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“...การสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงนี้

นอกจากจะอาศัยความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการแล้ว

ยังจะต้องมีรากฐานที่ดีหลายอย่างประกอบพร้อมกันด้วย

จึงจะสัมฤทธิผลที่แน่นอน รากฐานส่วนที่สำาคัญที่สุดก็คือใจ

ทั้งนี้เพราะใจเป็นตัวต้นเหตุแท้ที่จะนำาให้เรากระทำาการต่างๆ

ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงกล่าวว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีใจเป็นใหญ่เป็นประธาน

มีใจประเสริฐสุดและสำาเร็จได้ด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจดีแล้ว

ความสุขความเจริญย่อมเป็นอันหวังได้

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๑





 “...เราจะพยายามสร้างบุคลากรท่ีดี ไมใ่ชเ่ฉพาะสำาหรบัประเทศชาต ิแตส่ำาหรบัมนษุยชาต ิไมใ่ชแ่คส่รา้ง

นักวิทยาศาสตร์ที่ดี แต่ว่าสร้างคนดี เพราะฉะนั้นคนที่เราต้องการไม่ใช่มีความรู้เฉพาะวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

แล้วก็ฝึกฝนเฉพาะเรื่องนั้นเท่านั้น แต่เราต้องการคนที่ 

 ประการแรก เป็นคนดี มคีุณธรรม มีความโอบอ้อมอารี ไม่เห็นแก่ตัว เพราะว่าถา้ตัวดอียู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้ 

สังคมจะต้องพังล่มสลายลงมา ก็ต้องการก่อนอื่นคือ ต้องการคนที่ดี  

 ประการต่อมา คนที่เราต้องการนั้นก็คือ คนที่ขยันหมั่นเพียร ทั้งทางด้านการศึกษา และด้านสังคมทั่วๆ ไป 

 คือไม่ดดูาย ตอ้งทำาใหไ้ดท้กุอยา่ง ตัง้ใจ ฉลาดอยา่งเดยีวไมพ่อ อย่างไรก็ตามเราก็ตอ้งการคนฉลาดดว้ย เพราะฉะนัน้ 

เราต้องคัดเลือกคนที่ผลการเรียนดี ไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไร มาจากที่ไหน แต่เราต้องการคนที่มีผลการเรียนดี ที่ไม่ใช่ 

เปน็เพราะวา่สมองดแีต่ขีเ้กียจ อยา่งน้ันไปไมไ่ด้ยดืยาว เพราะยงัไงกต็อ้งมคีนฉลาดกวา่ จงึตอ้งเปน็คนทีข่ยนัหมัน่เพยีร 

และไม่ย่ามใจไม่อวดตัวว่าฉันเป็นคนเก่ง เป็นคนสามารถ ยังจะต้องพบอะไรที่ต้องอดทนและทำาไปตลอด ไม่ย่อท้อ

ต่ออุปสรรคต่างๆ  

 ประการที่สาม คือต้องเป็นคนที่มีความคิด มีจินตนาการ มีความสร้างสรรค์ เพราะว่าถ้าเอาคนที่เอาแต่ 

ทำาตามสิ่งต่างๆ ทำาซ้ำาซาก โดยที่ไม่คิดเองหรือว่าไม่มีจินตนาการที่ว่าจะมีอะไรนอกเหนือจากน้ันหรือเปล่า 

นอกเหนือจากที่คนอื่นพูดกันหรือคิดกันหรือเปล่า วิชาก็จะย่ำาอยู่กับที่ ไม่มีการก้าวหน้าไปได้ข้อนี้เป็นเรื่องที่เรากังวล

กันอยู่เหมือนกัน ที่จะต้องให้คนรู้จักคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ ทำาอะไรอย่างอื่นที่แตกต่างออกไป ซึ่งเราก็

พยายามทกุอย่าง เปน็สิง่ทีบ่างทคีรก็ูอาจจะไมเ่คยรู ้แตว่า่นกัเรยีนยคุใหม ่เรากห็วงัวา่จะสามารถทำาได ้คดิเองได.้..”

พระราชทานในวโรกาส
เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดหอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง

ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ
และห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต

ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒

พระราชดำารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

สารจากประธานกรรมการบริหารโรงเรียน

 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีหน้าท่ีกำากับดูแลโรงเรียนให้ดำาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ที่กำาหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 คือ บริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน 

ระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำาหรับผู้มีศักยภาพสูงทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริหารฯ ได้ให้นโยบายและแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ 

ไดแ้ก ่1) ดา้นการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน ให้ปรบัรปูแบบเนน้ Active Teaching & Participation และใชก้ารสอนแบบ 

Inquiry based เป็นวิธีหลักของโรงเรียน ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนที่จะต่อเนื่องกับ

ระดับอุดมศึกษา  2) ด้านการพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยของครูและนักเรียน จัดให้มี Advanced Research Labs 

บางดา้นสำาหรบันกัเรยีนและคร ูพฒันา Project Shop และ Tool Shop เพือ่ฝกึทกัษะการวจิยัและการสรา้งอปุกรณป์ระกอบ

การวิจัย 3) ด้านการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  สนับสนุนให้มีครูชาวต่างชาติ 

มาสอนวชิาทางวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์จดักจิกรรมทีใ่หค้รแูละนกัเรยีนมโีอกาสอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีต่อ้งใชภ้าษาองักฤษ

มากขึ้น 4) ด้านการพัฒนากิจการนักเรียน ให้พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกับกิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียนตามหลักสูตร 5) ด้านการประชาสัมพันธ์ ให้สังคมภายนอกเข้าใจ เห็นความสำาคัญของการจัดการศึกษาสำาหรับ 

ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพ่ือเผยแพร่และขยายผลการจัดการศึกษาสำาหรับ 

ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ท่ีโรงเรียนได้ดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 6) ด้านการต่างประเทศ 

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนครูทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำาในต่างประเทศ  รวมทั้ง 

ส่งเสริมนักเรียนและครูให้มีกิจกรรมวิชาการ และทำางานวิจัยร่วมกัน 7) ด้านบุคลากร ปรับปรุงระบบงานบริหารงานบุคคล 

ให้มีประสิทธิภาพให้บุคลากรทำางานอย่างมีความสุข มีความผูกพันกับโรงเรียน

 ผลการดำาเนินงานของโรงเรียนในรายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สะท้อนถึงการริเริ่มและความสำาเร็จ 

ของการดำาเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการฯ เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนางานของโรงเรียนต่อไป คณะกรรมการฯ 

ขอขอบคณุผูอ้ำานวยการและบคุลากรทกุฝา่ยทีร่ว่มมอืกนัทำางานอยา่งเตม็ที ่กอ่ใหเ้กดิผลงานมากมายดงัปรากฏในรายงาน

ฉบับนี้
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์

ผู้อำานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 ให้มี

สถานภาพเปน็องค์การมหาชน รบัผดิชอบในภารกจิของรฐัดา้นการจดัการเรยีนการสอนอยา่งเขม้ขน้สำาหรบัผูม้คีวามสามารถ

พิเศษดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา โดยไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณจากภาครฐั โรงเรยีนมอีำานาจ

หน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาที่จะออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ใช้ในโรงเรียนเพื่อให้การดำาเนินงานทั้งด้านบุคลากร

และพันธกิจมีประสิทธิภาพสูงสุดดั่งจุดมุ่งหมายของรัฐในการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนฯ เป็นองค์การมหาชน 

 การดำาเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นสำาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

ช้ันนำาของโลก โรงเรียนได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาและ 

แลกเปลีย่นองคค์วามรูท้างวชิาการใหก้บัคร ู- เจา้หนา้ทีแ่ละนกัเรยีน ในดา้นการทำาโครงงานวทิยาศาสตรห์รอืงานวจิยัระดบั

นักเรียน  โรงเรียนได้ประสานนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัยภายนอก ตลอดจนนักวิชาการทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ขอความร่วมมือในการเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์รวมทั้งขอใช้ห้องวิจัยในการทำาปฏิบัติการ 

ตลอดจนสนบัสนนุการตอ่ยอดใหเ้ปน็งานวจิยัเชงิลกึและการประยกุตใ์ช ้ซึง่นอกจากเปน็การสรา้งเครอืขา่ยทางวชิาการแลว้ 

ยังเป็นการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 การดำาเนินการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมวิชาการกับต่างประเทศ 

เพือ่มโีอกาสแลกเปลีย่นทศันะและมคีวามเปน็สากล ปลกูฝงัความเปน็ไทย ศลิปวฒันธรรมไทย และความภมูใิจในความเปน็

ชาติไทย ปลูกฝังการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะชีวิตให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข มีคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเป็นพลโลกที่ดี 

 รายงานประจำาปี 2556 ฉบับนี้ เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งท่ีสะท้อนผลสำาเร็จในการจัดการศึกษาตามพันธกิจของ

โรงเรียนในการนั้น ภายใต้การดูแลและให้คำาแนะนำาจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตลอดจนความ

สามารถและศกัยภาพของครแูละเจา้หนา้ที ่และคุณภาพของนกัเรยีนทีผ่า่นกระบวนการคดัเลอืกอยา่งเขม้ขน้และเทีย่งธรรม

ตามหลักวิชา  ซึ่งทำาให้โรงเรียนมีความสำาเร็จและสามารถเป็นต้นแบบขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆ

สารจากผู้อำานวยการโรงเรียน
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 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนต้นแบบในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียน

ทีม่คีวามสามารถพเิศษด้านคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ ทีมุ่ง่เนน้ใหน้กัเรยีนมทีกัษะกระบวนการในการคดิวเิคราะห์ ศกึษา

ค้นคว้า ทดลองและวิจัย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจิตวิญญาณของความ

เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นและนักพัฒนา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียน 

เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพสูงเพื่อการส่งต่อให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการที่จะสร้างนักวิชาการอันยอดเยี่ยมของประเทศ

 การดำาเนินงานของโรงเรยีนได้จดัทำาแผนปฏบิตังิานไวอ้ยา่งชดัเจน ไดว้เิคราะห์จดุแขง็ จดุออ่น โอกาส และขอ้จำากดั 

(SWOT Analysis) โดยศึกษาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการกำาหนดประเด็น

ยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์เชงิยทุธศาสตร ์กลยทุธ์และตวัชีว้ดัผลสำาเรจ็ในการดำาเนนิการท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค ์วสิยัทศัน ์ 

และพันธกิจของโรงเรียน

 โรงเรียนได้ใช้แผนปฏิบัติงาน 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน  มีผลการดำาเนินการจำาแนกตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การนำารอ่งการบรหิารจดัการและจดัการศกึษาสำาหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นคณติศาสตร ์

 และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมการเรียน 

 การสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ดำาเนินการวิจัยและพัฒนากระบวนการคัดเลือกนักเรียน เพื่อให้ได้วิธีการคัดกรองท่ี

โปรง่ใส ยตุธิรรม และเทีย่งตรงตามหลกัวชิาการอยา่งเครง่ครดั  ในป ี2556 มผีูส้มคัรสอบคดัเลอืกทัง้สิน้ 14,423 คน นกัเรยีน

ที่ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 240 คน เป็นนักเรียนที่สำาเร็จ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 146 คน และจากโรงเรียนในจังหวัดอื่นๆ 94 คน 

เป็นนักเรียนชาย 159 คน และนักเรียนหญิง 81 คน
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 หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนพัฒนาและปรับปรุงอย่าง

ตอ่เนือ่ง ใหม้คีวามเหมาะสมกบันกัเรยีนของโรงเรยีนซ่ึงเปน็นกัเรยีนท่ีมคีวามสามารถพเิศษดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

รวมทั้งทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลักสูตรที่ใช้อยู่ปัจจุบัน คือ หลักสูตรโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556) เริ่มใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการ

ศึกษา 2556 หลักสูตรฉบับนี้ได้พัฒนาและปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยผลการใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

พุทธศกัราช 2552 การประชมุระดมความคดิระหวา่งผูท้รงคณุวฒุ ิคร ูตวัแทนผูป้กครอง  ตวัแทนนกัเรยีน ขอ้เสนอแนะและ

คำาแนะนำาของคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ ์ตลอดจนขอ้มลูจากการศกึษาหลักสูตรและกจิกรรมการเรยีน

การสอนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำาของโลก และโรงเรียนในประเทศต่างๆ ท่ีมีอุดมการณ์และเป้าหมายในการจัดการ

ศกึษา และการพฒันานกัเรยีนในลกัษณะเดยีวกนักบัโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ ์ ซึง่เนน้การพฒันาเยาวชนเพือ่กา้วสูค่วาม

เป็นผู้นำาทางวิชาการและผู้นำาของสังคม

 โรงเรยีนจดัการเรยีนรูโ้ดยสง่เสรมิใหผู้ส้อนแตล่ะรายวชิาใชเ้ทคนคิการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันากระบวนการคดิวเิคราะห์  

การใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์การเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ สามารถบรูณาการความรูไ้ด ้ พฒันานกัเรยีนใหม้ทีกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ให้ความสำาคัญในการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์  

นกัคดิคน้  และพัฒนาทกัษะในการทำาวจิยัอยา่งครบกระบวนการ จดัสาระการเรยีนรูร้ายวชิาเลือกเสร ีและจดักจิกรรมชมุนมุ

ให้หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล

 นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอื่นๆ อีกหลายประการ เพื่อให้เป็นบุคคลที่รอบรู้ 

รู้รอบและมีทักษะการดำาเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคม  (Well-rounded person) ได้แก่ การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 

การส่งเสริมการอ่าน การศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ด้วยตนเอง การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีและรักการออกกำาลังกาย 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

ตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิต เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดำาเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานภายนอกที่ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

 การจัดการศึกษาของโรงเรียน

 โรงเรียนได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการจากหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษา

ต่างๆ ในการดำาเนินงานของโรงเรียน การพัฒนานักเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

ในปีงบประมาณ 2556 โรงเรยีนไดร้บัความอนเุคราะหจ์ากนกัวจิยัและนกัวทิยาศาสตรข์องสถาบนัอดุมศกึษาและหนว่ยงาน

วิจัยเป็นที่ปรึกษาการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจำานวน 52 คน จาก 36 หน่วยงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จำานวน 40 โครงงาน นอกจากนี้มีหน่วยงานและสถาบันวิจัยที่ให้ความ

อนุเคราะห์ให้นักเรียนเข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัย จำานวน 43 แห่ง มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกเป็นวิทยากร

บรรยายพิเศษให้กับนักเรียน จำานวน 24 คน

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้สร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียน สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างประเทศหลายแห่ง 

เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาการศึกษา การพัฒนานักเรียน และการพัฒนาบุคลากร

 โรงเรยีนสง่เสรมิและสนบัสนนุใหน้กัเรยีนและครเูขา้รว่มกจิกรรมวชิาการกบัตา่งประเทศ ทัง้ในลกัษณะการเขา้รว่ม

โครงการแลกเปลีย่นกบัโรงเรยีนเครอืขา่ยชัน้นำาในตา่งประเทศ การเขา้รว่มกจิกรรมคา่ยวชิาการในตา่งประเทศ  และการนำา

เสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพฒันาโรงเรยีนใหเ้ปน็แหลง่เรยีนรูแ้ละใหบ้รกิารพเิศษเกีย่วกบัการจดัการศกึษาสำาหรบั 

 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ 

 ตอนปลาย สำาหรับผู้บริหาร นักวิชาการ ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 ในปงีบประมาณ 2556 โรงเรยีนได้ใหบ้รกิารพเิศษทางดา้นการเรยีนการสอนคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์เผยแพร ่

องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้แก่ผู้บริหาร 

นักวิชาการ ครู ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ  ท่ีมาศึกษาดูงานจำานวน 

ทั้งสิ้น  26 คณะ หรือ 874 คน และมีผู้มาชมการนำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และร่วมกิจกรรมนิทรรศการ

ของสาขาวชิา/ฝา่ย  ในงาน MWITS Science Fair 2013 จำานวน 3,539 คน  จากจำานวนทัง้หมดสามารถจำาแนกตามสถานภาพ

ได้ดังนี้ ครู-อาจารย์ 547 คน ผู้บริหาร 112 คน นักเรียน 3,314 คน นิสิต/นักศึกษา 391 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ 

49 คน

 โรงเรียนจัดทำาโครงการยกระดับองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการในหัวข้อที่เรียนรู้

หรือเข้าใจได้ยาก หรือควรเพิ่มเติมสำาหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ในปีงบประมาณ 2556 มีโรงเรียน 

จำานวน 12 โรงเรียนส่งครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

วิชาละ 2 คน เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 120 คน

 โรงเรยีนใหค้วามรว่มมอืกบัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในการสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอน

นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ด้วยกระบวนการเดียวกันกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พร้อมสนับสนุน 

งบประมาณการจดัการเรยีนการสอนอยา่งตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่6 นอกจากนีย้งัใหก้ารสนบัสนนุกจิกรรมอืน่ๆ ไดแ้ก ่การพฒันา

หลักสูตร การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการขั้นสูง การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ 

ในการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน  การวัดและประเมิน 

ผลการเรียนรู้สำาหรับนักเรียน การให้คำาแนะนำาในการพัฒนา ดูแล บำารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 นอกจากนีโ้รงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ์ ไดร้ว่มมอืกบัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) สำานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ในการดำาเนินโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยโรงเรียน

