
   
 

 
 

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

เพ่ือคัดเลือกเขารวมโครงการแลกเปล่ียนกับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศรูปแบบออนไลน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 (เพ่ิมเติม) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 ดวยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานวิชาการและศิลปวัฒนธรรมรวมกับโรงเรียน
เครือขายในตางประเทศรูปแบบออนไลน เพื่อสรางโอกาสใหนักเรียนของโรงเรียนไดสรางเสริมประสบการณและองคความรู
ตลอดจนไดฝกฝนทักษะการทํางานรวมกับนักเรียนจากโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ ซึ่งภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนรวมกับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศระหวางเดือนมีนาคมถึง
เมษายน 2565  ดังนี้ 

1. รายละเอียดโครงการ 
      1.1 โครงการแลกเปลี่ยนรูปแบบออนไลนกับ Camborne Science and International Academy สหราชอาณาจักร 
ระหวางวันที่ 9-11 มีนาคม 2565 รวม 3 วัน กิจกรรมวันละประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง ข้ึนอยูกับกําหนดการของโครงการ โดยรับ
สมัครนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเขารวมโครงการ 6-10 คน 
 1.2 โครงการแลกเปลี่ยนรูปแบบออนไลนกับ Droste-Hülshoff-Gymnasium สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ระหวางเดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายน 2565 กิจกรรมวันละประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ข้ึนอยูกับกําหนดการของโครงการ โดยรับสมัครนักเรียน
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเขารวมโครงการ 8-10 คน 
      1.3 โครงการแลกเปลี่ยนรูปแบบออนไลนกับ G.T. (Ellen Yeung) College เขตบริหารพเิศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหวางวันที่ 26-29 เมษายน 2565 รวม 4 วัน กิจกรรมวันละประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง ข้ึนอยูกับกําหนดการของ
โครงการ โดยรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเขารวมโครงการ 6-10 คน 
  

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
2.1 กําลังศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 5 
2.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ทุกรายวิชา ไมต่ํากวา 3.00  
2.3 มีผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานตามเกณฑสะสมข้ันต่ําของภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ณ วันที่ปดรับ

สมัคร 
2.4 มีผลคะแนนความประพฤติในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ไมต่ํากวา 95 คะแนน ณ วันที่ปดรับสมัคร 
2.5 มีระดับผลคะแนนการทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (MWIT-TEP) ประจําปการศึกษา 

2564 ดานทักษะการพูด (Speaking Test) ไมต่ํากวา 38 คะแนน ในกรณีที่ผูสมัครมีคะแนนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด 
จะตองผานการทดสอบจากครูสาขาวิชาภาษาตางประเทศ 

2.6 มีความรับผิดชอบ มีวินัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีทัศนคติและบุคลิกภาพที่ดี มีความสามารถดาน
การคิดวิเคราะหและการแกปญหา มีความคิดสรางสรรค มีทักษะดานการสื่อสารและการนําเสนอ (Presentation 
Skills) มีทักษะการทํางานเปนทีม และสามารถเขารวมกิจกรรมกับนักเรียนจากโรงเรียนเครือขายในตางประเทศตาม
กําหนดการ 

2.7 สามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ไดแก ผูจัดกิจกรรม ผูดําเนินกิจกรรม (MC) และผูนําเสนอ (Presenter) 
ไดเปนอยางด ี

2.8 นักเรียนที่ไมเคยเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนรูปแบบออนไลนที่จัดโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จะไดรับการ
พิจารณากอน 
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    หมายเหตุ นักเรียนที่ผานการคัดเลอืกเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนรูปแบบออนไลน ยังคงมีโอกาสในการสมัครเขารวม    
                 โครงการแลกเปลี่ยนในสถานการณปกติ โดยไมถูกตัดสิทธิ์การเขารวมโครงการแตประการใด 
 

3. ระยะเวลาการสมัครและกําหนดการคัดเลือก 

 3.1 โครงการแลกเปลี่ยนรวมกับ Camborne Science & International Academy สหราชอาณาจักร ระหวาง
วันที่ 9-11 มีนาคม 2565 

วันท่ี รายละเอียด 
3 - 9 กุมภาพันธ 2565 เปดรับสมัคร 

10 - 18 กุมภาพันธ 2565 การสอบสัมภาษณและการประเมนิ 
21 - 22 กุมภาพันธ 2565 ประกาศผลการคัดเลือก 

  หมายเหตุ กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

3.2 โครงการแลกเปลี่ยนรวมกับ Droste-Hülshoff-Gymnasium สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ระหวางเดือนมีนาคม
ถึงเดือนเมษายน 2565   

วันท่ี รายละเอียด 
7 - 14 กุมภาพันธ 2565 เปดรับสมัคร 
15 - 23 กุมภาพันธ 2565 การสอบสัมภาษณและการประเมนิ 
24 - 25 กุมภาพันธ 2565 ประกาศผลการคัดเลือก 

  หมายเหตุ กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

3.3 โครงการแลกเปลี่ยนรวมกับ G.T. (Ellen Yeung) College เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชน
จีน ระหวางวันที่ 26-29 เมษายน 2565 

วันท่ี รายละเอียด 
21 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม 2565 เปดรับสมัคร 

7 - 16 มีนาคม 2565 การสอบสัมภาษณและการประเมนิ 
17 - 18 มีนคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือก 

  หมายเหตุ กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

4. การพิจารณาคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้ 
4.1 การตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร ตองผานคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ 2. 
4.2 การคัดเลือกผูสมัครโดยการสอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษและการประเมิน ไดแก การพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัคร

ดานการคิดวิเคราะหและการแกปญหา ทัศนคติ บุคลิกภาพ ทักษะการทํางานเปนทีม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  
     โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณและคณะกรรมการประเมิน 
4.3 เกณฑการพจิารณาผูเขารวมโครงการ 

1) มีผลคะแนนรวมในขอ 4.2 ไมต่ํากวารอยละ 70  
2) เรียงลําดับผูที่ผานเกณฑการพิจารณาตามขอ 1) ตามคะแนนจากสูงสุดไปต่ําสุด โดยจํานวนนักเรียนที่ผาน

การเขารวมกิจกรรมจะเปนไปตามที่แจงไวในขอ 1.  
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5. วิธีการสมัคร  
กรอกขอมูลลงในแบบฟอรมใบสมัคร (Google Form) ใหครบถวนและถูกตอง ตามลิ้งกที่ระบุไวในเว็บไซต www.mwit.ac.th  
โดยคลิกที่เมนู “ขาว/ประกาศ” และ “ขาวสําหรับนักเรียน” 

 
         

           ประกาศ    ณ   วันที่        กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
 

 
 

(รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล) 
                 รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวทิยานสุรณ 

http://www.mwit.ac.th/
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