ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565 (รอบแรก)
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ


ตามที่พระราชกฤษฎี กาการจัดตั้ งโรงเรีย นมหิดลวิ ทยานุสรณ พุทธศักราช 2543 ไดกําหนดใหจัดตั้ง
โรงเรียนโดยมีวัตถุประสงคการเพื่อบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุงเนนความเปน
เลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ดังนั้นการ
สรรหานักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่อนํามาผานกระบวนการจัดการศึกษาอยาง
เขมขนของโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถอย างเต็มศักยภาพ จึงเปนสวนหนึ่งในภารกิจของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ดวยเหตุดังกลาว โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจึงมีความประสงคจะรับสมัครนักเรียนที่
กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ใ นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ท่ี 3 หรื อ เที ย บเท า ป ก ารศึ ก ษา 2564 เพื่ อ คั ด เลื อ กเข า เป น นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จํานวน 240 คน ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. คุณสมบัติของผูสมัคร
1.1 กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา ในปการศึกษา 2564
1.2 มีผลการเรียน ดังนี้
1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ไมต่ํากวา 3.00
2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2
ไมต่ํากวา 3.00
3) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2
ไมต่ํากวา 3.00
1.3 มีสัญชาติไทยและมีเลขประจําตัวประชาชน
1.4 ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาและการพักในหองพักของโรงเรียน
1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
1.6 มีความตั้งใจเขาเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และสนใจศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง
1.7 สามารถพักอยูในโรงเรียนในลั กษณะโรงเรีย นประจําไดและยินดี ปฏิบัติต ามระเบียบของโรงเรีย นใน
ปจจุบันหรือที่จะไดมีการกําหนดในอนาคต
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2. ระยะเวลาการสมัคร
เปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2564
3. ชองทางในการศึกษารายละเอียดการสมัครสอบและติดตอสื่อสาร
3.1 เว็บไซต: www.mwit.ac.th
3.2 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail): admission@mwit.ac.th
3.3 Facebook: https://www.facebook.com/MWITadmission (เปนชองทางที่สะดวกในการ
ติดตอสอบถาม ชวงสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19)
3.4 ที่อยู: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เลขที่ 364 หมู 5 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170 (กรณีจําเปนตองสงเอกสาร)
4. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
4.1 ผูสมัครสอบทุกคนตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 200 บาท
4.2 ในกรณีที่ผูสมัครสอบมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จะสามารถขอยกเวนคาธรรมเนียมการสมัคร
สอบได แตทั้งนี้ตองสงหลักฐานรับรองจากผูอํานวยการโรงเรียนที่ผูสมัครสอบกําลังศึกษาอยูวาครอบครัว
ผูสมัครสอบมีฐานะยากจนจริง สมควรไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการสมัครสอบ มาที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตามที่อยูขอ 3.4 สงถึง ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (งานวิชาการ)
5. วิธีการสมัคร
ผู ส มั ค รสอบสามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดของขั้ น ตอนการสมั ค รต า ง ๆ ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นเว็ บ ไซต
www.mwit.ac.th และคลิ กที่ เ มนู “การรับ เขาศึกษา” เมื่อผูส มัครสอบกดยืน ยัน การสมัครและชํา ระเงิ น
คาธรรมเนียมแลวจะถือวาเปนการเสร็จสิ้นการสมัครอยางสมบูรณ การแกไขขอมูลหลังจากการยืนยันไวไมสามารถ
กระทําได หากตองการแกไขจะตองดําเนินการชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ เพื่อยกเลิกการสมัครสอบครั้ง
ดังกลาวกอนดําเนินการสมัครใหมอีกครั้งเทานั้น
ผูสมัครสอบที่ใชเอกสารอันเปนเท็จในการสมัครสอบคัดเลือก
จะถูกตัดสิทธิ์ในสอบคัดเลือกเขาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
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6. กําหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบแรก
6.1 ผูสมัครสอบที่ดําเนินการสมัครสอบตามขอ 5 แลว จะตองเขาสอบคัดเลือกรอบแรก ณ สนามสอบตามที่
กําหนด โดยในวันสอบใหนําบัตรประจําตัวผูเขาสอบที่สั่งพิมพจากระบบรับสมัคร พรอมบัตรประจําตัว
นักเรียน หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถายและออกโดยหนวยงานราชการ ไปแสดงตอ
คณะกรรมการคุมสอบดวย นักเรียนที่ไมไดนําบัตรประจําตัวผูเขาสอบไปในวันสอบคัดเลือก อาจถูกตัดสิทธิ์
ไมใหเขาสอบได

6.2 กําหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก
วันอาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.30 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
เวลา

วิชาสอบ

รายละเอียด

09.00 -10.30 น.