มหดิลวิทยานสุรณส์นบัสนนุงบประมาณแกโ่รงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยัในการดำาเนนิกจิกรรมตา่งๆ ตามโครงการพฒันา

นักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศูนย์ละ 100 คน  โดยการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพให้

กับนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 และ 2 และการจัดกิจกรรมการเรียนทางไกลระหว่างเปิดภาคเรียนปกติ อย่างต่อเนื่อง

เป็นเวลา 3 ปี (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
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ผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาของโรงเรียน
 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ได้ประมาณเท่ากับคะแนนเฉล่ียของนักเรียนท่ัวประเทศ บวก 3-5 SD (σ) 

หรือประมาณเปอร์เซนไทล์ที่ 99 

 ผลการสอบวดัความถนดัทัว่ไป (GAT) และการสอบวดัความถนดัทางวชิาการและวชิาชพี (PAT)  โดยสถาบนัทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เทียบกับนักเรียน

ท่ัวประเทศ ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้เท่ากับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั่วประเทศ 

บวก 3-4 SD (σ) หรือมากกว่าเปอร์เซนไทล์ที่ 99 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (ปีงบประมาณ 2556) 

ที่สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำานวน 234 คน สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

ช้ันนำาได้ทุกคน โดยศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 96.14 โดยในปีนี้

นักเรียนได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศจำานวน 24 ทุน (คิดเป็นร้อยละ 10.26) จำาแนกเป็น ทุนพระราชทานสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจำานวน 2 ทุน ทุนเล่าเรียนหลวง จำานวน 2 ทุน ทุนโอลิมปิกวิชาการจำานวน 

7 ทุน ทุนปตท.สผ. จำานวน 2 ทุน ทุนรัฐบาลและมหาวิทยาลัยต่างประเทศจำานวน 11 ทุน และทุนส่วนตัว 2 ทุน ในจำานวน

นี้นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จำานวน 16 คน สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำา 50 อันดับแรกของโลก

 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับ

นานาชาติ ประจำาปี 2556 จำานวน 11 คน จากจำานวนผู้แทนประเทศไทยท้ังหมด 32 คน ใน 6 สาขาวิชา ผลปรากฏว่า 

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองจำานวน 4 เหรียญ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชา

ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ สาขาวิชาละ 1 เหรียญ และได้รางวัลเหรียญเงินจำานวน 6 เหรียญ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ 

2 เหรียญ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 เหรียญ สาขาวิชาชีววิทยา 1 เหรียญ สาขาวิชาเคมี 1 เหรียญ และสาขาวิชา

ดาราศาสตร์ 1 เหรียญ และได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจำานวน 1 เหรียญ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

 โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจำานวนมากเป็นผลงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม โรงเรียนสนับสนุนและส่งเสริมให้

นักเรียนนำาผลงานไปนำาเสนอในการประชุมวิชาการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2556 มีโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้

รับการคัดเลือกให้นำาเสนอในการประชุมวิชาการระดับประเทศ จำานวน 36 โครงงาน และนำาเสนอในการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ จำานวน 33 โครงงาน
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 การบริหารงานและการดำาเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมา สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชกฤษฎีกา

จดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ์ พ.ศ. 2543 บรรลเุปา้หมายตามนโยบายของรฐับาล กระทรวงศกึษาธกิาร และคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดูได้จากผลการประเมินการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามตัวชี้วัดของ สำานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ปรากฏว่าผลการประเมินของ กพร. ในปีงบประมาณ 2556 ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับดี ได้คะแนน 4.2351 สูงกว่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการ

ปฏบัิติงาน อยูใ่นระดบัดมีาก ไดค้ะแนน 5.0000  นอกจากนีโ้รงเรยีนยงัไดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุหนว่ยงานนำารอ่งการ

ประเมินดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงาน พ.ศ. 2556 จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และได้รับรางวัลภาครัฐแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. 2556 ประเภทรางวัลดีเด่นด้านการ

พัฒนาการบรกิารทีเ่ปน็เลศิ ภายใตผ้ลงานการบรกิารวชิาการของโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ:์ โครงการสนบัสนนุการจดัการ

เรียนการสอนห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จาก สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)  
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จการดำาเนินงานตามคำารับรองการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หน่วยวัด เป้าหมาย
ผลการ

ดำาเนินงาน

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน   

1.1 ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) โดยเฉลี่ย
ของนักเรียนของโรงเรียน

1.1.1 คณิตศาสตร์ PAT1 เปอร์เซนไทล์ 99 99.99

1.1.2 วิทยาศาสตร์ PAT2 เปอร์เซนไทล์ 99 99.99

1.2 จำานวนนักเรียนของโรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน 
โอลมิปกิวชิาการระดบันานาชาตใิน 7 สาขาวชิาท้ังท่ีดำาเนนิการโดย สสวท. 5 สาขาวชิา และ 
สอวน. 2 สาขาวิชา 

ราย (คน) 9 11

1.3 ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL

คะแนน 535 520

1.4 จำานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ โครงงาน 22 26

1.5 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยชั้นนำา 50 ลำาดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเทียบกับนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด

ร้อยละ 57 59.26

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน

1.6.1 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน เปอร์เซนไทล์ 94 99.16

1.7 จำานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงงานประชุมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับ
นานาชาติ

โครงงาน 13 21

1.8 ผลสำาเร็จของการส่งเสริมจูงใจให้นักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.8.1   ร้อยละของจำานวนนักเรียนท่ีศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ ใช้วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

ร้อยละ 95 96.14

1.8.2  ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี ร้อยละ 38 28.76

1.9 จำานวนรายวชิาในหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวิทยานสุรณ ์พทุธศกัราช 2552 ทีไ่ดร้บัการพฒันา
ให้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based หรือ Scientific Inquiry

รายวิชา 15 19

1.10 ผลสำาเร็จของการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

1.10.1 จำานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์
 พี่เลี้ยงจากหน่วยวิจัยภายนอก

โครงงาน 37 63

1.10.2 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมทำาโครงงานวิทยาศาสตร์วิจัยและได้รับผลการประเมิน 
 จากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ 85 92.50
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หน่วยวัด เป้าหมาย
ผลการ

ดำาเนินงาน

1.11 ร้อยละของผลสำาเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง ร้อยละ 85 79.93

1.12 ร้อยละของผลสำาเร็จในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการของครูที่ ได้รับการอบรม 
จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ร้อยละ 70 92.20

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ   

2.1 ระดับความสำาเร็จของการใช้ผลการสำารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ ระดับ 5 5

2.2 ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียน ร้อยละ 80 81.40

2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการทางวิชาการของโรงเรียน ร้อยละ 80 97.13

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน   5.0000

3.1 รอ้ยละของนกัเรยีนท่ีประเมินความสอดคลอ้งของการจัดกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนกบัอดุมการณ์
ของโรงเรียนในระดับดี

ร้อยละ 70 87.63

3.2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินความประพฤติตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำาหนดในระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ 85 98.59

3.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน ร้อยละ 90 100

มิติที่ 4 มิติด้านการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ   

4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกำากับดูแลกิจการ และการพัฒนาองค์การ ระดับ 5 4.51

ผลการประเมินของ กพร. ตามคำารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 - 2556

ปีงบประมาณ
ผลการประเมิน

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม

2553 4.7042 4.2300 5.0000 4.1710 4.5797

2554 4.1605 3.3600 5.0000 4.1350 4.1593

2555 4.4560 4.1420 4.9725 4.2300 4.4310

2556 3.9593 4.4267 5.0000 4.5104 4.2351



กิ จกรรมสำ าคัญ ในรอบปี งบปร ะมาณ 2556
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 มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ได้จัดให้มีการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์และพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ท่ัวประเทศให้ได้ 

มาตรฐานสากล โดยมอบหมายใหศ้นูย ์สอวน. แตล่ะแห่งผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัเปน็เจา้ภาพในแตล่ะป ีโดยผลการดำาเนนิ

งานที่ผ่านมา นักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน อาจารย์ประจำาศูนย์ และครูสังเกตการณ์ได้รับการพัฒนาทั้งภาคทฤษฎีและ 

ภาคปฏิบัติ อันเป็นการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล 

ในปี 2557 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ คร้ังท่ี 13 ระหว่าง

วันที่ 6-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

 ผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจารย์ผู้คุมทีม และครูสังเกตการณ์ 

จากศูนย์ สอวน. วิชาฟิสิกส์ ทั่วประเทศ จำานวน 14 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฯ สอวน.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ฯ สอวน. 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์ฯ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ฯ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์ฯ สอวน. 

มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีศูนยฯ์ สอวน. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรแ์ละมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 

ศนูยฯ์ สอวน. มหาวทิยาลยับรูพา ศูนยฯ์ สอวน. มหาวทิยาลัยศลิปากร ศนูยฯ์ สอวน. มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขต

ปัตตานี ศูนย์ฯ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ศูนย์ฯ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ศูนยฯ์ สอวน. โรงเรยีนเตรยีมทหาร ศนูยฯ์ สอวน. โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา และศนูยฯ์ สอวน. โรงเรยีนมหิดลวทิยานสุรณ์

การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13
The Thirteenth Thailand Physics Olympiad (13th TPhO)
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 การแข่งขัน แบ่งออกเป็น การสอบภาคทฤษฎี 4 ชั่วโมง และการสอบภาคปฏิบัติ 4 ชั่วโมง โดยข้อสอบภาคปฏิบัติ

จะเน้นทักษะการทดลอง อัตราส่วนระหว่างคะแนนภาคทฤษฎีและคะแนนภาคปฏิบัติเป็น 30:20 การตรวจข้อสอบและ

ประเมินผล ดำาเนินการโดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ โดยอาจารย์ผู้แทนศูนย์จะมีโอกาสชี้แจงเพื่อขอปรับคะแนนของ

นักเรียนศูนย์นั้นๆ ให้เหมาะสม
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 สำาหรบัการมอบรางวลันัน้  มกีารจดัลำาดบัรางวลัเหรยีญทอง รางวลัเหรยีญเงนิ รางวลัเหรยีญทองแดง และรางวลั

เกียรติคุณประกาศ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่ตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและอาจารย์ผู้แทนศูนย์นอกจากนี้ 

ยังมีรางวัลพิเศษต่างๆ ได้แก่ รางวัลคะแนนรวมสูงสุด รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด รางวัลคะแนนภาคปฏิบัติการสูงสุด 

รางวัลคะแนนรวมสงูสดุ 4 ภูมิภาค และรางวลัคะแนนพเิศษ โดยไดร้บัการสนบัสนนุจากธนาคารไทยพาณชิย ์จำากดั (มหาชน) 

และมูลนิธิวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา-ประไพ อมาตยกุล สำาหรับนักเรียนท่ีสามารถทำาคะแนนได้ตามเกณฑ์จะได้รับคัดเลือกเข้ารับ 

การอบรม ครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศซึ่งดำาเนินการโดย สสวท.
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 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นเจ้าภาพจัดงานนำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน MWITS Science Fair 

2014 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ จำานวน 19 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดงาน MWITS Science Fair ทุกปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวที 

ในการนำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียน 

สำาหรับการจัดงานในปีนี้ได้เชิญโรงเรียน Korea Science Academy of KAIST แห่งสาธารณรัฐเกาหลี และโรงเรียน 

แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 2 โรงเรียน คือ โรงเรียน Ministry of Education, Youth and Sport และ 

โรงเรียน Preah Sisowath High School เข้าร่วมนำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วย  รวมทั้งโรงเรียนในประเทศไทย 

ท่ีมีห้องเรียนวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แก่ กลุ่มโรงเรียน              

จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนสอาดเผดิมศึกษา โรงเรียนพัทลุง 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และโรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม  

งานนำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
MWITS Science Fair 2014



A n n u a l  R e p o r t  2 5 5 6

32

 รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้กล่าว

สุนทรพจน์ในพิธีเปิด มีสาระสำาคัญว่า 

 “เป็นงานท้าทายสำาหรับ นักการศึกษา ในการเตรียมตัวนักเรียนของเราให้ทันต่อโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป นักเรียนของเรา

จะมีความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ในสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ในโลกที่ไม่หยุดนิ่งได้ นักเรียนเหล่านี้จะเป็นพวกเราในอนาคต 

การที่เด็กๆ จะเป็นอะไรในอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับพวกเราสร้างพวกเขาอย่างไร พรสวรรค์ของพวกเขาท่ีแสดงให้เห็นท่ีน่ี เป็น

หลักฐานบง่ชดัวา่พวกเขามีศักยภาพทีจ่ะเปน็บคุคลทีม่คีณุคา่ในอนาคต สามารถชว่ยเหลอืสงัคมและมนษุยชาตไิดใ้นอนาคต” 
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 ในพิธีเปิดนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และนักเรียนจากโรงเรียน Korea Science Academy of KAIST 

ไดน้ำาเสนอโครงงานวทิยาศาสตร ์เรือ่ง “The Effects of pectin from pomelo peel on growth and sodium accumulation 

in KDML 105 rice under a saline condition” และ “Study of Dye-sensitized Solar Cells and its research of 

new counter electrode materials in dye-sensitized solar cells” ตามลำาดับ

 ในงานมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการนำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ 

มโีครงงานนำาเสนอภาคบรรยาย 112 โครงงาน และภาคโปสเตอร ์120 โครงงาน จำาแนกออกเปน็ 5 สาขาวชิา ไดแ้ก ่ชวีวทิยา 

คณิตศาสตร์ เคมี คอมพิวเตอร์ และฟิสิกส์ การแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสาขาวิชาต่างๆ การแข่งขันตอบปัญหา 

ทางวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (MWITS Square) การฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์สามมิติ กิจกรรม Science and 

Math Rally การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนประเทศต่างๆ รวมทั้งทัศนศึกษาโบราณสถานและสถานที่สำาคัญของไทย 

ได้แก่ พระราชวังบางปะอิน วัดไชยวัฒนาราม และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ผ ล ง า น ดี เ ด่ น ข อ ง นั ก เ รี ย น แ ล ะ ค รู

ส่วนที่ 1
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1.1 ผลการทดสอบและผลงานดีเด่นของนักเรียน

 1.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET)

 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมหิดลวิทยา

นสุรณ ์ไดค้ะแนนเฉลีย่เทา่กบัคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนทัว่ประเทศ บวก 3-5 SD (σ) หรอืมากกวา่เปอรเ์ซนไทลท์ี ่99 ยกเวน้

วิชาภาษาไทย ดังตาราง 1

 ตาราง 1 ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เทียบกับโรงเรียนทั่วประเทศ

วิชา
ประเทศ โรงเรียน

หมายเหตุ
เทียบ 

เปอร์เซนไทล์X SD X SD

คณิตศาสตร์ 20.48 13.60 92.72 8.38  X มหิดล = X ประเทศ + 5.31 SDประเทศ 99.99

วิทยาศาสตร์ 30.48 8.98 69.78 8.00  X มหิดล =  X ประเทศ + 4.38 SDประเทศ 99.99

ภาษาอังกฤษ 25.35 12.55 73.96 10.82  X มหิดล =  X ประเทศ + 3.87 SDประเทศ 99.99

สังคมศึกษา 33.02 8.84 60.19 9.99  X มหิดล =  X ประเทศ + 3.07 SDประเทศ 99.89

ภาษาไทย 49.26 15.12 79.40 7.36  X มหิดล =  X ประเทศ + 1.99 SDประเทศ 97.69

 1.1.2  ผลการสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)

  ผลการสอบ GAT PAT โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เทียบกับนักเรียนท่ัวประเทศ ปรากฏว่าคะแนนเฉล่ียของนักเรียน 

โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณไ์ดเ้ทา่กบัคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนทัว่ประเทศ บวก 3-4 SD (σ) หรอืมากกวา่เปอรเ์ซนไทลท์ี ่99 

ยกเว้นวิชาความถนัดทั่วไป ดังตาราง 2

  ตาราง 2  ผลการสอบ GAT PAT ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ ์ปกีารศกึษา 

2556 เทียบกับนักเรียนทั่วประเทศ 

วิชา
ประเทศ โรงเรียน

หมายเหตุ
เทียบ

เปอร์เซนไทล์X SD X SD

ความถนัดทั่วไป (GAT) 143.58 61.60 255.27 21.26  X มหิดล = X ประเทศ + 1.81 SDประเทศ 96.51

คณิตศาสตร์ (PAT 1) 57.4 24.13 173.43 40.57  X มหิดล =  X ประเทศ + 4.81 SDประเทศ 99.99

วิทยาศาสตร์ (PAT 2) 89.84 18.15 152.31 23.58  X มหิดล =  X ประเทศ + 3.44 SDประเทศ 99.99

วิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) 99.4 36.04 210.58 39.43  X มหิดล =  X ประเทศ + 3.08 SDประเทศ 99.90

 

 1.1.3 ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

  •  โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

  ผลการแขง่ขนัโอลมิปกิวชิาการระดับชาตปิระจำาป ีพ.ศ. 2556 นกัเรยีนโรงเรยีนมหิดลวทิยานสุรณ ์ไดร้บัเหรยีญ

รางวลั จำานวน 36 คน ใน 6 สาขาวชิา โดยไดร้บัเหรยีญทองจำานวน 15 คน เหรยีญเงนิ จำานวน 15 คน และเหรยีญทองแดง 

จำานวน 6 คน ดังตาราง 3
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 ตาราง 3 ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำาปี 2556 ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

