
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
เรื่อง  หลักเกณฑการคัดเลือกนกัเรียนดีศรีมหิดลและนักเรียนดเีดน  

    
 

ดวยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในแตละปการศึกษา โดยเปนผูมีเกียรติประวัติ 
ดีเดน เปนคนดี คนเกง มีคุณสมบัติท่ีโดดเดนท้ังในดานวิชาการ ดานคุณธรรม จริยธรรม มีผลการเรียนในระดับดีมาก 
มีพฤติกรรมดี และมีความกระตือรือรนในการเรียนรู 

เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจแกนักเรียนดีเดนประเภทตาง ๆ และเปนตัวอยางที่ดีแกนักเรียนท่ัวไป  โรงเรียนจึงขอ 
ประกาศคุณสมบัติ เกณฑการพิจารณา ขั้นตอนการคัดเลือกและรางวัล สําหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกลาว  เพ่ือให 
คณะอนกุรรมการวิชาการดําเนินการพิจารณาคัดเลือก  ดังนี้ 

1. นักเรียนดีศรีมหิดล 
คุณสมบัติ  
1. เปนนกัเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษานั้น ๆ 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา 3.75 
3. ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีผลการปฏิบัติกิจกรรมมากกวาคาเฉล่ียของนักเรียน 
 ระดับเดียวกันอยางนอย 3 กิจกรรม 
4. เปนตัวแทนของโรงเรียนเขารวมการแขงขันทางวิชาการโดยผานการพิจารณาจากโรงเรียนหรือ 
 เปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมแขงขัน แสดงผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
5. เปนผูมีความประพฤติดีและมีจิตอาสา 

  เกณฑการพิจารณา 
1. ผลการเรียน 
2. ความสามารถทางวิชาการ 
3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

- ไมเคยถกูตัดคะแนนในความผิดประเภทท่ี 3 - 5 ซ่ึงเปนไปตามระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 วาดวยความประพฤติและปฏิบัติตัวทั่วไปของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ไมถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 20 คะแนน ตลอดหลักสูตร 

4. จิตอาสา 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
6. ภาวะผูนํา 
7. ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 

  ข้ันตอนการคัดเลือก 
1. สาขาวิชา/ฝายเสนอรายชื่อนักเรียนที่มีความเหมาะสมตอคณะกรรมการซ่ึงแตละสาขาวิชา/ฝายเสนอ 
 ไดไมเกิน 5 รายชื่อ 
2. คณะกรรมการฯ แจงใหนักเรียนที่ไดรับการเสนอรายชื่อสงแฟมสะสมผลงานเพ่ือเปนขอมูลในการคัดเลือก 
3. คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนตามเกณฑทีก่ําหนด  

รางวัล    โลเกียรติยศและเกียรติบัตร  
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2. นักเรียนดีเดนดานผลการเรียนยอดเยี่ยม 
คุณสมบัติ  
1. ไดคะแนนรวม 6 ภาคเรียน ทุกรายวิชายอดเย่ียม (รวมคะแนนเฉพาะรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาบังคบั) 
2. เปนผูมีความประพฤติดี 

เกณฑการพิจารณา 
1. ไมเคยถกูตัดคะแนนในความผิดประเภทท่ี 3 - 5 ซ่ึงเปนไปตามระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 วาดวยความประพฤติและปฏิบัติตัวทั่วไปของนักเรียน พ.ศ. 2563 
2. มีคะแนนความประพฤติไมตํ่ากวา 80 คะแนน ตลอดหลักสูตร  

  ข้ันตอนการคัดเลือก  
1. คณะกรรมการฯ รวบรวมรายชื่อจากสาขาวิชา/ฝาย/คณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
2. คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติและมีความประพฤติดี 
3. การพิจารณาของคณะอนกุรรมการวิชาการถือเปนที่ส้ินสุด 

 รางวัล    เกียรติบัตร  

3.  นักเรยีนดีเดนดานวิชาการ 
3.1 ประเภทผลการเรยีนดีเดน 

คุณสมบัติ 
1. ไดคะแนนในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาบังคบั รวมตลอดหลักสูตรยอดเย่ียมของแตละกลุมรายวิชา 
2. เปนผูมีความประพฤติดี  

  เกณฑการพิจารณา 
1. ไมเคยถกูตัดคะแนนในความผิดประเภทท่ี 3 - 5 ซ่ึงเปนไปตามระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 วาดวยความประพฤติและปฏิบัติตัวทั่วไปของนักเรียน พ.ศ. 2563 
2. มีคะแนนความประพฤติไมตํ่ากวา 80 คะแนน ตลอดหลักสูตร  

  ข้ันตอนการคัดเลือก  
1. คณะกรรมการฯ รวบรวมรายชื่อจากสาขาวิชา/ฝาย/คณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
2. คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติและมีความประพฤติดี 
3. การพิจารณาของคณะอนกุรรมการวิชาการถือเปนที่ส้ินสุด 