วิชาคณิตศาสตร

11.00 -12.30 น.

วิชาวิทยาศาสตร

การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical literacy) โดยประเมินครอบคลุมบริบท
ในโลกชี วิ ต จริ ง อาทิ บริ บ ทส ว นตั ว สั ง คม การงานอาชี พ เนื้ อ หาสาระทาง
คณิตศาสตรและกระบวนการทางคณิตศาสตร ที่มุงแสดงใหเห็นการคิดวิธีการให
ออกมาในรูปแบบคณิตศาสตร ใชความรูคณิตศาสตร และตีความและแปลความ
เพื่อประเมินผลลัพธมาตอบปญหาในชีวิตจริง
การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific literacy) โดยประเมินครอบคลุมใน 3 ดาน
คือ ความรูทางวิทยาศาสตร ทักษะทางวิทยาศาสตร และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร

หมายเหตุ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรที่ใชในการสอบครอบคลุมเนื้อหาตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนตนของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 รวม 4 ภาคเรียน (ตามที่ปรากฏในมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาคณิตศาสตรหนา 12-29 และวิชาวิทยาศาสตรหนา 37-87)

7. การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก
7.1 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกรอบแรก เรียงลําดับโดยใชคะแนนรวมของ T-Score
ของแตละรายวิชาจากมากไปนอย จํานวน 600 คน โดยจะตองไดเปอรเซ็นตไทล (percentile) ไมต่ํากวา 55
ของผูเขาสอบทั้งหมด ทั้งรายวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
7.2 กําหนดประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกภายในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ เว็บไซตของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ www.mwit.ac.th
7.3 ผูผานการสอบคัดเลือกรอบแรกมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกรอบสอง
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8. การขอขอมูลคะแนนการสอบคัดเลือก
เนื่องจากการสอบคัดเลือกนี้ มีกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการ วมว.
และสถาบันโคเซ็น เขารวมดวย ดังนั้นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตใหผูสมัครสอบที่
ไดรับการประกาศผลสอบไมผานในทุกโครงการที่สมัครไวเทานั้น ที่จะสามารถขอขอมูลคะแนนได ภายในวัน
เวลาที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกําหนด โดยรายละเอียดการขอขอมูลคะแนนจะแจงใหทราบพรอมการประกาศ
ผลสอบคัดเลือกรอบแรก
9. กําหนดสอบคัดเลือกรอบสอง
โรงเรียนจะแจงกําหนดการสอบคัดเลือกรอบสองใหทราบตอไป โดยผลการสอบคัดเลือกรอบสอง จะไมนํา
คะแนนสอบรอบแรกมาใชในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
10. เหตุการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรณีมีสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รุนแรงจนทําใหโรงเรียนไม
สามารถดําเนินการจัดสอบคัดเลือกได โรงเรียนจะดําเนินการดังนี้
10.1 การสอบคัดเลือกรอบแรก โรงเรียนอาจพิจารณาเลื่อนกําหนดวันสอบจนกวาสถานการณจะอํานวยใหมี
การจัดสอบได
10.2 การสอบคัดเลือกรอบสอง โรงเรียนอาจพิจารณางดการสอบคัดเลือกรอบสอง โดยนําผลการสอบเฉพาะ
รอบแรกมาพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอได หากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) รุนแรงจนทําใหโรงเรียนไมสามารถดําเนินการจัดสอบคัดเลือกรอบสองได
11. กรณีเกิดปญหาในการดําเนินการ
ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการใหผูอํานวยการเปนผูวินิจฉัย และรายงานใหคณะกรรมการโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายประสาร ไตรรัตนวรกุล)
ประธานกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