สาขาวิชา
รางวัลที่ได้รับ

วันที่แข่งขัน สถานที่แข่งขัน
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง

ชีววิทยา 4 2 - 4 – 9 เม.ย. 56 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฟิสิกส์ 1 3 - 13 – 17 พ.ค. 56 มหาวิทยาลัยบูรพา

เคมี 2 2 3 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 56 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณิตศาสตร์ 3 2 1 13 – 18 พ.ค. 56 มหาวิทยาลัยบูรพา

คอมพิวเตอร์ 2 3 2 7 – 10 พ.ค. 56 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดาราศาสตร์ 3 3 - 25 – 30 เม.ย. 56 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รวม 15 15 6

   การแขง่ขนัโอลมิปกิวชิาการระดับชาต ิประจำาป ีพ.ศ. 2556 นกัเรยีนของโรงเรยีนมหิดลวทิยานสุรณส์ามารถ

ทำาคะแนนสูงสุดในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ ดังนี้

   (1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

    •  นายปวฒัน ์แกว้ฤทธ์ิ ได้รบัรางวลัคะแนนรวมสูงสุดระดบัภาคกลาง คะแนนรวมสูงสุดระดบัประเทศ 

และรางวัล Best Solution

    • นายพันธกานต์ อุไพศิลป์สถาพร ได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ลำาดับที่ 3 ระดับประเทศ

   (2) สาขาวิชาชีววิทยา

    • นายธนัช โรจน์รุ่งศศิธร ได้รับรางวัลคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด

   (3) สาขาวิชาดาราศาสตร์

    • นางสาวภทัราพร สิงคนภิา ไดร้บัรางวลัคะแนนภาคปฏบิตัสิงูสดุ และคะแนนรวมสงูสดุ ฝา่ยนกัเรยีนหญงิ

   (4) สาขาวิชาฟิสิกส์

    • นายวิชญ์ ศรีปรัชญากุล ได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุด และคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด  



Mahidol Wittayanusorn School

37

  • โอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ

   ■ ฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับทวีปเอเชีย  

    นกัเรยีนโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ ์จำานวน 2 คน ไดร้บัคดัเลอืกเปน็ผูแ้ทนประเทศไทยเขา้ร่วมแขง่ขนั

ฟสิกิสโ์อลมิปิก ระดบัทวปีเอเชยี ประจำาป ี2556 ระหวา่งวนัที ่5-13 พฤษภาคม 2556 ณ เมอืงโบเกอร ์ประเทศอนิโดนเีซยี 

ผลการแข่งขันปรากฏว่า

    นายพีรศักดิ์ แซ่อึ๋ง ได้รับรางวัลเหรียญทอง

    นายพศวีร์ มานะกุล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

   ■ โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

    การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจำาปี 2556 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน จำานวน 11 คน จากจำานวนผู้แทนประเทศไทยทั้งหมด 32 คน 

ใน 6 สาขาวิชา ผลปรากฏว่า นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองจำานวน 4 เหรียญ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา 

สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ สาขาวิชาละ 1 เหรียญ และได้รางวัลเหรียญเงิน จำานวน 

6 เหรียญ ใน สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 เหรียญ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 เหรียญ สาขาวิชาชีววิทยา 2 เหรียญ สาขาวิชาเคมี 1 

เหรียญ และสาขาวิชาดาราศาสตร์ 1 เหรียญ และได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจำานวน 1 เหรียญ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

รายละเอียดดังตาราง 4

  ตาราง 4 ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจำาปี 2556 ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

สาขาวิชา วันที่แข่งขัน สถานที่แข่งขัน นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก รางวัลที่ได้รับ

ชีววิทยา 14 – 24 ก.ค. 56 กรุงเบิร์น 
สมาพันธรัฐสวิส

น.ส.พรลดา ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
นายธรณ์ธันญ์ จรัสจรุงเกียรติ
นายรัชภาส โรมรัตตะพันธ์

 เหรียญทอง
 เหรียญเงิน
 เหรียญเงิน

ฟิสิกส์ 1 7 – 15 ก.ค. 56 กรุงโคเปนเฮเกน
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

นายพีรศักดิ์ แซ่อึ๋ง
นายสรวิชญ์ วัฒนเพ็ญไพบูลย์

 เหรียญทอง
 เหรียญเงิน

เคมี 15 – 24 ก.ค. 56 กรุงมอสโก 
สหพันธรัฐรัสเซีย

นายจิรทีปต์ ปรัชญาธรรมกร
นายสิรจักร คงวิวัฒน์เสถียร

 เหรียญทอง
 เหรียญเงิน

คอมพิวเตอร์ 6 – 13 ก.ค. 56 เมืองบริสเบน 
เครือรัฐออสเตรเลีย

นายจิรายุ ลือเวศย์วณิช
นายทศพร แสงจ้า

 เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง

ดาราศาสตร์
และฟิสิกส์

ดาราศาสตร์2

27 ก.ค. – 5 ส.ค. 56 เมืองโวลอส 
ประเทศกรีซ

นายศุภวิชญ์ ดวงภูเมฆ  เหรียญทอง

ดาราศาสตร์ 6 – 14 ก.ย. 56 เมืองวิลนีอุส
สาธารณรัฐลิทัวเนีย

น.ส.มนต์ชาดา สุขหร่อง  เหรียญเงิน

หมายเหตุ 1.  การแขง่ขนัฟสิกิสโ์อลมิปกิระหวา่งประเทศ ประจำาป ีพ.ศ. 2556 นกัเรยีนของโรงเรยีนไดร้บัคดัเลอืกเปน็ผูแ้ทนประเทศไทย 

จำานวน 2 คน จากผู้แทนประเทศทั้งหมด 5 คน โดย นายพีรศักดิ์ แซ่อึ๋ง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ด้วยคะแนน 40 คะแนน

เป็นลำาดับที่ 22 และนายสรวิชญ์ วัฒนเพ็ญไพบูลย์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด้วยคะแนน 35.2 คะแนน เป็นลำาดับที่ 61

 2.  การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำาปี พ.ศ. 2556 นักเรียนของโรงเรียนได้รับคัดเลือก

เป็นผู้แทนประเทศไทย จำานวน 1 คน จากผู้แทนประเทศทั้งหมด 5 คน โดยนายศุภวิชญ์ ดวงภูเมฆ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

และได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 3 ของโลก
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 1.1.4 ผลงานด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ดีเด่นของนักเรียน

  โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียน เพ่ือฝึกประสบการณ์นักเรียน 

ในการคิดวิเคราะห์ การศึกษาค้นคว้า การทดลอง และการทำาวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจำานวนมาก 

เป็นผลงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม สามารถพัฒนาไปสู่งานวิจัยระดับสูง โรงเรียนสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน 

นำาผลงานไปนำาเสนอในการประชุมวิชาการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2556 มีโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับ 

การคัดเลือกให้นำาเสนอในการประชุมวิชาการระดับประเทศ จำานวน 36 โครงงาน และนำาเสนอในการประชุมวิชาการ 

ระดับนานาชาติ จำานวน 33 โครงงาน ดังตาราง 5-6

ตาราง 5 โครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกนำาเสนอในการประชุมวิชาการระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2556

ชื่อโครงงาน
นักเรียนเจ้าของ

โครงงาน
ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง

หมายเหตุ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำา (Thai Tap Junior Water Prize) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2556 จำานวน 1 โครงงาน ดังนี้

1.  อุปกรณ์ดูดซับโลหะหนักในน้ำาทิ้งด้วยวัสดุดูดซับ
ธรรมชาติ

น.ส.คัทฬิยา เลาหพจนารถ
น.ส.ธัญวรัตน์ จันทร์ธิวัตรกุล
น.ส.ภัทร์นฤน ขัตติยะสุวงศ์

ดร.อุษา จีนเจนกิจ ชนะเลิศอันดับที่ 1
เงินรางวัล 200,000 บาท
และได้เป็นผู้แทน
ประเทศไทยไปแข่งขัน
ในงาน Water Junoir Award 
ที่ประเทศสวีเดน

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (Thailand ICT Contest Festival 2013) ณ หอประชุมมหิศร 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สำานักงานใหญ่ รัชโยธิน ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2556 จำานวน 11 โครงงาน ดังนี้

2.  การประยุกต์ใช้ เจเนติกอัลกอรอทึมในการ
ปรับปรุงการรู้จำาตัวอักษรออนไลน์โดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทียมแบบ PHIA

นายพีร์รุจ บริบาลบุรีภัณฑ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ ชนะเลิศอันดับที่ 1
เงินรางวัล 60,000 บาท
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ประเภทบุคคล และได้เป็น
ผู้แทนประเทศไปแข่งขัน
ในงาน Intel ISEF
ประเทศสหรัฐอเมริกา
(โครงการ YSC 2013)

3.  การศึกษาประสิทธิภาพของดินฟอกสีที่ใช้แล้ว
จากกระบวนการฟอกสนี้ำามันปาลม์ในการดูดซับ
โลหะทองแดง

น.ส.อฎิษฎา จุลกทัพพะ ดร.อุษา จีนเจนกิจ
ดร.สิทธิสุนทร สุโพธิณะ
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ สวทช.

ชนะเลิศอันดับที่ 1
เงินรางวัล 60,000 บาท 
สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม
ประเภทบุคคล และได้เป็น
ผู้แทนประเทศไปแข่งขัน
ในงาน Intel ISEF
ประเทศสหรัฐอเมริกา
(โครงการ YSC 2013)

4.  การเข้ารหัสและถอดรหัสโดยใช้สมการไดโอแฟนไทป์
เชิงเส้นและเมทริกซ์ 

นายรวินทร์ นาคาดิเรกกุล
นายพงศธร ชื้นประไพ

นางสาวนงลักษณ์ อาภาสัตย์
นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์

(โครงการ YSC 2013)
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5.  การวิเคราะห์และการประยุกต์เกมส์ Bulls and 
Cows 5 หลัก

น.ส.ฟองฟ้า ทองสมัคร
น.ส.กอบัว กิตติรัตนาภรณ์
น.ส.ณัฏฐ์นรี คำาทอง

น.ส.จีรวรรณ อุปมาณ
ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(โครงการ YSC 2013)

6.  การเพิ่มการละลายของสารสกัด flavonoid 
จากใบชาเขยีวโดยใช ้cyclodextrin เปน็ receptor 
เพื่อหาโรคมะเร็ง

นายสรวิชญ์ ไชยเจริญทรัพย์
น.ส.พรนิชา ชัยวิริยะวงศ์
นายนราวิชญ์ อภิรมย์รักษ์

นายสิทธิโชค โสมอ่ำา
ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(โครงการ YSC 2013)

7.  ผลของแก๊สโอโซนท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของ
เชื้อรา

น.ส.ณัฐนรี ทองคำา
น.ส.พรเพชร ทรงศิริทัตต์
น.ส.ภัทราพร อาจพรหม

นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
คณะทรัพยากรชีวภาพ
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

(โครงการ YSC 2013)

8.  การศึกษาอนุพันธ์ของ porphyrin สำาหรับ dyde 
sensitized solar cell ด้วยวิธีการทดลองและ 
การคำานวณ

นายปัญญาวุฒิ โทณานนท์
นายวชิรวิทย์ สันตะวัน

นายสาโรจน์ บุญเส็ง (โครงการ YSC 2013)

9.  การศึกษาสมบัติทางกลและทางแสงของแก้วแบเรียม
บอโรซิลิเกตที่ถูกเติมด้วย PbO

2
 และ TiO

2

นายปนิธิ ม่วงสนิท
นายตนัย บุญกอง
น.ส.ชนกนาถ หวังมหาพร

น.ส.อัมพร บุญญาสถิตสถาพร
รศ.ดร.เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
ดร.เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
ภาควิชาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(โครงการ YSC 2013)
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10.  สื่อการเรียนการสอนเรื่องผังงานสำาหรับ 
การเขียนโปรแกรม

น.ส.นรกมล วงศ์สูง
น.ส.เบญญาภา โชติรัตนะศิริ
น.ส.สโรชา เชิดชูธรรม

นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ ชนะเลิศอันดับที่ 1
เงินรางวัล 60,000 บาท
สาขาโปรแกรมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ ประเภททีม 
(โครงการ NSC 2013)

11.  กระดาษทดอัจฉริยะสามารถคิดคำานวณได้ 
โดยรับข้อมูลเป็นลายมือผู้ใช้

นายพีรวุฒิ ว่องวานิช
นายภัทรเวทิน วินทะสมบัติ

นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2
เงินรางวัล 40,000 บาท
สาขาโปรแกรมโปรแกรม
เพื่อการประยุกต์ใช้งาน 
ประเภททีม 
(โครงการ NSC 2013)

12.  แอพพลิเคชั่นช่วยการใช้งานสมาร์ทโฟน 
สำาหรับผู้พิการทางสายตาบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์

น.ส.บญุฑิกานต ์คหูาสรรพสนิ
น.ส.ธีรภัทรา โอภาวัฒนสิน
น.ส.วรรณกานษ์ ศรีสนธิรักษ์

นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ รองชนะเลิศอันดับที่ 3
เงินรางวัล 20,000 บาท
สาขาโปรแกรมโปรแกรม
เพื่อการประยุกต์ใช้งาน 
ประเภททีม 
(โครงการ NSC 2013)

การประชุมวิชาการทางพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 7 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 2-5 เมษายน 2556 จำานวน 10 โครงงาน ดังน้ี

13.   ผลของเพคตนิตอ่การรอดชีวติ การเจรญิเตบิโต
การสะสมโซเดียมและโพแทสเซียมในต้น และ
ปรมิาณน้ำาสมัพทัธใ์นรากข้าวพันธุข์าวดอกมะล ิ
105 ทีป่ลกูเพาะในสภาวะเครยีดจากความเคม็

น.ส.ภาวิยา โตจรูญ
น.ส.กานตช์นติ เลศิเพยีรธรรม 
น.ส.ขวัญแก้ว กุลธรเธียร

ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ
น.ส.ศศินี อังกานนท์
ผศ.ดร.รัชฏา บุญเต็ม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร.สุริยันตร์ ฉะอุ่ม
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
(BIOTECH) สวทช. 

14.  ผลของสารสกัดจากดีปลีน้ำา หญ้าคา และหญ้าแฝก
ในการควบคุมยุงลายบ้าน (Aedes aegypti)

น.ส.ดวงหทัย ฤกษ์ลักษณี
น.ส.ชนัญชิดา นฤนาทวานิช
นายอารยะ ทะแพงพันธ์

น.ส.นิธิกานต์ คิมอิ๋ง
ดร.ปิติ มงคลางกูร 
สำานักโรคติดต่อนำาโดยแมลง 
กระทรวงสาธารณสุข

15.  ความตา้นทานของกกขนากและกกสามเหล่ียมเล็ก
ในนาข้าวต่อยากำาจัดวัชพืช 2,4-D

นายทีปต์ มหาสุวีระชัย
นายวรัญญู พุ่มเสนาะ
นายสิทธิศักดิ์ ศรีรอง

นางสมฤทัย แก้วบุญ
ดร.จรรยา มณีโชติ
กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

16.  การเก็บรักษาเอ็มบริโอของข้าวหอมนครชัยศรี
ภายใต้สภาวะเย็นยิ่งยวด

น.ส.สิริภัสร์ แก้วนามไชย
น.ส.พลอยรุ้ง อนันตชัยวณิช
น.ส.ชุติกาญจน์ ศิริรัตน์

นายโอภาส พระเทพ
ดร.ครรชิต ธรรมศิริ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
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17.  การลดความเป็นพิษของตะกั่วและแคดเมียม 
ในไรทะเลโดยสารสกัดจากใบรางจืด

นายเฉลิมพล ตงพิพัฒน์
นายนรุตม์ ทองขาว
นายวิธชัย วิวัฒน์เดชากุล

นายโอภาส พระเทพ 

18.  การพัฒนาตำารับครีมสมุนไพรจากสารสกัด
เปลือกส้มโอ

น.ส.ฟ้าคราม สุวัฒน์พิศาลกิจ
น.ส.สุภิสรา โพธิ์ศรี

นายโอภาส พระเทพ
ดร.จิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์
ภาควิชาเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

19.  ผลของความร้อนต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
ของสารสกัดจากเปลือกส้มโอพันธุ์ขาวน้ำาผึ้ง

น.ส.นราธร จันทนลัญจกร
น.ส.สาธวี อาชานานุภาพ
น.ส.ศินีนาฏ โรจน์สุธีวัฒน์

นายโอภาส พระเทพ
รศ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

20.  การผลิต Asiaticoside จากเซลล์เพาะเลี้ยงของ
บัวบกเตตราพลอยด์

นายเวธน์ ตันตระพงศธร
นายปวร สุภชัยพานิชพงศ์

นายโอภาส พระเทพ
รศ.ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์ 
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

21.   องคป์ระกอบทางเคมขีองไมย้างพารา 3 สายพนัธุ ์
  RRIM 600, BPM 23, BP 311

นายอิทธิโชติ จิรอมรพร
นายณัฐ ภัทรวงศกร
นายกฤชบดนิทร ์ประสานกลุกจิ

น.ส.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง
รศ.ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

22.  การพฒันาผลติภณัฑ์สารสกัดจากใบหญา้หวาน 
(Stevia rebaudiana Bertoni) เพื่อการค้า

