
   
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ8 

เร่ือง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ8 

เพ่ือคัดเลือกเขAารBวมโครงการแลกเปล่ียนกับโรงเรียนเครือขBายในตBางประเทศรูปแบบออนไลน8 

ภาคเรียนท่ี 2 ปJการศึกษา 2564 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 ด"วยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู"ทางด"านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมรAวมกับโรงเรียนเครือขAาย

ในตAางประเทศรูปแบบออนไลน4 เพื่อสร"างโอกาสให"นักเรียนของโรงเรียนได"สร"างเสริมประสบการณ4และองค4ความรู"ตลอดจนได"ฝMกฝน

ทักษะการทำงานรAวมกับนักเรียนจากโรงเรียนเครือขAายในตAางประเทศ ซึ่งภาคเรียนที่ 2 ปTการศึกษา 2564 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ4มี

การจัดโครงการแลกเปลี่ยนรAวมกับโรงเรียนเครือขAายในตAางประเทศ จำนวน 4 โรงเรียน ดังรายละเอียดตAอไปนี ้

1. รายละเอียดโครงการ 

ลำดับ

ที่ 

ช7วงเวลาเข:าร7วม

กิจกรรม 
ระยะเวลา โรงเรียนเครือข7ายในต7างประเทศ 

 จำนวนนักเรียน 

ทีร่ับเข:าร7วมโครงการ (คน) 

1 16 - 18  

พฤศจิกายน 2564 

3 วัน Camborne Science & International Academy  

สหราชอาณาจักร 

6 

2 24 และ 26  

พฤศจิกายน 2564 

2 วัน Anderson Serangoon Junior College  

สาธารณรัฐสิงคโปร4 

20 

 

3 7 - 8 และ 10  

ธันวาคม 2564 

3 วัน Aichi Prefectural Handa Senior High School  

ประเทศญี่ปุ|น 

10 

4 10 และ 15 - 16 

ธันวาคม 2564 

3 วัน Waseda University Honjo Senior High School  

ประเทศญี่ปุ|น 

10 

หมายเหต:ุ กิจกรรมวันละ 2 - 3 ชั่วโมง ขึ้นอยูAกับกำหนดการของแตAละโครงการ  

2. คุณสมบัติของผู:สมัคร 

2.1 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ทุกรายวิชา ไมAต่ำกวAา 3.00 (ยกเว"นนักเรียนมัธยมศึกษาปTที่ 4 เนื่องจากยังไมAมีข"อมูลผล

การเรียน) 

2.2 มีผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู"เรียนผAานตามเกณฑ4สะสมขั้นต่ำของภาคเรียนที่ 1 ปTการศึกษา 2564  

     ณ วันที่ป�ดรับสมัคร 

2.3 มีผลคะแนนความประพฤติในภาคเรียนที่ 1 ปTการศึกษา 2564 ไมAต่ำกวAา 95 คะแนน ณ วันที่ป�ดรับสมัคร 

2.4 มีระดับผลคะแนนการทดสอบวัดความสามารถในการใช"ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (MWIT-TEP) ประจำปTการศึกษา 2564 

ด"านทักษะการพูด (Speaking Test) ไมAต่ำกวAา 38 คะแนน ในกรณีที่ผู"สมัครมีคะแนนต่ำกวAาเกณฑ4ที่กำหนด จะต"องผAานการ

ทดสอบจากครูสาขาวิชาภาษาตAางประเทศ 

2.5 มีความรับผิดชอบ มีวินัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีทัศนคติและบุคลิกภาพที่ดี มีความสามารถด"านการคิด

วิเคราะห4และการแก"ป�ญหา มีความคิดสร"างสรรค4 มีทักษะด"านการสื่อสารและการนำเสนอ (Presentation Skills) มีทักษะ

การทำงานเป�นทีม และสามารถเข"ารAวมกิจกรรมกบันักเรียนจากโรงเรียนเครือขAายในตAางประเทศตามกำหนดการ 

       2.6 สามารถปฏิบัตหิน"าที่ตามที่ได"รับมอบหมาย ได"แกA ผู"จัดกิจกรรม ผู"ดำเนินกิจกรรม (MC) และผู"นำเสนอ (Presenter)  

            ได"เป�นอยAางด ี
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2.7 นักเรียนที่ไมAเคยเข"ารAวมโครงการแลกเปลี่ยนรูปแบบออนไลน4ที่จัดโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ4 จะได"รับการพิจารณากAอน 

