอิสระในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี โดยวิธีการสอบภาคทฤษฎีและจัดกิจกรรมเพื่อทดสอบความสามารถ
ความถนัดและทักษะ หรือทดสอบปฏิบัติการทางวิชาการ ซึ่งนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกรอบสองทุกคนต้องมา
รายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้ พร้อมทั้งมีการประชุมผู้ปกครองด้วย และนักเรียนต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการสอบรอบสองคนละ 700 บาท โดยให้ชําระในวันรายงานตัว
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กรณีนักเรียนที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการมาสอบคัดเลือก
รอบสอง ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาทําหนังสือรับรองว่านักเรียนมีฐานะยากจนจริง เพื่อขอรับการพิจารณา
สนับสนุนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการมาสอบคัดเลือกรอบสอง
๒) มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการแต่ละแห่งเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนในโครงการ วมว.
แห่งละ 30 คน พร้อมสํารอง และส่งให้รายชื่อให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
๓) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดทําประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบสองในแต่ละ
โรงเรียนเสนอให้ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงนาม
๔) ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสองในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ดังนี้
– ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
– ส่งให้มหาวิทยาลัย-โรงเรียนในโครงการ วมว. ประกาศผลการสอบคัดเลือกผ่านเว็บไซต์
ของแต่ละแห่ง
ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาผลการสอบคัดเลือก จะพิจารณาจากคะแนนผลการสอบคัดเลือกรอบสองเท่านั้น โดย
ไม่นําคะแนนสอบคัดเลือกรอบแรกมารวมด้วย

๓. การรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียนทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
๑) ผู้ ที่ ได้รับการคั ดเลื อกเข้าเป็นนักเรียนของโครงการ ต้องไปมอบตัวเข้าเรียน โดยมีบิดา
มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบตามกฎหมาย เป็นผู้ทําสัญญามอบตัว ตามวันและเวลาที่แต่ละโรงเรียนกําหนด
ทั้งนี้ แต่ละโรงเรียนอาจจัดให้มีการเข้าค่ายปฐมนิเทศ เพื่อทําความคุ้นเคยและความเข้าใจในระบบการเรียน
การสอน หรืออาจจัดให้มีการทดสอบพื้นฐานวิชาต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒) นักเรียนต้องมีการจัดทําเอกสารต่างๆ ตามที่โครงการ วมว. กําหนด ได้แก่
 สัญญามอบตัว (ภาคผนวกที่ ๒)
– เป็นสัญญายืนยันการเข้าเรียนหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการ วมว. ไม่ใช่
สัญญารับทุน/ชดใช้ทุน เนื้อหาสาระในสัญญาเป็นลักษณะการปฏิญาณตนในการประพฤติ ปฏิบัติตนตาม
ประกาศ/ระเบียบของโรงเรียนในระหว่างที่เข้าเป็นนักเรียนของโครงการ วมว. และมีการกําหนดเงื่อนไขของ
การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ
– คู่สญ
ั ญา คือ มหาวิทยาลัย/โรงเรียน กับนักเรียน
ทั้งนี้ สัญญาเป็นสัญญากลางของโครงการ วมว. โดยแนบท้ายรายละเอียดหลักเกณฑ์/
เงื่อนไข ของแต่ละมหาวิทยาลัย
 ใบมอบตัว (ภาคผนวกที่ ๓)
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– เป็นการบันทึกข้อมูลของผูป้ กครองที่มามอบตัว ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน ข้อมูลด้าน
การศึกษาของนักเรียน ผลงานดีเด่น/รางวัลที่นักเรียนเคยรับในระดับต่างๆ และผลการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