นายธนดล สุตันติวณิชย์กุล
นายชยธร อร่ามเจริญ

นายโอภาส พระเทพ
ผศ.ดร.นพ.จามร สมณะ
ภาควิชาชีวเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
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การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาคกลาง ปี 2556 จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ณ ไบเทค บางนา วันที่ 12-13 สิงหาคม 2556 จำานวน 10 โครงงาน ดังนี้

23.  การพัฒนาตรวจสอบการใช้วิธี indirect ELISA 
ในการตรวจหา specific IgE ต่อสารก่อภูมิแพ้
หลักของแมลงสาบอเมริกัน (Periplaneta 
americana) ในซีรัมของมนุษย์

นายไชยพันธุ์ เลิศเพียรธรรม
นายปุณณวิช เล็กวรกุล
นายวรัญญู พุ่มเสนาะ

นางสุภานันท์ สุจริต
ผศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง
สถานส่งเสริมการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลเหรียญทอง 
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

24.  องคป์ระกอบทางเคมขีองไมย้างพารา 3 สายพนัธุ์ 
RRIM 600, BPM 23, BP 311

นายอิทธิโชติ จิรอมรพร
นายณัฐ ภัทรวงศกร
นายกฤชบดนิทร ์ประสานกลุกจิ

น.ส.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง
รศ.ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลเหรียญทอง 
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

25.  การเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระในข้าวเจ้าสีเพื่อพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์

น.ส.กัลยกร ริ้วรุจา
น.ส.นภัสสร เทพรักษา
น.ส.กาญจนวรรณ์  มีประเสริฐสกุล

น.ส.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง รางวัลเหรียญเงิน
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

26.  ผลของสารสกัดจากดีปลีน้ำา หญ้าคา และหญ้าแฝก 
ในการควบคุมยุงลายบ้าน (Aedes aegypti)

น.ส.ดวงหทัย ฤกษ์ลักษณี
น.ส.ชนัญชิดา นฤนาทวานิช
นายอารยะ ทะแพงพันธ์

น.ส.นิธิกานต์ คิมอิ๋ง
ดร.ปิติ มงคลางกูร 
สำานักโรคติดต่อนำาโดยแมลง 
กระทรวงสาธารณสุข

รางวัลเหรียญทองแดง
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

27. เพคตินเพื่อการขนส่งยา นายธนบูรณ์ ยินอัศวพรรณ
นายประมุข คำามั่น
นายภูมิพัฒน์ เลิศโกวิทย์

น.ส.ศศินี อังกานนท์
ผศ.ดร.รัชฏา บุญเต็ม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รางวัลเหรียญทอง
สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

28.  การประยุกต์ใช้เพคตินเป็นตัวกลางในอิเล็กโทรโฟรี 
ซิสเซลล์ 

น.ส.อิสริยพร กุลงามเนตร
น.ส.สุชานาฏ นิติสุนทรางกูร

น.ส.ศศินี อังกานนท์
ผศ.ดร.รัชฏา บุญเต็ม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รางวัลเหรียญทองแดง
สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

29.  การทำานายการขดัขวางการเขา้จบัระหวา่งเอนไซม์ 
HIV 1 Integrase กบัยา Rategravir ด้วยเทคนคิ
การเข้าจับเชิงโมเลกุล

นายจิรัสย์ สมัครราษฎร์
นายศิรจักร คงวิวัฒน์เสถียร

น.ส.ศศินี อังกานนท์
ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพียรวณิช
ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเหรียญทอง
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

30.  การอธบิายการด้ือยาของเอนไซม์ HIV 1 Integrase 
ต่อยา Rategravir ด้วยเทคนิคการเข้าจับ 
เชิงโมเลกุล

น.ส.ฉัตรบงกช โชคอวยชัย
น.ส.ภาวิยา โตจรูญ
น.ส.เมธิรา สุวรรณเวชทิพย์

น.ส.ศศินี อังกานนท์
ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพียรวณิช
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเหรียญทอง
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
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ชื่อโครงงาน
นักเรียนเจ้าของ

โครงงาน
ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง

หมายเหตุ

31.  การวิเคราะห์พื้นผิวพลังงานศักย์สามมิติและ
คอนฟอร์เมชันของพันธะ aza-peptide โดยใช้
การคำานวณแบบ DFT

นายธนวัฒน์ แซ่เจ่
นายปาณนันท์ สุรินทร์

นายสาโรจน์ บุญเส็ง รางวัลเหรียญทอง
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

32.  การสังเคราะห์ Propyl gallate และ Butyl gallate
เพื่อใช้เป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันในยาง
คอมปาวด์

น.ส.กันตพร ไพรคณะรัตน์
น.ส.ทิพย์สุดา เจริญไตร
น.ส.ประภาสิริ ภักดิ์ปาน

นายสรชัย แซ่ลิ่ม รางวัลเหรียญเงิน
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศและ“ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 10” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2556 จำานวน 4 โครงงาน ดังนี้

33.  องค์ประกอบทางเคมีของไม้ยางพารา 3 สายพันธ์ุ 
RRIM 600, BPM 23, BP 311

นายอิทธิโชติ จิรอมรพร
นายณัฐ ภัทรวงศกร
นายกฤชบดนิทร ์ประสานกลุกจิ

น.ส.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง
รศ.ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลเกียรติคุณประกาศ

34. เพคตินเพื่อการขนส่งยา นายธนบูรณ์ ยินอัศวพรรณ
นายประมุข คำามั่น
นายภูมิพัฒน์ เลิศโกวิทย์

น.ส.ศศินี อังกานนท์
ผศ.ดร.รัชฏา บุญเต็ม
ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลเหรียญเงิน

35.  การทำานายการขดัขวางการเขา้จบัระหวา่งเอนไซม์ 
HIV 1 Integrase กับยา Rategravir ด้วยเทคนคิ
การเข้าจับเชิงโมเลกุล

นายจิรัสย์ สมัครราษฎร์
นายศิรจักร คงวิวัฒน์เสถียร

น.ส.ศศินี อังกานนท์
ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพียรวณิช
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเหรียญเงิน

36.  การอธิบายการดื้อยาของเอนไซม์ HIV  1 
Integrase ต่อยา Rategravir ด้วยเทคนิคการ 
เข้าจับเชิงโมเลกุล

น.ส.ฉัตรบงกช โชคอวยชัย
น.ส.ภาวิยา โตจรูญ
น.ส.เมธิรา สุวรรณเวชทิพย์

น.ส.ศศินี อังกานนท์
ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพียรวณิช
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเหรียญเงิน
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ตาราง 6 โครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกนำาเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2556

ชื่อโครงงาน นักเรียนเจ้าของ
โครงงาน

ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง หมายเหตุ

การประชุมวิชาการ The 9th RITS Super Science Fair, Ritsumeikan High School ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 
ระหว่างวันที่ 8-15 พฤศจิกายน 2555 จำานวน 5 โครงงาน คือ

1. The effect of pectin on growth and survival of 
Thai jasmine rice seedlings under salinity

น.ส.ภาวิยา โตจรูญ
น.ส.กานตช์นติ เลศิเพยีรธรรม 
น.ส.ขวัญแก้ว กุลธรเธียร

ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ
น.ส.ศศินี อังกานนท์
ผศ.ดร.รัชฏา บุญเต็ม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร.สุริยันตร์ ฉะอุ่ม
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งขาติ 
(BIOTECH) สวทช.  

2. Site-directed mutagenesis at charged residues 
in Bacillus sphaericus 2297 BinA toxin for 
protein analysis

น.ส.ศศิธร เย็นยุวดี
น.ส.พรลดา ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

นางสุภานันท์ สุจริต
ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ 
(BIOTECH) สวทช. 

3. Relationship between the resistance of HIV-1 
integrase to raltegravir and the binding mode 
of HIV-1 integrase-raltegravir-viral DNA using 
molecular docking technique

น.ส.ภาวิยา โตจรูญ
น.ส.เมธิรา สุวรรณเวชทิพย์

น.ส.ศศินี อังกานนท์
ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพียรวณิช
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. Effects of increasing temperature and period of 
time on antioxident activity of Gac aril

นายศุภณัฐ ศิริสุโขดม
นายรชต เจริญวิเศษศิลป์

น.ส.วรณิสร์ กลิ่นทอง

5. Variation of cytochrome oxidase I gene in 
human head lice, pediculus humanus capitis 
collected from children in Nakhon Pathom, 
Thailand

นายรัชภาส โรมรัตนะพันธุ์
นายปภาวิน สุวัชรธนภูมิ

นางสุภานันท์ สุจริต
รศ.ดร.นายแพทย์เผด็จ 
สิริยะเสถียร ภาควิชาปรสิตวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

การประชุมวิชาการ 5th International Science Youth Forum 2013 ณ ประเทศสิงคโปร์ 
ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2556 จำานวน 1 โครงงาน คือ

6.  Prediction of resistance of HIV-1 integrase to 
raltegravir using molecular docking technique

น.ส.กุลิสรา พลานุภาพ
น.ส.ปาณิสรา ตันติกิตติ

น.ส.ศศินี อังกานนท์
ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพียรวณิช
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference 2013 (PACCON 2013) ณ จังหวัดชลบุรี 
ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2555 จำานวน 2 โครงงาน ดังนี้

7.  Phytoremediation of contaminated soil with lead 
using laurel clock vine (Thunbergia laurifolia 
Lindl.)

น.ส.ธมลวรรณ แช่มปรีดา
น.ส.อัญชิสา วรินทรนุวัตร
นายนันทวัฒน์ เลิศเจริญยงค์ 

น.ส.สิริหทัย ศรีขวัญใจ
ดร.ฐิตินันท์ สำาราญวานิช
ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ชื่อโครงงาน นักเรียนเจ้าของ
โครงงาน

ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง หมายเหตุ

8.  Removal of cadmium (II) ion from aqueous solution 
using rambutan peel-based activated carbon

น.ส.นภัสสร ดำารงกุลชาติ
น.ส.นาถธิชา เจียมจิรอานนท์
น.ส.ภาสิริ จึงสงวนพรสุข

น.ส.จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา

9.  Removal of copper from aqueous solution by 
spent bleaching earth

น.ส.อฎิษฎา จุลกทัพพะ ดร.อุษา จีนเจนกิจ
ดร.สิทธิสุนทร สุโพธิณะ
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
สวทช.

10.  The influence of processing conditions on 
taro flour and starch properties

นายจารุกิตต์ หมันชัยศรี
นายพิชญ์ พงศ์สุประดิษฐ์
นายศิรภาคย์ พงศ์พลาญชัย

นายสรชัย แซ่ลิ่ม
ผศ.ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรม
วัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

11.  Density functional theory study of conformations 
and electronic structure of nickel(II) complexes 
[Ni(PPh 

2
Np-

RC6H42
ƒ2+(R = -OCH

3
,-Br,-CF

3
,-CH

3
)

นายจิรายุ ลือเวศย์วณิช นายสาโรจน์ บุญเส็ง
ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการ Philippine International Science Fair 2013 ณ เมืองแอนติโปโล ซิตี้ ประเทศฟิลิปปินส์ 
ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2556 จำานวน 1 โครงงาน คือ

12.  Experimental and computational studies 
of porphyrin derivatives for dye-sensitized 
solar cell

นายปัญญาวุฒิ โทณานนท์
นายวชิรวิทย์ สันตะวัน

นายสาโรจน์ บุญเส็ง รางวัลการนำาเสนอ
โปสเตอร์ดีเด่น

การประชุมวิชาการ 13th Kolmogorov Readings, International Science Conference for High Schools ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย 
ระหว่างวันที่ 3 – 8 พฤษภาคม 2556 จำานวน 3 โครงงาน คือ

13.  Finding an algorithm for playing the game of 
ladders

น.ส.ภัทรสุดา กองสาสนะ
น.ส.ปัณฑารีย์ ชูศรี

นายสิทธิโชค โสมอ่ำา เหรียญเงิน

14. The number of partitions of the integer n นายธีรวัฒน์ ลิ่มลังการณ์ 
นายธรรศ เชตฐานนท์ 
นายธิติพันธ์ ใจบุญ

นายถนอมศักดิ์ เหล่ากุล เหรียญเงิน

15.  The model of a simple spectrophotometer by 
using the photograph from a digital camera

นายศุภวิชญ์ ดวงภูเมฆ 
นายสิรภพ ถาวรศักดิ์

นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง เหรียญทองแดง

การประชุมวิชาการ International Sustainable World Energy Engineering Environment Project Olympiad (I-SWEEEP) ณ เมืองฮิวสตัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 8 – 13 พฤษภาคม 2556 จำานวน 1 โครงงาน คือ
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ชื่อโครงงาน นักเรียนเจ้าของ
โครงงาน

ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง หมายเหตุ

16.  Cadmium (II) ion removal from aqueous 
solution by activated carbon made from water 
hyacinth

นายวจนะ ทวีรัตน์ นายสาโรจน์ บุญเส็ง
ดร.รัฐพร ทองกุม
โครงการจดัตัง้ภาควชิาวสัดศุาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

เหรียญเงิน

การประชุมวิชาการ Intel International Science and Engineering Fair ครั้งที่ 64 (Intel ISEF 2013) 
ระหว่างวันที่ 11 – 19 พฤษภาคม 2556 ณ เมืองฟีนิกส์ มลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา จำานวน 2 โครงงาน คือ

17.  Removal of copper from aqueous solution 
through spent bleaching earth

น.ส.อภิษฎา จุลกทัพพะ ดร.อุษา จีนเจนกิจ
ดร.สิทธิสุนทร สุโพธิณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
(MTEC)

รางวัลที่ 3 
สาขาจัดการสิ่งแวดล้อม 
เงินรางวัล
1,000 เหรียญสหรัฐ

18.  GANN for online handwritten character recognition นายพีร์รุจ บริบาลบุรีภัณฑ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์

การประชุมวิชาการ Asia Pacific Conference of Young Scientist 2013 ณ เมืองปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเชีย 
ระหว่างวันที่ 13-20 พฤษภาคม 2556 จำานวน 3 โครงงาน คือ

19.  Modified pomelo pectin bead for colon-specific 
drug delivery

นายธนบูรณ์ ยินอัศวพรรณ น.ส.ศศินี อังกานนท์
ผศ.ดร.รัชฏา บุญเต็ม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รางวัลเหรียญทองแดง

20.  Comparative antioxidant capacity of rice flour 
for the product development

น.ส.กัลยกร ริ้วรุจา น.ส.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง รางวัลเหรียญเงิน

21.  Using heat from induced Eddy current for 
detecting of metal in water

นายกิตติพศ เงินยวง
นายธิปัตย์ ปิยะภัทรกุล

นายพรมงคล จิ้มลิ้ม
ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

รางวัลเหรียญทองแดง
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ชื่อโครงงาน นักเรียนเจ้าของ
โครงงาน

ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง หมายเหตุ

การประชุมวิชาการ InfoMatrix 2013 ณ เมืองบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย  ระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2556  จำานวน 1 โครงงาน คือ

22.  Help using android smartphone program for 
the visually impaired

น.ส.บญุฑกิานต ์คหูาสรรพสนิ
น.ส.ธีรภัทรา โอภาวัฒนสิน
น.ส.วรรรกานษ์ ศรีสนิรักษ์

นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ รางวัลเหรียญเงิน

การประชุมวิชาการ The 5th International Environment & Scientific Project Olympiad (INESPO) 2013 ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ระหว่างวันที่ 2 – 7 มิถุนายน 2556 จำานวน 1 โครงงาน คือ

23.  Determining of all-trans retinoic acid (tretinoin) 
in high vitamin A quantity local plants by high 
performance liquid chromatography

น.ส.ฉัทชนนั คงธนาคมธัญกจิ
น.ส.ฉันทิกา พิมพ์สมุทร

ดร.อุษา จีนเจนกิจ รางวัลเหรียญเงิน

การประชุมวิชาการ Singapore International Science Challenge (SISC2013) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2556
ณ Nation Junior College ประเทศสิงคโปร์ จำานวน 2 โครงงาน คือ

24.  Using heat from induced Eddy current for 
detecting of metal in water

นายกิตติพศ เงินยวง
นายธิปัตย์ ปิยะภัทรกุล

นายพรมงคล จิ้มลิ้ม
ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

25.  Modification of sugarcane bagasse by NaOH 
and ultrasonic wave for adsorption Cadmium(II)
ion from aqueous solution

น.ส.ธนภรณ ์ธารแสงประดษิฐ์ นายอิทธิพล สวัสดิวงค์ไชย 

การประชุม The 9th International Student Science Fair 2013 (ISSF 2013) ณ เมืองแคมบอร์น ประเทศสหราชอาณาจักร 
ระหว่างวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2556 จำานวน 2 โครงงาน คือ

26.  Identification and quality improvement of Stevia 
rebaudiana Bertoni extract for commerce

นายชยธร อร่ามเจริญ
นายธนดล สุตันติวณิชย์กุล

นายโอภาส พระเทพ
ผศ.ดร.นพ.จามร สมณะ
ภาควิชาชีวเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

27.  Prediction of resistance of HIV-1 integrase to 
Elvitegravir using molecular docking technique

นายจิรัสย์ สมัคราษฎร์
นายศิรจักร คงวิวัฒน์เสถียร

น.ส.ศศินี อังกานนท์
ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพียรวณิช
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมวิชาการ Korea Science Academy Science Fair 2013 (KSASF 2013) ณ เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2556 จำานวน 2 โครงงาน คือ

28.  Effects of chitosan on seedling survival, growth 
parameters and sodium accumulation in 
shoots of rice (Oryza sativa L.) cv. KDML 105 
under salinity