หมายเหตุ: นักเรียนที่ผAานการคัดเลือกเข"ารAวมโครงการแลกเปลี่ยนรูปแบบออนไลน4 ยังคงมีโอกาสในการสมัครเข"ารAวม 

      โครงการแลกเปลี่ยนในสถานการณ4ปกติ โดยไมAถูกตัดสิทธิ์การเข"ารAวมโครงการแตAประการใด 

3. ระยะเวลาการสมัครและกำหนดการคัดเลือก 

วันที ่ รายละเอียด 

12 – 18 ตุลาคม 2564 เป�ดรับสมัคร 

19 - 25 ตุลาคม 2564 การสอบสัมภาษณ4และการประเมิน 

26 - 27 ตุลาคม 2564 ประกาศผลการคัดเลือก 

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์รับสมัครเฉพาะผู"ที่สมัครภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. เทAานั้น และ  

              กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได"ตามความเหมาะสม 

4. การพิจารณาคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู"สมัคร ต"องผAานคุณสมบัติตามที่กำหนดไว"ใน ข"อ 2. 

4.2 การคัดเลือกผู"สมัครกAอนเข"าสูAกระบวนการสอบสัมภาษณ4และการประเมิน ได"แกA การพิจารณาคุณสมบัติของผู"สมัครด"านความคิด

สร"างสรรค4และทักษะการนำเสนอ (Presentation Skills) จากคลิปวิดีโอประกอบการสมัคร โดยผู"สมัครจะต"องมีคะแนนผAานตาม

เกณฑ4ขั้นต่ำที่กำหนด จึงจะได"รับการพิจารณาในลำดับถัดไป 

4.3 การคัดเลือกผู"สมัครโดยการสอบสัมภาษณ4เป�นภาษาอังกฤษและการประเมิน ได"แกA การพิจารณาคุณสมบัติของผู"สมัครด"านการคิด

วิเคราะห4และการแก"ป�ญหา ทัศนคติ บุคลิกภาพ ทักษะการทำงานเป�นทีม และคุณลักษณะอันพึงประสงค4 โดยคณะกรรมการสอบ

สัมภาษณ4และคณะกรรมการประเมิน 

4.4 เกณฑ4การพิจารณาผู"เข"ารAวมโครงการ  

   1) มีผลคะแนนรวมในข"อ 4.2 และ 4.3 ไมAต่ำกวAาร"อยละ 70 

   2) เรียงลำดับผู"ที่ผAานเกณฑ4การพิจารณาตามข"อ 1) ตามคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุด โดยจำนวนนักเรียนที่ผAานการเข"า

รAวมกิจกรรมแตAละโครงการจะเป�นไปตามที่แจ"งไว"ใน ข"อ 1. 

 5. วิธีการสมัคร  

5.1 กรอกข"อมูลลงในแบบฟอร4มใบสมัคร (Google Form) ให"ครบถ"วนและถูกต"อง ตามลิ้งก4ที่ระบุไว"ในเว็บไซต4  

     www.mwit.ac.th โดยคลิกที่เมนู “ขAาว/ประกาศ” และ “ขAาวสำหรับนักเรียน” 

5.2 สAงไฟล4คลิปวิดีโอการนำเสนอเป�นภาษาอังกฤษ ความยาวไมAเกิน 3 นาที ในหัวข"อ “กาลครั้งหนึ่ง…ตะลึงไทย  

     (Once upon a Thai)” เพื่อแสดงความคิดสร"างสรรค4ในการนำเสนอ “ความเป�นไทย” ในแบบฉบับของตนเอง โดยผู"สมัคร

จะต"องสAงแบบฟอร4มใบสมัครและคลิปวิดีโอภายในวันและเวลาที่ป�ดรับสมัคร ทั้งนี้ ผู"สมัครที่สAงเอกสารการสมัครภายหลังการป�ด

รับสมัคร จะไมAได"รับการพิจารณา 

หมายเหตุ: ให"ผู"สมัครอัปโหลดไฟล4คลิปวิดีโอ (.mp4) ความละเอียด 720p ลงในแบบฟอร4มใบสมัคร โดยในคลิปวิดีโอ 

                   จะต"องเห็นใบหน"าและลำตัวชAวงบนของผู"สมัครเป�นอยAางน"อย รวมทั้งได"ยินเสียงของผู"สมัครอยAางชัดเจน 

 

         

           ประกาศ    ณ   วันที่        ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

 

                                             (รองศาสตราจารย4 ดร. วิวัฒน4 เรืองเลิศป�ญญากุล) 

                รักษาการในตำแหนAงผู"อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ4 
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