 รางวัล    เกียรติบัตร  

3.2 ประเภทโอลิมปกวิชาการ 
คุณสมบัติ 
1. เปนผูแทนประเทศไปเขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ หรือ 
2. เปนผูแทนศูนยสอวน.ไปเขารวมการแขงขันโอลิมปกวชิาการระดับชาติ หรือ 
3. เปนผูที่ผานการเขาคายอบรมคัดเลือกสําหรบันักเรียนในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทย 
 ไปแขงขนัคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 
4. เปนผูมีความประพฤติดี  

  เกณฑการพิจารณา 
1. ไมเคยถกูตัดคะแนนในความผิดประเภทท่ี 3 - 5 ซ่ึงเปนไปตามระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 วาดวยความประพฤติและปฏิบัติตัวทั่วไปของนักเรียน พ.ศ. 2563 
2. มีคะแนนความประพฤติไมตํ่ากวา 80 คะแนน ตลอดหลักสูตร  
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  ข้ันตอนการคัดเลือก  

1. คณะกรรมการฯ รวบรวมรายชื่อจากสาขาวิชา/ฝาย/คณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
2. คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติและมีความประพฤติดี 
3. การพิจารณาของคณะอนกุรรมการวิชาการถือเปนที่ส้ินสุด 

 รางวัล    เกียรติบัตร  

4. นักเรียนดีเดนดานโครงงานวิทยาศาสตร 
คุณสมบัติ  
1. จัดทําโครงงานที่ผานการคัดเลือกจากคณะทํางานสรรหาและคัดเลือกผลงานทางวิชาการของนกัเรยีน  

เขารวมกิจกรรมทัง้ในและตางประเทศ โดยใชหลักเกณฑการประเมินของคณะทํางานสรรหาและคดัเลือก 
ผลงานทางวิชาการของนักเรียนเขารวมกิจกรรมทั้งในและตางประเทศ 

2. เปนผูมีความประพฤติดี  

  เกณฑการพิจารณา 
1. ไมเคยถกูตัดคะแนนในความผิดประเภทท่ี 3 - 5 ซ่ึงเปนไปตามระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 วาดวยความประพฤติและปฏิบัติตัวทั่วไปของนักเรียน พ.ศ. 2563 
2. มีคะแนนความประพฤติไมตํ่ากวา 80 คะแนน ตลอดหลักสูตร  

  ข้ันตอนการคัดเลือก  
1. คณะกรรมการฯ รวบรวมรายชื่อจากสาขาวิชา/ฝาย/คณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
2. คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติและมีความประพฤติดี 
3. การพิจารณาของคณะอนกุรรมการวิชาการถือเปนที่ส้ินสุด 

 รางวัล    เกียรติบัตร  

5. นักเรียนดีเดนดานบําเพ็ญประโยชน 
คุณสมบัติ  
1. ไดรับการเสนอชื่อจากสาขาวิชา/ฝาย ดานบําเพ็ญประโยชนหรอืใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ  
 ซ่ึงแตละสาขาวิชา/ฝายเสนอไดไมเกิน 10 รายชื่อ หรือ 
2. มีชั่วโมงบําเพ็ญประโยชน  ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 
3. เปนผูมีความประพฤติดี 

  เกณฑการพิจารณา 
1. ไมเคยถกูตัดคะแนนในความผิดประเภทท่ี 3 - 5 ซ่ึงเปนไปตามระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

วาดวยความประพฤติและปฏิบัติตัวทั่วไปของนักเรียน พ.ศ. 2563 
2. มีคะแนนความประพฤติไมตํ่ากวา 80 คะแนน ตลอดหลักสูตร  

  ข้ันตอนการคัดเลือก  
1. คณะกรรมการฯ รวบรวมรายชื่อจากสาขาวิชา/ฝาย/คณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
2. คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติและมีความประพฤติดี 
3. การพิจารณาของคณะอนกุรรมการวิชาการถือเปนที่ส้ินสุด 

 รางวัล    เกียรติบัตร  
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6. นักเรียนดีเดนดานการเสียสละและทําคุณประโยชนใหแกโรงเรียน 
คุณสมบัติ   
1. เปนคณะกรรมการสภานักเรียน 
2. เปนผูมีความประพฤติดี 

  เกณฑการพิจารณา 
1. ไมเคยถกูตัดคะแนนในความผิดประเภทท่ี 3 - 5 ซ่ึงเปนไปตามระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

วาดวยความประพฤติและปฏิบัติตัวทั่วไปของนักเรียน พ.ศ. 2563 
2. มีคะแนนความประพฤติไมตํ่ากวา 80 คะแนน ตลอดหลักสูตร  

  ข้ันตอนการคัดเลือก  
1. คณะกรรมการฯ รวบรวมรายชื่อจากสาขาวิชา/ฝาย/คณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
2. คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติและมีความประพฤติดี 
3. การพิจารณาของคณะอนกุรรมการวิชาการถือเปนที่ส้ินสุด 

รางวัล    เกียรติบัตร 
 
 จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันท่ี        สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

(นายวรวรงค  รักเรืองเดช) 
ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
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