น.ส.จิรภัทร ไวอ่อน
น.ส.วรันธร ตั้งสถิตชัย

ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ

29.  Effects of Potamogeton malaianus Miq., 
Imperata cylindrica Beauv. and Chrysopogon 
zizanioides Nash. extracts on controlling Aedes 
aegypti

น.ส.ดวงหทัย ฤกษ์ลักษณี 
น.ส.ชนัญชิดา นฤนาทวานิช

น.ส.นิธิกานต์ คิมอิ๋ง
ดร.ปิติ มงคลางกูร 
สำานักโรคติดต่อนำาโดยแมลง 
กระทรวงสาธารณสุข
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ชื่อโครงงาน นักเรียนเจ้าของ
โครงงาน

ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง หมายเหตุ

การประชุมวิชาการ Stockholm Junior Water Prize 2013 ณ กรุงสต็อคโฮม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 1 – 6 กันยายน 2556
จำานวน 1 โครงงาน คือ

30.  A novel bioadsorption instrument for the removal 
of heavy metals from wastewater

น.ส.คัทฬิยา เลาหพจนารถ
น.ส.ธัญวรัตน์ จันทร์ธิวัตรกุล
น.ส.ภัทร์นฤน ขัตติยะสุวงศ์

ดร.อุษา จีนเจนกิจ

การประชมุวชิาการ Australian Science and Mathematics School International Science Fair 2013 ณ Australian Science and Mathematics School 
ณ เมืองแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2556 จำานวน 3 โครงงาน คือ

31.  Removal of copper from aqueous solution by 
spent bleaching earth

น.ส.อภิษฎา จุลกทัพพะ ดร.อุษา จีนเจนกิจ
ดร.สิทธิสุนทร สุโพธิณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
(MTEC)

32.  Surface functionalization of polymethyl meth-
acrylate

น.ส.รวินท์  วงศ์กำาทอง
น.ส.วริสา ลีธนะกุล

นายนิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์
ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

33. The analysis of bulls and cows game น.ส.ฟองฟ้า ทองสมัคร
น.ส.กอบัว กิตติรัตนาภรณ์
น.ส.ณัฏฐ์นรี คำาทอง

น.ส.จีรวรรณ อุปมาณ
ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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 1.1.5 ผลงานด้านการแข่งขันทางวิชาการ

  โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการด้านต่างๆ เพื่อแสดงศักยภาพและพัฒนา

ความสามารถใหเ้ปน็ทีป่ระจกัษจ์นมผีลงานทีโ่ดดเดน่ในการประกวด แขง่ขนัทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิในปงีบประมาณ 2556 

มีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังตาราง 7

ตาราง 7 ผลงานด้านการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน ประจำาปี 2556

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการเข้าร่วมกิจกรรม

16 ธันวาคม 2555 1.  การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ- 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 
ประจำาปีการศึกษา 2555

■ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม ระดับประเทศ
 ● นายณัฐชนน สวยสม ม.6
 ● นายชยานนท์ ขัตติยาภิรักษ์ ม.6
 ● นายธีรวัฒน์ ลิ่มลังการณ์ ม.5
 ● นายรวินทร์ นาคาดิเรกกุล ม.5
■ รางวัลชมเชย ประเภทบุคคล ระดับประเทศ
 ● นายณัฐชนน สวยสม ม.6
 ● นายชยานนท์ ขัตติยาภิรักษ์ ม.6
 ● นายธีรวัฒน์ ลิ่มลังการณ์ ม.5

3 พฤศจิกายน 2555 2.  การแขง่ขนัตอบปญัหาเคม ีระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
(Chem Test) ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 33

■  รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟา้จุฬาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกุมาร ีพรอ้มเกยีรตบิตัร 
และเงินรางวัล 20,000 บาท

 ● นายศิรจักร คงวิวัฒน์เสถียร
 ● นายอานนท์ ภูริชิติพร
■  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 

พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 8,000 บาท
 ● นายจีรทีปต์ ปรัชญาธรรมกร
 ● นายปาณนันท์ สุรินทร์

18 พฤศจิกายน 2555 3. การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ■  รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 รบัโลเ่กยีรตยิศ เหรยีญเงนิแท้ 
และทุนการศึกษา 7,000 บาท

 ● นายอริญชย์ วงศ์พร้อมมูล 
■ รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1,000 บาท
 ● นายศิวัตร จงบัญญัติเจริญ ได้คะแนนเป็นลำาดับที่ 14 ร่วม
 ● นายอิงครัต โสมรังสรรค์ ได้คะแนนเป็นลำาดับที่ 20 ร่วม

24 พฤศจิกายน 2555 4.  การแข่งขัน NJ Spelling Bee 2012 จัดโดย บริษัทเนชั่น 
มัลติมีเดียกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

■  รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ของประเทศ ไดร้บัถว้ยรางวลั
และไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอินเดีย 

 ● นายอริญชย์ วงศ์พร้อมมูล
■ ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 15 ของประเทศ
 ● นางสาวภัทราพร สิงคนิภา
■ ผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้ายของประเทศ
 ● นางสาวปัณฑารีย์ ชูศรี
 ● นางสาววริสา ลีธนะกุล
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วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการเข้าร่วมกิจกรรม

25 พฤศจิกายน 2555 5. การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5 ■  รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ รบัทนุการศกึษา 2,000 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร

 ● นายณภัทร วศินนิติวงศ์ 
■ รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 ● นางสาวเมธาวี โฉมทอง

25 พฤศจิกายน 2555 6.  การแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2555  
ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

■ รางวัลชมเชย ประเภทบุคคล
 ● นายปวัตน์ แก้วฤทธิ์ ม.4 ลำาดับที่ 6
 ● นายพชร นาคะบันยงสุข ม.4 ลำาดับที่ 7
 ● นายธีรวัฒน์ ลิ่มลังการณ์ ม.5 ลำาดับที่ 9

22 ธันวาคม 2555 7. การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ■ รางวัลชมเชย
 ● นายณัฐ ฉัตรชัยรัตนเวช ม.5
 ● นายวชิรวิทย์ สันตะวัน ม.5
 ● นายศิรวิทย์ วัยนิพิฐวงษ์ ม.4
 ● นายศุภวิชญ์ ดวงภูเมฆ ม.5
 ● นายอิทธิโชติ อมรจิรพร ม.5

19 มกราคม 2556 8.  การแข่งขันตอบปญัหาเคมีระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
Chem Challenge ครั้งที่ 2

■  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงิน
รางวัล 2,000 บาท

 ● นายศิรจักร วิวัฒน์เสถียร
 ● นายอานนท์ ภูริชิติพร

1 กุมภาพันธ์ 2556 9.  โครงการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ สำาหรับ
เยาวชนไทย 2554/2555 “Junior Dublin Literary 
Awards for Thailand” ครั้งที่  8 ภายใต้หัวข้อ 
“My Biggest Decision” จัดโดย เดอะเนชั่น NJ 
แมก็กาซนี สถานทตูไอรแ์ลนด ์ภเูกต็กาเซท็ และซต้ีิไลฟ์
เชียงใหม่ 

■  รางวัลชนะเลิศระดับภาคกลางและระดับประเทศ  
รบัทนุการศกึษา 50,000 บาท และได้รบัการตีพมิพเ์รยีงความ
ลงในหนังสือพิมพ์ The Nation พร้อมทั้งได้เข้าร่วมงาน
ประกาศผลรางวัลการประกวดเรียงความระดับโลก 
“The Senior International Dublin Awards Ceremony” 
ณ เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

 ● นายเสฏฐพงศ์ นิมมานเทอดวงศ์ 
■ ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายของภาคกลาง
 ● นางสาวเพชรแกมพลอย ชิว 
 ● นางสาวเมธาวี โฉมทอง 



Mahidol Wittayanusorn School

51

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการเข้าร่วมกิจกรรม

12 กุมพาพันธ์ 2556 10.  มหกรรมประกวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ณ หอประชุมมหิศร 
SCB Park Plaza

■ รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา
 ● นายทศพร แสงแจ้ง

2 สิงหาคม 2556 11.  การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ “MUIC English Quiz” 
ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

■ รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม รับโล่และทุนการศึกษา 10,000 บาท 
 ● นายอริญชย์ วงศ์พร้อมมูล
 ● นางสาวภรภัทร ทองสว่างแจ้ง

4 สิงหาคม 2556 12. การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ■ รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท
 ● นายศิวัตร จงบัญญัติเจริญ ได้คะแนนลำาดับที่ 6
■ รางวลัชมเชย รบัเกยีรตบิตัรและทนุการศกึษา 1,000 บาท
 ● นายชัชพล ศรีเจริญสุข ได้คะแนนลำาดับที่ 27 
 ● นายกฤต กาลวันตวานิช ได้คะแนนลำาดับที่ 48 

7 สิงหาคม 2556 13.  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย กิจกรรมวันรพี  
ประจำาปี 2556 

■ รางวัลชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์
 ●  นางสาวฐิติพร อุยยะพัฒน์ ได้รับ รับโล่รางวัล เงินรางวัล 

4,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
 ●  นายณัฐ ฉัตรชัยรัตนเวช นางสาวบุณฑิกานต์ คูหาสรรพสิน 

และนางสาวชตุมิณฑน ์ปทะวานชิ ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิ
อันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย รับโล่รางวัล

11 สิงหาคม 2556 14. การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 สาขาเคมี
 ●  นายจิรทีปต์ ปรัชญาธรรมกร ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 

ทนุการศกึษา 10,000 บาท พรอ้มถว้ยพระราชทานสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเกียรติบัตร

 ●  นายอานนท์ ภูริชิติพร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญ
ทองแดง ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 
และเกียรติบัตร

 ●  นายศิรจักร คงวิวัฒน์เสถียร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
เหรียญทองแดง ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อม 
โล่รางวัลและเกียรติบัตร

สาขาชีววิทยา
■  รางวลัรองชนะเลศิเหรยีญทองแดง ทนุการศกึษา 5,000 บาท 

พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 ● นายธนัช โรจรุ่งศศิธร 
■  รางวลัชมเชยเพชรยอดมงกฎุ ทนุการศกึษา 2,000 บาท พร้อม

เกียรติบัตร
 ● นายสุทธิภัทร หวังผลพัฒนศิริ
■  รางวัลชมเชย (รอบเจียระไนเพชร) ทุนการศึกษา 1,000 บาท

พร้อมเกียรติบัตร
 ● นายเมธัส สุนาวิน 
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วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการเข้าร่วมกิจกรรม

สาขาฟิสิกส์
■  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน ทุนการศึกษา 7,000 บาท 

พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 ● นายพศวีร์ มานะกุล 
■  รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ทุนการศึกษา 2,000 บาท 

พร้อมเกียรติบัตร
 ● นายภารุจ ราชบริรักษ์ 
■  รางวัลชมเชย (รอบเจียระไนเพชร) ทุนการศึกษา 1,000 บาท 

พร้อมเกียรติบัตร
 ● นายธิปัตย์ ปิยภัทรกุล 

18 สิงหาคม 2556 15. การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ■  รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกฎุ พรอ้มทุนการศึกษา 2,000 บาท 
 ● นายธีรัฒน์ ลิ่มลังการณ์
 ● นายศิวกร สงวนหมู่
■  รางวัลชมเชย (รอบเจียระไนเพชร) พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท
 ●  นายจิราพัชร แก้วกาม

1 กันยายน 2556 16. การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5 ■  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ทุนการศึกษา 10,000 บาท 
พรอ้มถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี และเกียรติบัตร

 ● นายอิทธิโชติ อมรจิรพร
■  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน ทุนการศึกษา 7,000 บาท 

พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 ● นายอารยะ ทะแพงพันธ์ 
■  รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ทุนการศึกษา 2,000 บาท 

พร้อมเกียรติบัตร
 ● นายวิสิฏฐ์ วงศ์ตระกูล 
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1.2 ผลการศึกษาต่อของนักเรียน 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ที่สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำานวน 234 คน 

สามารถสอบคดัเลอืกเขา้ศึกษาตอ่ในสถาบนัอุดมศกึษาชัน้นำาไดทุ้กคน โดยศกึษาตอ่ในสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

จำานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 96.14 จากการติดตามและจัดเก็บข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนเก่าอย่างต่อเนื่องพบว่า 

นักเรียนที่สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในแต่ละปีสามารถสอบชิงทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ 

รุ่นละประมาณร้อยละ 10 – 16 และส่วนใหญ่สามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2555 (ปีงบประมาณ 2556) ได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ จำานวน 24 ทุน (คิดเป็นร้อยละ 10.26) 

จำาแนกเป็น ทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำานวน 2 ทุน ทุนเล่าเรียนหลวง จำานวน 2 ทุน 

ทุนโอลิมปิกวิชาการ จำานวน 7 ทุน ทุน ปตท.สผ. จำานวน 2 ทุน ทุนรัฐบาลและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จำานวน 11 ทุน  

ในจำานวนนีน้กัเรยีนโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ ์จำานวน 16 คน สามารถเขา้ศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลยัชัน้นำา 50 อนัดบัแรกของโลก

ดังตาราง 8-9
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ตาราง 8 จำานวนนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 – 2556

ประเภททุนการศึกษา
ปีงบประมาณ

2552 2553 2554 2555 2556

1. ทุนพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 1 - 2 2 2

2. ทุนเล่าเรียนหลวง - - - - 2

3. ทุนโอลิมปิกวิชาการ 8 4 5 6 7

4. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ก.พ.) 10 2 4 5 -

5. ทุนไทยพัฒน์ (ก.พ.) 2 3 1 2 -

6. ทุน ปตท.สผ. (ก.พ.) 1 - - - 2

7. ทุนสำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร - - 1 1 -

8. ทุนสำานักงานโทรคมนาคมแห่งชาติ (ก.พ.) - 1 - - -

9. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 3 5 6 6 5

10. ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ - - 1 1 -

11. ทุนรัฐบาลเกาหลี 2 - - 1 -

12. ทุนมหาวิทยาลัย KAIST 7 7 4 4 1

13. ทุน University of Canterbury - 2 - - -

14. ทุนมหาวิทยาลัย Fudan - - 1 2 1

15. ทุนมหาวิทยาลัย Tohoku - - 1 3 3

16. ทุนมหาวิทยาลัย Nagoya - - - 1 1

17. ทุนมหาวิทยาลัย Ewha Womans, Korea - - - 1 -

18. ทุน Freeman Asian Scholarship - - - 1 -

19. ทุน ANU - - - 1 -

20. ทุนมหาวิทยาลัย University of Cambridge, UK (ทุนบางส่วน) - - - 1 -

21. ทุนส่วนตัว 1 2 - 1 2

รวม 35 26 26 39 26
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ตาราง 9 นักเรียนที่สำาเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ 2556 ได้รับทุนการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำา 50 ลำาดับแรกของโลก 

(เรียงลำาดับตาม QS World University Rankings 2012 50 Universities)

ที่ Rank มหาวิทยาลัย ประเทศ ชื่อ - สกุล ทุน สาขา

1 1 Massachusetts Institute of 
Technology

สหรัฐอเมริกา น.ส.วริษฐา พนาสวัสดิ์วงศ์ ทุนโอลิมปิกวิชาการ วิทยาศาสตร์โลก

2 นายสรวิทย์ สุริยกาญจน์ ทุนโอลิมปิกวิชาการ คอมพิวเตอร์

3 2 University of Cambridge อังกฤษ นายพุฒิพงศ์ วรศรัณย์ ทุนโอลิมปิกวิชาการ ฟิสิกส์

4 อังกฤษ นายอริญชย์ จารุวัฒนชัย ทุนมหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์

5 6 Imperial College London อังกฤษ นายศุภณัฐ ธนศิลป์ ทุนโอลิมปิกวิชาการ ฟิสิกส์

6 15 Stanford University สหรัฐอเมริกา นายชยากร พงษ์ศิริ ทุนเล่าเรียนหลวง แพทยศาสตร์

7 30 University of Tokyo ญี่ปุ่น นายสรวิศ อุจจาภิมุข ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น วิศวกรรมเคมี

8 35 Kyoto University ญี่ปุ่น นายวีรัช  เจริญตัณธนกุล ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

9 42 Brown University สหรัฐอเมริกา นายธีร์ มีนสุข ทุนเล่าเรียนหลวง การเงิน

10 44 Peking University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

นายตุลยวัต อังคะนาวิน ทุนพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ

ฟิสิกส์

11 17(T) Tokyo Institute of Technology ญี่ปุ่น น.ส.ณัฐณิชา มณีอินทร์ ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น วิศวกรรมเคมี

12 31(T) Korea Advanced Institute 
of Science and technology 
(KAIST)

สาธารณรัฐเกาหลี น.ส.จิณณพัต อินทราภิรมย์กุล ทุนมหาวิทยาลัย KAIST ฟิสิกส์

13 35(T) Tohoku University ญี่ปุ่น น.ส.ฟ้าใส แต้ไมตรี ทุนมหาวิทยาลัย Tohoku วิทยาศาสตร์

14 นายสรณ  อคัรเสวี ทุนมหาวิทยาลัย Tohoku วิศวกรรมปิโตรเคมี

15 นายพีรภัทร บุญญฤทธิพงษ์ ทุนมหาวิทยาลัย Tohoku วิศวกรรมไฟฟ้า

16 39(T) Purdue University สหรัฐอเมริกา นายศรัณยู ภูษิต ทุนโอลิมปิกวิชาการ คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ : (S) หมายถึง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยดีเด่นเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Natural Science)

 (T)  หมายถึง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยดีเด่นเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

  (Engineering &Technology)
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1.3 ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของครู

 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทำางานวิจัย ทั้งงานวิจัยเฉพาะสาขาวิชาและงานวิจัยในชั้นเรียน และสนับสนุนให้ครูนำาผลงาน

วิจัยไปนำาเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการต่างๆ

 ในปีงบประมาณ 2556 มีงานวิจัยของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อยู่ระหว่างดำาเนินการ จำานวน 14 เรื่อง  

ผลงานวิจัยท่ีได้รับคัดเลือกให้นำาเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ จำานวน 6 เร่ือง และมบีทความวชิาการ

ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จำานวน 5 เรื่อง นอกจากนี้ บุคลากรของโรงเรียนได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ

ต่างๆ จำานวน 14 ครั้ง ดังตาราง 10-14 
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ตาราง 10 งานวิจัยของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่อยู่ระหว่างการวิจัย

ที่ โครงงานวิจัย ผู้วิจัย หมายเหตุ

1 ผลของชนิด ความเข้มข้นและวิธีการใช้ 

ไคโตซานตอ่การลำาเลยีงโซเดยีมในขา้วขาว

ดอกมะลิ 105 ภายใต้สภาวะเค็ม

ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ

นางสมฤทัย แก้วบุญ

● ที่ปรึกษา

 ดร.สุริยันต์ ฉะอุ่ม

● ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่ วท.

 ปี 2557 สวทช.

2 การคัดเลือกข้าวทนเค็มจากข้าวสีบาง

พันธุ์ของประเทศไทย

ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ

นางสาวธนาภรณ์ จิ๋วราษฏร์อำานวย 

นศ.ปริญญาตรี ปี1 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ม.มหิดล (นักเรียนเก่า รุ่น 19)

● ที่ปรึกษา

 ดร.สุริยันต์ ฉะอุ่ม

●  ทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับ

เด็กและเยาวชน (JSTP)

3 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวทนเค็มจากพันธุ์

ข้าวที่ปลูกในจังหวัดนครปฐม

ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ ● ที่ปรึกษา

 ดร.สุริยันต์ ฉะอุ่ม

● ได้รับทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

4 การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวหอมนครชัยศรี

ในหลอดทดลอง

นายโอภาส พระเทพ

นางสาวพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง

นางสมฤทัย แก้วบุญ

● ที่ปรึกษา

 รศ.ดร.ครรชิต ธรรมศิริ

● ได้รับทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

5 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของ

ข้าวหอมนครชัยศรี ข้าวพันธุ์พื้นเมือง

ของจังหวัดนครปฐม

นางสาวพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง

นางสมฤทัย แก้วบุญ

นายโอภาส พระเทพ

● ที่ปรึกษา

 รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ

● ได้รับทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

6 The role of phospholipase D in response 

to salt stress of Arabidopsis

ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ ● ที่ปรึกษา

 Prof. Arnould Savoure

●  ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ของรัฐบาลฝรั่งเศส 

เพื่อทำาวิจัยระดับหลังปริญญาเอก 

ณ University Pierre et Marie Curie, 

Paris เป็นเวลา 3 เดือน

7 การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะ 

ผู้มีปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ์ ระหว่างชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2555

นางจริยา พรจำาเริญ ● ที่ปรึกษา

 ดร.พิศาล สร้อยธุหรำ่า

8 ผลของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อ

อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนา

นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ปกีารศกึษา 2555 : กจิกรรมศกึษาดงูาน

นอกสถานที่

นางจริยา พรจำาเริญ

นางมารยาท ประเสริฐ

นางสาวรงัสมิา สายรตันทองคำา

● ที่ปรึกษา

 ดร.พิศาล สร้อยธุหรำ่า
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ที่ โครงงานวิจัย ผู้วิจัย หมายเหตุ

9 ปจัจยัทางจติและสถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้ง

กับพฤติกรรมประหยัดน้ำาประหยัดไฟ

ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นางปาริชาต ปังสุวรรณ

นายวัชชิรทาน เข็มทอง

นางสาวอนุตตรา ตาทอง

● ที่ปรึกษา

 ดร.ศุทธิดา ชวนวัน

● ได้รับทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

10 การพัฒนารูปแบบการออกกำาลังกายและ

เล่นกีฬาที่เหมาะสมสำาหรับผู้ที่มีภาวะ 

น้ำาหนักตัวเกินของนักเรียนผู้มีความสามารถ

พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

นางสาวสุชาวดี บูรณสมภพ ● ที่ปรึกษา

 รศ.ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์

11 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนลีลาศ 

(Social Dance) เรื่อง การเต้นรำาประเภท

ลาตินอเมริกัน

นายจัตวา อรจุล ● ที่ปรึกษา

 ผศ.(พิเศษ) ดร.เนตร  หงษ์ไกรเลิศ

12 การทดลองขั้นสูงทางทัศนศาสตร์เชิง 

ควอนตัมสำาหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์

นายกิติศักดิ์ บุญขำา

นายรัชนิกร กุมรัมย์

● ที่ปรึกษา

 ดร.สุรศักดิ์ เชียงกา

13 การประยุกต์ใช้ไมเคิลสันอินเตอร์เฟียโร

มิเตอรใ์นการวดัคา่ความยาวอาพนัธข์อง

แสงเลเซอร์

นายพรชัย โกพัฒตา ● ที่ปรึกษา

 ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

14 การหาดัชนีหักเหของของเหลวโดยวิธี 

วงแหวนนิวตัน

นางสาวอมัพร บญุญาสถติสถาพร ● ที่ปรึกษา

 ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
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ตาราง 11 การนำาเสนอผลงานวิจัยของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ

เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน การประชุม

น.ส.อัมพร บุญญาสถิตสถาพร การหาดัชนีหักเหของของเหลวโดยวิธี 

วงแหวนนิวตัน

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียน

คร้ังท่ี 21 (วทร.21) ระหว่างวันท่ี 17 – 20 มกราคม 2556 

ณ ศูนย์นิทรรศการ และประชุมไบเทค บางนา 

กรุงเทพมหานคร

Siam Physics Congress : SPC2013 ระหว่าง 

วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ 

แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

นายพรชัย โกพัฒตา การประยุกต์ใช้ไมเคิลสันอินเตอร์เฟียโร

มเิตอรว์ดัคา่ความยาวคลืน่อาพนัธข์องแสง

เลเซอร์

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

ในโรงเรยีนครัง้ที ่21 (วทร.21) ระหวา่งวนัที ่17 – 20 

มกราคม 2556 ณ ศนูย์นทิรรศการ และประชมุไบเทค 

บางนา กรุงเทพมหานคร

Demonstration of Newton’s ring experiment 

using a web camera 

Siam Physics Congress : SPC2013 ระหว่าง 

วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ 

แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
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ตาราง 12 การนำาเสนอผลงานวิจัยของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน การประชุม

ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ Blowing up balloons with potatoes 

(Oral presentation)

Japan Super Science Fair 2012,

Ritsumeikan High School, Kyoto, Japan 

(10 – 14 November 2012)

Bypass flow and sodium transport in rice 

(Oryza sativa L.) (Oral presentation) 

Junior Research Fellowship Program 2013 : 

University Pierre and Marie Curie, Paris 

(11 March – 31 May 2013)

ดร.อุษา จีนเจนกิจ Scaffolding Students to Learn Environment 

by Project – based Learning Strategy

Symposium on Science Education, Helsinki, 

Finland (10-12 June 2013) 
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ตาราง 13 ผลงานวิชาการของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

เจ้าของผลงาน ผลงาน วารสาร/เอกสาร

ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ ร่วมกับ 

ผศ.ดร.กอบเกียรติ แสงนิล

ภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Reduction of chilling injury of Nam Dok 

Mai No.4 mango fruit by treatments with 

salicylic acid and methyl jasmonate.

Journal of Agricultural Science. 4, 10 (2012), 

pp. 126-136.

Enhancing antioxidant properties of 

germinated Thai rice (Oryza sativa L.) 

cv. Kum Doi Saket with salinity. 

Journal of Rice Research 1, 1 (2013) DOI : 

10.4172/ jrr .1000103 

Effects of heat treatments on antioxidant 

capacity and total phenolic content of 

four cultivars of purple skin eggplants.

Science Asia 39 (2013), pp. 246-251

นายสรุพล ฤทธิร์วมทรพัย์ การบริหารงานห้องสมุด. เอกสารโครงการพัฒนาองค์ความรู้: ห้องสมุดและ

วิชาชพีบรรณารักษ ์เล่ม 1 : งานจดัตัง้และดำาเนนิงาน

หอ้งสมุด. หนา้ 26-44 กรงุเทพฯ: สมาคมห้องสมดุ

แห่งประเทศไทยฯ

 ร่ วม กันพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่ อ 

การพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 30 สิงหาคม 

2556 หน้า A2
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ตาราง 14 บุคลากรโรงเรียนที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ

ชื่อวิทยากร เรื่องที่บรรยาย หน่วยงาน/สถานที่

นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง

ดร.อุษา จีนเจนกิจ

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คณะครูกลุ่มจังหวัดสมุทรสงคราม

ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2556

ดร.อษุา จนีเจนกจิ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คณะครูกลุ่มจังหวัดสมุทรสงคราม

ณ อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2556

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณะอาจารย์และคณะนักศึกษา คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วันที่ 8 สิงหาคม 2556

ดร.อษุา จนีเจนกจิ กรรมการที่ปรึกษาร่วม การจัดทำา

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Green Chemistry

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย สำาหรับ

การทำาวทิยานพินธข์องนกัศกึษาปรญิญาเอก

มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านการจัดการเรียน

การสอนด้วยวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะครูสาขาวชิาเคมี ชวีวทิยา  

ฟิสกิส์ คณติศาสตร์

โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำาหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 12 โรงเรียน

ครั้งที่ 1 ครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 12  

โรงเรียน จำานวน 120 คน ณ โรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ์ วันที่ 25-29 มีนาคม 2556

ครั้งที่ 2 ครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 12  

โรงเรียน จำานวน 119 คน ณ โรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ์ วันที่ 10-12 สิงหาคม 2556

นายชดิเฉลมิ คงประดษิฐ์

นายเดีย่ว ใจบญุ

นายสทิธโิชค โสมอำา่

นายธนัชกฤศ แก้วเตม็

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพีชคณิต

เชิงเส้น

ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 โรงเรียน 

จำานวน 50 คน ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

วันที่ 7-11 พฤษภาคม 2556

นางวชริาวรรณ  บุนนาค การจัดทำาคู่มือส่งเสริมการใช้บทเรียน  

SAS Curriculum  Pathways 

ในประเทศไทย

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

สวทช. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
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ชื่อวิทยากร เรื่องที่บรรยาย หน่วยงาน/สถานที่

นางปภากร วงศ์ศิลปกุล สุนทรียนาฏศิลป์ไทย โครงการอบรมมัคคุเทศก์สายต่างประเทศ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 27 มกราคม 2556

นายนิวฒัน์ บุญสม การประชุมเชิงปฏิบัติการในการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน

เขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลคะแนน

O–NET ในปีการศึกษา 2554 ในระดับ

ยอดเยี่ยม  (Focus Group Discussion) 

ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น 3 สำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 มีนาคม 2556

โครงการพัฒนาครูสู่การยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ กิจกรรมพัฒนาครูโดยใช้

กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง  

Coaching & Mentoring เสรีเพื่อพัฒนา

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม

ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงของนักเรียน  

(Higher Order Thinking: HOT)

จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม  

วันที่ 22 ตุลาคม 2556

นายสรุพล ฤทธิร์วมทรพัย์ ระบบจัดการทรัพยากรสารนิเทศด้วย

เทคโนโลยี RFID

ผู้บริหารและบรรณารักษ์ 

ศูนยว์ทิยบรกิารและหอสมุดมหาวทิยาลัยครสิเตยีน 

วันที่ 17 มกราคม 2556

แนวทางการบริหารจัดการห้องสมุด ผู้บริหารและครูบรรณารักษ์ โรงเรียนมัธยม

วัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 10 กันยายน 2556

เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและ

บริการห้องสมุด

ผู้บริหารและครูบรรณารักษ์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 12 กันยายน 2556
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ก า ร คั ด เ ลื อ ก นั ก เ รี ย น

ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น

แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า นั ก เ รี ย น

ส่วนที่ 2
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2.1 การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556

 โรงเรยีนมหิดลวทิยานสุรณ์ดำาเนนิการวจิยัและพฒันากระบวนการคดัเลอืกนกัเรยีน เพือ่ใหไ้ดว้ธิกีารคดักรองท่ีโปรง่ใส 

ยุติธรรม และเที่ยงตรงตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด สามารถคัดเลือกนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงทางด้านคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศเข้ามาเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน ปีละ 240 คน

 โรงเรียนได้ดำาเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และดำาเนินการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกให้กับโรงเรียนจุฬาภรณราช

วิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำากับ

ดูแลของมหาวิทยาลัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) มีผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียน 

มหิดลวิทยานุสรณ์ จำานวน 14,423 คน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทั้ง 12 แห่ง จำานวน 

8,054 คน และโรงเรียนในโครงการ วมว. ทั้ง 11 แห่ง จำานวน 4,596 คน 

 กระบวนการคดัเลอืกนกัเรยีนเขา้เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ประจำาปกีารศกึษา 2556 ของโรงเรยีนมหิดลวทิยานสุรณ์

รอบสอง ประกอบด้วยการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการสอบวัดความถนัด

ทางการเรียน (SAT) นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รู้จักชีวิตความเป็นอยู่ของการเป็นนักเรียนประจำา 

ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ์และเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจ ในการเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมหิดล 

วิทยานุสรณ์ จำานวน 240 คน เป็นนักเรียนที่สำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

146 คน และจากโรงเรียนในจังหวัดอื่นๆ 94 คน เป็นนักเรียนชาย 159 คน และนักเรียนหญิง 81 คน 
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 แผนภาพ 1 จำานวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2552-2556
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 แผนภาพ 2  จำานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552 – 2556 จำาแนกตามภูมิลำาเนาของโรงเรียน

  ที่นักเรียนสำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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2.2 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 หลกัสตูรทีใ่ช้ในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนมหิดลวทิยานุสรณ์ เป็นหลักสูตรทีโ่รงเรียนพฒันาและปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ง 

ให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนของโรงเรียนซึ่งเป็นนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

รวมทั้งทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลักสูตรที่ใช้อยู่ปัจจุบัน คือ หลักสูตรโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556) เริ่มใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการ

ศึกษา 2556 หลักสูตรฉบับนี้ได้พัฒนาและปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยผลการใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

พุทธศักราช 2552 การประชุมระดมความคิดระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน ข้อเสนอแนะและ

คำาแนะนำาของคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ์ ตลอดจนข้อมลูจากการศกึษาหลักสูตรและกจิกรรมการเรยีน

การสอนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำาของโลก และโรงเรียนในประเทศต่างๆ ท่ีมีอุดมการณ์และเป้าหมายในการจัดการ

ศกึษา และการพฒันานกัเรยีนในลกัษณะเดยีวกนักบัโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ์  ซึง่เน้นการพฒันาเยาวชนเพือ่ก้าวสูค่วาม

เป็นผู้นำาทางวิชาการและผู้นำาของสังคม

 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556 มุ่งหมายให้นักเรียนแต่ละคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม

ศักยภาพ มีพื้นฐานความรู้ที่ดีทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ ดนตรี และ

พลานามยั พฒันากระบวนการคดิวเิคราะห์ การสบืเสาะองค์ความรู ้เสรมิทกัษะการคดิสร้างสรรค์และพฒันานวตักรรม และ

สามารถบูรณาการความรู้ทุกศาสตร์ได้ เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม มีทักษะที่จำาเป็นใน

การดำารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

 สาระสำาคญัของการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูร พทุธศกัราช 2556 คอื ปรบัปรงุกลุม่รายวชิาทีจ่ดัสอน และปรับปรงุ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดแบ่งกลุ่มรายวิชาออกเป็นสามกลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มรายวิชาพื้นฐาน 2) กลุ่มรายวิชา

บังคับ และ 3) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยบูรณาการกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกัน

และปรับการดำาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักเรียนตามเป้าหมายที่วางไว้มากขึ้น

 ในกลุ่มรายวิชาเลือกเสรี จัดให้มีความยืดหยุ่นตอบสนองกับความถนัดและความสนใจของนักเรียน มีกลุ่มรายวิชา

ท่ัวไปที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ และกลุ่มรายวิชาบูรณาการที่ใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ในการศึกษา 

วิเคราะห์ อภิปราย ทำาความเข้าใจ หรือเสนอแนวทางแก้ปัญหา
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2.3 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดการศึกษาสำาหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้ง หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และ

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ใช้มาตรฐานและแนวปฏบิตัขิองโรงเรยีนวทิยาศาสตร์ชัน้นำาของโลกเป็นบรรทดัฐาน  รายวชิาในกลุม่

สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์เข้มข้นและลกึซึง้ตอบสนองกบัศกัยภาพและความถนดัด้านวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีน เทียบเคยีง

สาระการเรียนรู้ตามโครงการตำาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วทิยาศาสตร์ศกึษา ในพระอปุถมัภ์สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ (สอวน.) 

ส่วนสาขาวิชาคณติศาสตร์ปรบัเนือ้หาสาระการเรยีนรูใ้ห้สอดคล้องกบัศกัยภาพของนกัเรยีนโดยแบ่งเป็น 2 ระดบั คอื ระดบั

ปกติ และระดับขั้นสูง 

 โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้ผู้สอนแต่ละรายวิชาใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนากระบวนการคิด กระตุ้น

ให้นักเรียนสืบค้นหาคำาตอบในประเด็นหรือปัญหาที่กำาหนด (Problem-based and Scientific Inquiry) การเรียนรู้แบบสืบ

เสาะ พัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้ความสำาคัญในการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจ จัดสาระการเรียนรู้รายวิชาเลือกเสรี และจัดกิจกรรมชุมนุม

ให้หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล รายวิชาเลือกเสรีและกิจกรรม

ชุมนุมทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เปิดสอนในปีงบประมาณ 2556 ดังตาราง 15-16

 ตาราง 15  รายวิชาลือกเสรีในกลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เปิดสอนในปีงบประมาณ 2556

ลำาดับที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

1 ว30405 คณิตศาสตร์สำาหรับฟิสิกส์

2 ว30407 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น

3 ว30516 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

4 ว30629 เภสัชพฤกษศาสตร์

5 ว30632 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 

6 ง30301 คณิตศาสตร์ดิสครีต

7 ง30310 การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์

8 ง30365 พื้นฐานวิศวกรรม

9 ว30401 ฟิสิกส์ทั่วไป 1(AP)
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ที่ รหัส ชื่อชุมนุม
จำานวนนักเรียน

ครึ่งแรกปี 56 ครึ่งหลังปี 56

1 ช12002 เกมเชิงคณิตศาสตร์ 19 25

2 ช12006 ปกิณกะคณิตศาสตร์ 9 -

3 ช12008 สนุกกับ GSP 5 14

4 ช12011 คณิตศาสตร์โอลิมปิก 2 18 -

5 ช12011 คณิตศาสตร์โอลิมปิก 3 - 26

6 ช13008 ฟิสิกส์โอลิมปิก 1 - 32

7 ช13010 เทคนิคการถ่ายภาพความเร็วสูง 8 -

8 ช13024 ฟิสิกส์โอลิมปิก 2 19 -

9 ช13025 ดาราศาสตร์โอลิมปิก - 9

10 ช13027 Science Fiction 9 -

11 ช13028 Physics for PAT2 22 -

12 ช13029 Flash Animation 6 -

13 ช13030 Young Creative Invention 12 -

14 ช13031 นักอุตุนิยมวิทยา 6 -

15 ช13032 อิเล็กทรอนิกส์ - 20

16 ช13033 Fun with Scientific Theories - 20

17 ช14001 เคมีโอลิมปิก - 27

18 ช14010 Creating Ideas : 1th Generation 20 -

19 ช14019 Creating Ideas : 2nd Generation - 29

20 ช14021 Science Game Online 23 -

21 ช14026 Virtual Chemistry Laboratory 8 16

22 ช14027 เคมีโอลิมปิก 2 28 -

23 ช14030 เคมีโอลิมปิก 3 9 -

24 ช14031 Global Inquiry - 24

25 ช15001 ชีววิทยาโอลิมปิก 1 - 44

26 ช15002 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 15 12

27 ช15005 Bio-Adventure - 13

28 ช15008 Bio Collection - 14

29 ช15023 ชีววิทยาโอลิมปิก 2 34 -

30 ช15025 ไม้ดอกไม้ประดับ 10 9

31 ช18001 Photoshop 24 24

32 ช18005 เครื่องบินจำาลองวิทยุบังคับ 15 16

33 ช18013 Android Apps Developer 9 -

34 ช18014 ภาษา SQL แสนง่าย 8 -

35 ช18017 3D Modeling and Animation 13 -

36 ช18018 3D Modeling with Blender - 22

37 ช32001 คณิตศิลป์ - 24

38 ช42002 หมากกระดาน A-math - 20

 ตาราง 16 กิจกรรมชุมนุม ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำาปีงบประมาณ 2556



2.4 การสร้างเสริมประสบการณ์ในการวิจัย

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีจิตวิญญาณของความเป็น 

นักวจิยั นกัประดษิฐ์ นกัคิดค้น นกัเรยีนทกุคนได้รบัการพฒันาทกัษะในการทำาวจิยัอย่างครบกระบวนการ ในการเรยีนรายวชิา

โครงงานวทิยาศาสตร ์ตั้งแต่เริม่สบืค้นข้อมลูในเรื่องทีต่นเองสนใจ ตัง้หวัข้อวิจยั เขยีนและเสนอเคา้โครงงานวจิยั ออกแบบ

การทดลอง ดำาเนินการทดลอง และการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนำามาวิเคราะห์ แปลผล อภิปรายผล จัดทำารายงานผลการ

วิจัย ฝึกทักษะในการนำาเสนอผลงานวิจัย ทั้งรูปของการบรรยายและโปสเตอร์

 นักเรียนได้รับการจุดประกายในการคิดหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ และสร้างเสริมประสบการณ์ในการทำางานวิจัย 

โดยการไปศึกษาดูงานในหน่วยงานวิจัย และฟังการบรรยายพิเศษจากนักวิจัยและผู ้ทรงคุณวุฒิด้านคณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและยงัทำาให้นกัเรยีนเกดิความรกั เหน็ความงามในการทำางานวจิยั เหน็บรรยากาศในการทำางาน

วิจัยและอาชีพงานวิจัยที่หลากหลาย และเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพด้านการวิจัยในอนาคต ในปีงบประมาณ 

2556 โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนไปศึกษาดูงาน และจัดการบรรยายพิเศษ ดังตาราง 17-18

 โรงเรียนสำารวจความสนใจของนักเรียนเก่ียวกับทิศทางและสาขาวิชาในการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ จากนั้นได้

ประสานขอความอนุเคราะห์จากนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ ในการเป็นนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง

ให้แก่นกัเรยีน  ในปีงบประมาณ 2556 โรงเรยีนได้รบัความอนเุคราะห์จากนกัวจิยัและนกัวทิยาศาสตร์ของสถาบนัอดุมศกึษา

และหน่วยงานวิจัยเป็นที่ปรึกษาการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจำานวน 52 คน จาก 36 หน่วยงาน ดังตาราง 

19 นอกจากนี้โรงเรียนยังกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเสนอเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ไปยังหน่วยงานภายนอก 

เพื่อขอรับทุนสนับสนุนในการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน นับว่าเป็นการเพิ่มมาตรฐานและคุณภาพของโครงงาน

วิทยาศาสตร์  ในปีงบประมาณ 2556 โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จำานวน 

40 โครงงาน ดังตาราง 20
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วัน เดือน ปี สถานที่ศึกษาดูงาน

12 พ.ย. 55 บริษัท เจียไต๋ เมล็ดพันธุ์ สาขาอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร

หน่วยส่งเสริมศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

กรุงเทพมหานคร

กลุ่มวิจัยชีวฟิสิกส์ (Biophysics) ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา จ.นครปฐม

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา จ.นครปฐม

ศูนย์ความเป็นเลิศ ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

สถาบันพัฒนาหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

12 พ.ย. 55 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติ จ.สมุทรปราการ

ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

BTS บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ จำากัด เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ศูนย์วิจัยทางด้านกลศาสตร์ธรณี และการปรับปรุงคุณภาพดิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยและพัฒนากำาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน จ.นครปฐม

ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน จ.นครปฐม

ศูนย์วิทยาศาสตร์การข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน จ.นครปฐม

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน จ.นครปฐม

20 มิ.ย. 56 กลุ่มงานเลเซอร์ฟิสิกส์และเทคโนโลยีสุญญากาส ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

SMART LAB ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 ตาราง 17 สถานที่ศึกษาดูงานด้านการวิจัย ในปีงบประมาณ 2556
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วัน เดือน ปี สถานที่ศึกษาดูงาน

20 มิ.ย. 56 ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมเครือข่ายสารสนเทศสนเทศเชิงควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

พญาไท กรุงเทพมหานคร

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

หน่วยส่งเสริมศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาฟิสิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพมหานคร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย (RDCTRI) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ห้องปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

บริษัท เจียไต๋ เมล็ดพันธุ์ สาขาอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
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วัน เดือน ปี สถานที่ศึกษาดูงาน

6 ส.ค. 56 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

กลุ่มวิจัยชีวฟิสิกส์ (Biophysics) ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา จ.นครปฐม

ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ต.ศาลายา จ.นครปฐม

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำากัด จ.สระบุรี

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพมหานคร

ศูนย์วิจัยเชื้อเพลิง ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ความเป็นเลิศ ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
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วัน เดือน ปี หัวข้อการบรรยาย วิทยากร

21 พ.ย. 55 Microalgae Technology ดร.กันย์ กังวานสายชล

12 ธ.ค. 55 How science changes our lives Prof.Dr Douglas Osheroff

19 ธ.ค. 55 จักรวาลวิทยา ผศ.ดร.อรรถกฤต ฉัตรภูติ

23 ม.ค. 56 เส้นทางนักวิจัยเคมี รศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

31 ม.ค. 56 มหัศจรรย์ความโน้มถ่วง Prof.Eric Bergshoeff

6 ก.พ. 56 Fantastic Microbes Dr. B. .J. B. Wood

13 ก.พ. 56 ‘Life’ as a scientist ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำานงค์

27 ก.พ. 56 เทคโนโลยีการกระตุ้นชีวไฟฟ้า ผศ.ดร.เซง เลิศมโนรัตน์

27 ก.พ. 56 เคมีฟิสิกส์กับนาโนเทคโนโลยี งานวิจัยที่ใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย

21 พ.ค. 56 วิทยาศาสตร์โลก-โลกวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สมชาย นาคะผดุงรัตน์

6 มิ.ย. 56 Approach to Environment Problem Solving Mr. David Barry

19 มิ.ย. 56 Electrical for better life ผศ.ดร.เซง เลิศมโนรัตน์

14 ส.ค. 56 พายุสุริยะ และรังสีคอสมิก ศ.ดร.เดวิด รูฟโฟโล

 ตาราง 18 การบรรยายพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2556
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 ตาราง 19 หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

หน่วยงานหลัก หน่วยวิจัย นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง

 1. มหาวิทยาลัยศิลปากร  1. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  คณะวิทยาศาสตร์

 1. รศ.ดร.กัณฑรีย์ ศรีพงศ์พันธุ์

 2. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  2. ดร.วันวิวาห์  ตุ้มน้อย

 3. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  3. ผศ.ดร.รัชฎา บุญเต็ม

 4. ดร.มูฮัมหมัด นิยมเดชา

 5. รศ.ดร.ธนิต ผิวนิ่ม

 4. ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

 6. ผศ.ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น

 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  บางเขน

 5. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  7. ดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์

 6. ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  8. ผศ.ดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์

 9. ดร.ปราโมทย์ ชำานาญปืน

 7. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  10. ดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์

 11. รศ.ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ

 8. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  12. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ เชียงกา

 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  กำาแพงแสน

 9. หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว  13. ดร.วินิตชาญ รื่นใจชน
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หน่วยงานหลัก หน่วยวิจัย นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง

4. มหาวิทยาลัยมหิดล  10.  หน่วยเคร่ืองมือพิเศษเพ่ือการวิจัยสถานส่งเสริมการวิจัย 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 14. ผศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง

 11. ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์  15. ผศ.ดร.จามร สมณะ

 16. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา

 12. คณะเภสัชศาสตร์  17. รศ.ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์ 

 18. รศ.ดร.วีณา จิรัจฉริยากูล

 19. รศ.ดร.เพ็ญโฉม พึ่งวิชา

 20. ดร.จิรพงค์ สุขสิริวรพงค์

 21. รศ.ดร.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล

 13. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  22. ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร์

 23. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์

 14. กลุ่มวิชาอาหาร สถาบันโภชนาการ  24. ดร.กัลยารัตน์ เครือวัลย์

 15. ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

 25. ผศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา

 16. ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  26. ดร.ครรชิต ธรรมศิริ

 17. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

 27. ผศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์

 18. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  28. ดร.บริบูรณ์ เนาวประทีป 

 29. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ มณีสว่าง

 19.  Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit 

(MORU) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 30. ดร.วิริชดา พงศ์ถาวรภิญโญ

 31. นายสมภพ ศรลัมพ์

 20. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ

 32. ดร.ชัชวาล ปานรักษา
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หน่วยงานหลัก หน่วยวิจัย นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง

 5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  21. ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  33. ผศ.ดร.จิตรรา เพียภูเขียว

 22. ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์  34. อาจารย์บุศราศิริ ธนะ  

 23. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  35. ผศ.ดร.สมสักดิ์ เพียรวณิช

 24. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

  คณะวิทยาศาสตร์

 36. ดร.สราวุทธ ศรีทองอุทัย

 25. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

      คณะวิศวกรรมศาสตร์

 37. ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์

 26. ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์   

  คณะวิทยาศาสตร์

 38. ดร.กิติพร พลายมาศ

 39. ดร.คำารณ เมฆฉาย

 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

  พระจอมเกล้าธนบุรี

 27. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  40. ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

 41. ดร.สุรพล บุญดวง

 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 

  ลาดกระบัง

 28. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  42. ดร.สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 

 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 29. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 43. ผศ.ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล

 9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  30. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  44. ดร.เรวัต ใจสุทธิ

 10. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  31. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  45. ดร.วราภรณ์ วิยานนท์

ข้าราชการบำานาญ ภาควิชาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

 46. ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม

 11. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  32. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  47. รศ.ดร.เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์

 48. ดร.เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย

 12. สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

  และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 33. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)  49. ดร.พิศิษฐ์ คำาหน่อแก้ว

 34. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  

  (BIOTECH)

 50. ดร.สุริยันตร์ ฉะอุ่ม

 35. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  51. ดร.สุทธิสุนทร สุโพธิณะ

 13. กรมวิชาการเกษตร   

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 36. กรมวิชาการเกษตร  52. ดร.จรรยา มณีโชติ
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 ตาราง 20 หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ปีงบประมาณ 2556

หน่วยงาน
จำานวนโครงงาน

ที่ได้รับทุน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(National Electronics and Computer Technology Center: NECTEC)

ภายใต้โครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15

(Young Scientist Competition 2013: YSC 2013)

30

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(National Electronics and Computer Technology Center: NECTEC)

ภายใต้โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 

(National Software Contest 2013: NSC 2013)

3

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภายใต้โครงการยุววิจัยยางพารา สำานักงานประสานงานชุดโครงการวิจัย     

“การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา” 

2

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ภายใต้โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับเด็กและเยาวชน

(Junior Science Talent Project: JSTP)

4

บริษัท นำ้าประปาไทย จำากัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) ภายใต้โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์นำ้า 

1

รวม 40



2.5 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ

 โรงเรียนให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงมาก 

เพราะภาษาเป็นเคร่ืองมือที่สำาคัญในการติดต่อสื่อสาร การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ และความร่วมมือ 

ทางวิชาการกับนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยจากท่ัวโลก ผู้ท่ีมีทักษะทางภาษาท่ีดีย่อมได้เปรียบผู้อื่นในการพัฒนาตนเอง 

พัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า เพราะสามารถสื่อสารถ่ายทอดความรู้ความคิด ตลอดจนดูดซับองค์ความรู้ต่างๆ 

ได้อย่างรวดเร็ว 

 โรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความรู้ความสามารถ 

การใช้ภาษาอังกฤษของนักเรยีนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล  โดยแบ่งนกัเรียนออกเปน็ 3 ระดับ ตามศักยภาพของนักเรียน 

คือ Pre-Intermediate, Intermediate และ Advanced นอกจากนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จงึไดจั้ดกลุม่การสอนใหมี้ขนาดเลก็ลง (กลุม่ละ 12 - 16 คน) โรงเรยีนมเีปา้หมายวา่นกัเรยีนท่ีสำาเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 6 ควรมีศักยภาพ ในการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยเทียบคะแนน TOEFL (PBT) ไม่ต่ำากว่า 500 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ไดพ้ฒันากระบวนการเรยีนการสอน และนำาเทคนคิการสอนตา่งๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพมาก

ขึน้ ไดแ้ก ่การใชเ้ทคนคิการสอนแบบ Problem-based Learning, Mini-seminar หรอื Debate สง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดแ้สวงหา

คำาตอบของประเดน็ปญัหาตา่ง ๆ  และสามารถใชภ้าษาองักฤษในการอภปิรายใหข้อ้คดิเหน็รว่มกนั แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

เสนอแนวทางแก้ปัญหา หรือโต้แย้งโดยใช้หลักการหรือองค์ความรู้ในวิชาต่างๆ  รวมทั้งได้นำาสื่อที่หลากหลายมาใช้ในการ

เรียนการสอน ได้แก่ สื่อความรู้จากอินเทอร์เน็ต คลิปข่าวภาษาอังกฤษ เว็บไซต์ที่มีประโยชน์ต่อการสอนภาษาอังกฤษ เช่น 

VOA, News.com, BBC Learning เป็นต้น และใช้โปรแกรม SAS Curriculum Pathways ในการพัฒนาการเรียนรู้คำาศัพท์ 

และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
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 นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

 • การบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ

คณะกรรมการส่งเสริมการอ่าน คัดเลือกวรรณกรรมภาษาอังกฤษที่ทรงคุณค่าทางภาษา และประกาศเป็นรายการหนังสือดี

ที่นักเรียนควรอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกอ่าน โดยสามารถบันทึกการอ่านและได้รับการรับรองการปฏิบัติกิจกรรมการ

อา่นตามรายการท่ีโรงเรยีนกำาหนดซึง่เปน็สว่นหนึง่ของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน นอกจากนีไ้ดจ้ดัการเรยีนการสอนโดยบูรณาการ 

การอ่านหนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในกลุ่ม 

Advanced และ Pre-Intermediate ซึ่งนักเรียนได้เลือกหนังสือนอกเวลาตามที่สนใจ และอ่านพร้อมทั้งวิเคราะห์หนังสือตาม

หัวข้อที่ครูผู้สอนกำาหนด นอกจากนั้นนักเรียนกลุ่ม Pre-Intermediate ได้นำาเสนอเนื้อหาสาระจากหนังสือที่นักเรียน 

ได้อ่านโดยสรุปใจความสำาคัญ วิเคราะห์ตัวละคร และนำาเสนอแง่คิดมุมมองต่างๆ หน้าชั้นเรียนในรูปแบบ Power Point  

Presentation เป็นรายบุคคล ส่วนนักเรียนกลุ่ม Advanced ได้อ่านหนังสือนอกเวลา ตามรายการของโรงเรียนและนำาเสนอ

ด้วยการเขียนรายงานแบบ Book Review ซึ่งนักเรียนทุกคน ผ่านการประเมินในระดับดี

 • การบรูณาการการเขยีนเรยีงความภาษาองักฤษกบัคา่ยวชิาการและคา่ยพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม  นกัเรยีน

ได้ฝึกทักษะการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษในรูปแบบ Narrative Writing  โดยกำาหนดให้นักเรียนเขียนเรียงความ เล่าเรื่องราว 

ประสบการณ์ หรือสิ่งที่ประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ และค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อให้นักเรียน 

ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์ การเรียบเรียงและลำาดับเหตุการณ์ก่อนหลัง นำามาถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ

ผ่านการเขียนเรียงความ ทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้โครงสร้างทางภาษาที่ถูกต้องในการเขียนเรียงความ เรียนรู้คำาศัพท์ใหม่จาก

สิ่งแวดล้อมรอบตัวในค่าย และทำาให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์จริง

 • กจิกรรมชมุนมุ  ในปงีบประมาณ 2556 มกีารเปดิกจิกรรมชมุนมุทีเ่นน้การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาตา่งประเทศ  

จำานวน 11 ชุมนุม ดังตาราง 21

 ตาราง 21 กิจกรรมชุมชนด้านภาษาต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2556
 

ที่ รหัส ชื่อชุมนุม
จำานวนนักเรียน

ครึ่งแรกปี 56 ครึ่งหลังปี 56

1 ช19003 Practical English 28 -

2 ช19010 English Reading Club 7 24

3 ช19011 English Speaking Club 7 -

4 ช19012 English Debates 2 4 -

5 ช19014 English Debates 3 - 14

6 ช19013 SAT Preparation 8 -

7 ช39013 Japanese Culture Club 20 -

8 ช39020 English through Movies 32 -

9 ช39021 Deutsch Klub 27 -

10 ช39025 English Drama and Role-Playing Club 4 -

11 ช39028 ครัวแล้วแต่ Kids 12 -
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 นอกจากการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแล้ว โรงเรียนยังให้นักเรียนเลือกเรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆ  

อีก 1 ภาษาตามความสนใจ โรงเรียนได้เปิดสอนภาษาต่างประเทศเป็นรายวิชาเพิ่มเติมอีกหลายภาษา ได้แก่ ภาษาจีน 

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน และภาษาฝรั่งเศส นักเรียนจะได้เรียนกับครูเจ้าของภาษาหรือครูที่มีความเชี่ยวชาญภาษานั้น

โดยตรง

 ผลการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบทดสอบ TOFFL ITP 

ของสถาบัน Institute of International Education (ITE) ประเทศไทย ปรากฏว่า นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2556 ที่ได้รับ

คะแนนประเมินสูงกว่า 500 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.94  ผลการประเมินสูงสุด  667 คะแนน ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน

ของนักเรียนทุกคนเท่ากับ 530.94 คะแนน ดังตาราง 22

ตาราง 22 ผลการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2556 

ช่วงคะแนน
ผลการประเมินในแต่ละปีการศึกษา

ความหมาย
2552 2553 2554 2555 2556

มากกว่า 700 - - - 0 0 expert user

650 - 700 - - 3 0 2 very good user

600 - 649 14 22 22 12 23 good user

550 - 599 73 72 67 63 57 very competent user

500 - 549 101 82 83 74 94 competent user

450 - 499 41 34 42 65 55 moderate user

400 - 449 10 18 12 19 7 marginal user

ตำ่ากว่า 400 0 0 1 0 0 very limited user

คะแนนเฉลี่ย 533 535 535.81 520.57 530.94

คะแนนสูงสุด 642 643 661 628 667

คะแนนตำ่าสุด 411 414 393 410 400



2.6 การพัฒนาความรอบรู้ รู้รอบ และใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม 
 โรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียนรอบด้าน (Well-rounded person) ให้เป็นบุคคลท่ีมีความรอบรู้ รู้รอบ และสามารถบูรณาการ 

ความรู้ได้ และมีทักษะในการใช้ชีวิตที่เหมาะสมในสังคม ในปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนได้ดำาเนินการพัฒนานักเรียน 

ในด้านต่างๆ ดังนี้

 2.6.1 การพัฒนาทักษะสารสนเทศ และการส่งเสริมการอ่าน

  โรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียนให้รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน มีทักษะการสืบค้น และการใช้สารสนเทศ

อยา่งมปีระสทิธภิาพ ศูนยว์ทิยบรกิารหรอืหอ้งสมดุ เปดิให้บรกิารสนบัสนนุและสง่เสรมิการศกึษาเรยีนรูแ้ละการคน้ควา้วจิยั 

จนถึงเวลา 22.00 น. ทุกวันในช่วงเปิดภาคเรียน และยังสามารถสืบค้นสารสนเทศจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลงานวิจัย บนเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library)  โรงเรียนติดตั้งระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงทุกอาคารภายในโรงเรียน มีจุดเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (Computer Outlet) มากกว่า 400 จุด นอกจาก

นั้นยังมีระบบสัญญาณเครือข่ายไร้สายทั่วบริเวณโรงเรียน นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษาเรียนรู้จาก

ทั่วโลกได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ขนาดความเร็วในประเทศ และต่างประเทศ 300 Mbps

  โรงเรียนกำาหนดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรของโรงเรียน  

โดยกำาหนดให้นักเรียนทุกคนจะต้องอ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียนกำาหนดอย่างน้อย 50 เล่ม เป็นเกณฑ์การสำาเร็จ 

การศึกษาตามหลักสูตร
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  กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังให้นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์แต่ละคนได้อ่านวรรณกรรมโลก และวรรณกรรมไทย

อันทรงคุณค่า ได้อ่านหนังสือที่ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ

และความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนเรียนรู้การใช้ชีวิตและสภาพความเป็นจริงในสังคม หนังสือท่ีกำาหนดไว้ในรายการ

หนังสือดีที่นักเรียนควรอ่านมาจากการคัดสรรร่วมกันของผู้ทรงคุณวุฒิ ครู และบรรณารักษ์ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้

นักเรียนเสนอแนะหนังสือให้โรงเรียนพิจารณานำาเข้าไว้ในรายการด้วย

  หลังจากที่นักเรียนอ่านหนังสือแต่ละเล่มจบแล้วจะต้องบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่าน โดยลงรายการ

บรรณานุกรม เรื่องย่อ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นๆ หลังจากนั้นนักเรียนจะต้องเล่าเรื่อง และตอบ 

ขอ้ซกัถามกบัครทูีป่รกึษา เพือ่ใหค้รทูีป่รกึษาลงนามรบัรองการอา่นของนกัเรยีน และเพือ่เปน็การสรา้งเสรมิใหน้กัเรยีนเลอืก

อ่านหนังสือที่อ่านยาก หนังสือที่มีเนื้อหายาว หรือวรรณกรรมภาษาอังกฤษ หนังสือเหล่านี้จะกำาหนดให้ได้รับแต้มคะแนน

สะสมมากกว่าหนังสือทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการจัดชุมนุมการอ่าน จัดกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับหนังสือ 

เพื่อสร้างบรรยากาศสังคมการอ่านให้มีขึ้นในโรงเรียน
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 2.6.2 การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีและรักการออกกำาลังกาย

  สุขภาพที่ดีมีผลต่อการดำารงชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีของแต่ละคนในสังคม โรงเรียนจึงให้ความสำาคัญ และจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนในกลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา  สง่เสรมิการพฒันาสขุภาพพลานามยัของนกัเรยีน 

ใหน้กัเรยีนรกัการออกกำาลงักาย  รูจ้กัดูแลตวัเองใหเ้ขม้แขง็ทัง้กายและใจ  นอกจากนีโ้รงเรยีนยงัเปดิชมุนมุกฬีาและการออก

กำาลงักายอกีหลายชมุนมุ เปดิโอกาสใหน้กัเรยีนเลอืกเขา้รว่มกจิกรรมตามความสนใจ ซึง่ถอืเปน็สว่นหนึง่ของกจิกรรมพฒันา

ผู้เรียน และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ โรงเรียนได้กำาหนดเรื่องการออกกำาลังกาย

เปน็สว่นหนึง่ของเกณฑก์ารสำาเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร ภายใน 3 ปกีารศกึษานกัเรยีนทกุคนตอ้งออกกำาลงักายอยา่งนอ้ย 

240 ครัง้ (ครัง้ละไมน่อ้ยกวา่ 45 นาท)ี และเขา้รว่มกจิกรรมชมุนมุกฬีาและการออกกำาลงักายไมต่่ำากวา่ 3 ชมุนมุ จงึจะถอืวา่

สำาเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนเปิดชุมนุมกีฬาและการออกกำาลังกาย จำานวน 10 ชุมนุม ดังตาราง 23

 ตาราง 23 กิจกรรมชุมนุมประเภทกีฬาและการออกกำาลังกาย ปีงบประมาณ 2556

ที่ รหัสชุมนุม ชื่อชุมนุม
จำานวนนักเรียน

ครึ่งแรกปี 56 ครึ่งหลังปี 56

1 ช27004 แอโรบิกไทยด๊านซ์ 150 162

2 ช23001 ฟิตเนส 1 22 -

3 ช27006 ลีลาศ 24 29

4 ช27002 เปตอง 15 26

5 ช27025 วอลเลย์บอล 8 8

6 ช27022 นักตบลูกขนไก่ 32 33

7 ช27027 คีตะมวยไทย 9 -

8 ช27023 โยคะเพื่อสุขภาพ 29 37

9 ช27005 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ 30 33

10 ช27028 ซอฟท์บอล - 21

  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำาลังกายอย่างต่อเนื่องตลอดปี ได้แก่ การกำาหนดให้ทุกวันอังคาร 

เป็นวันออกกำาลังกาย ในช่วงเย็นเวลาประมาณ 16.00 น. ทุกคนในโรงเรียนจะพักการปฏิบัติภารกิจทั้งหมดและ 

ออกกำาลังกายร่วมกัน กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ จัดขึ้นภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยให้นักเรียนรวมท้ังครูและเจ้าหน้าที่ 

ร่วมกันเดิน-วิ่งรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะทาง 5 กิโลเมตร  โดยกำาหนดให้ถึงเส้นชัยไม่เกินเวลา 45 นาที จัดกิจกรรม 

การแข่งขันกีฬาสี ปีละ 1 คร้ัง มีทั้งกีฬาประเภทลาน ประเภทลู่ เช่น บาสเกตบอล  วอลเลย์บอล  ฟุตบอล  แชร์บอล ว่ายน้ำา 

แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส สควอช และกรีฑา เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระดับชั้น เป็นการจัดการแข่งขัน

บาสเกตบอลสายห้อง จัดการแข่งขันทั้งหมด 48 แม็ทการแข่งขัน จัดขึ้นหลังเวลาเรียน ตั้งแต่เวลา 17.10 – 19.00 น. 

การแข่งขันทักษะกีฬาประเภทฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล และแบดมินตัน จัดการแข่งขันขึ้นหลังเวลาเรียน ตั้งแต่

เวลา 17.10 – 19.00 น. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Pre-test และ Post-test) จัดขึ้นภาคเรียนละ 2 ครั้ง จากนั้น 

นำาผลการทดสอบมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับสุขภาพสำาหรับเด็กไทยอายุ 7 – 18 ปี 

ของคณะกรรมการสง่เสรมิการออกกำาลงักายและกฬีาเพือ่สขุภาพในสถานศกึษาและการพฒันาองคค์วามรู ้สำานกังานกองทนุ

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อนำาผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนแต่ละคนต่อไป
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  ในแต่ละปจีะมกีารตรวจสขุภาพรา่งกายนกัเรยีน คร ูและเจา้หนา้ที ่ กรณทีีพ่บวา่มปีญัหาเบือ้งตน้ทางสขุภาพ

กายหรอืสขุภาพจติ  โรงเรยีนมนีกัจติวทิยาและพยาบาลประจำาโรงเรยีนคอยใหค้ำาปรกึษาเปน็รายบคุคล และในกรณจีำาเปน็

จะจัดให้มีการประชุมให้คำาปรึกษาเป็นรายกรณี (Case Conference) โดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง และบางรายจะส่งไปยัง 

โรงพยาบาลที่มีแพทย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้จัดให้มีห้องพยาบาลที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์

ครบครันมีพยาบาลประจำาตลอด 24 ชั่วโมง

  โภชนาการเป็นปัจจัยสำาคัญต่อพัฒนาการและสุขภาพอนามัยของนักเรียน โรงเรียนมีโภชนากรดูแลควบคุม

และส่งเสริมให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพเหมาะสมตามวัยของนักเรียน โดยการนำาผลจากการตรวจสุขภาพ และ

การตรวจสภาพทางกายภาพของนักเรียน มาเป็นข้อมูลในการแนะนำานักเรียนในการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม  มีการ

ควบคุมคุณภาพอาหารและเคร่ืองดื่มที่จำาหน่ายในโรงเรียน  จัดให้มีการตรวจสุขภาพและอบรมให้ความรู้บุคลากรของร้านค้า 

ภายในโรงเรยีนปลีะครัง้ สุม่ตรวจคณุภาพอาหารภาคเรยีนละ 1 ครัง้ โดยให้คณะกรรมการทัง้ครแูละนกัเรยีนทีท่ำาหนา้ทีค่อย

ดูแลและประเมินคุณภาพของร้านค้าในโรงเรียนตลอดเวลา โรงอาหารของโรงเรียนได้รับการรับรองเป็นครัวมาตรฐาน 

จากสถาบันอาหาร (National Food Institute) ในโครงการครัวอนามัย อาหารปลอดภัยในโรงเรียน ตามมาตรฐาน 

การสุขาภิบาลอาหารสำาหรับโรงอาหาร 
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 2.6.3 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

  โรงเรยีนมุ่งพฒันานกัเรยีนใหเ้ปน็ทัง้คนเกง่และคนด ีโรงเรยีนจดักจิกรรมเพือ่พฒันานกัเรยีนให้มวีนิยัในตนเอง

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพดี 

และมีความเป็นผู้นำา มีจิตสาธารณะ เห็นใจผู้อื่น เสียสละต่อส่วนรวม ใช้ความสามารถท่ีตนมีอยู่ทำาประโยชน์ต่อชุมชน 

และสังคม

  • ค่ายปฏิบัติธรรม

   โรงเรียนจัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรมปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลา 3 ปี นักเรียนแต่ละคน 

จะต้องเขา้รว่มกจิกรรมไม่ต่ำากวา่ 1 ครัง้ๆ ละไม่ต่ำากวา่ 3 วนั เพือ่ใหน้กัเรยีนไดฝ้กึปฏบิตัศิาสนกจิทีถ่กูตอ้งภายใตบ้รรยากาศ

ที่เป็นจริงสอดคล้องกับศาสนาที่นักเรียนนับถือได้รับการฝึกฝน ปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย เห็นคุณค่าในตนเอง

และได้รับประสบการณ์ในการฝึกสมาธิเบื้องต้นในปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนจัดค่ายปฏิบัติธรรม “แสงธรรมนำาชีวิต” 

สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนระดับอื่นๆ ที่สนใจ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556 

ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม และเสถียรธรรมสถาน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 239 คน

  • กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์

   โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ท้ังต่อโรงเรียน ต่อชุมชนและสังคม 

เพือ่พฒันาลกัษณะนสิยัของการเปน็ผูใ้ห ้เหน็คุณคา่และชว่ยทำานบุำารงุสาธารณสถาน  เหน็และเขา้ใจสภาพปญัหาของสงัคม

โดยเฉพาะสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างของคนในสังคม เกิดความสำานึกและความรับผิดชอบในการพัฒนาสังคมร่วมกัน 

มีความมุ่งมั่นและปรารถนาที่จะใช้ความสามารถของตนเองตอบแทนสังคมและแผ่นดินเกิด ปีงบประมาณ 2556 

นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ ดังตาราง 24-25
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 ตาราง 24 การจัดกิจกรรมค่ายบำาเพ็ญประโยชน์ “พี่ช่วยน้อง” ประจำาปีงบประมาณ 2556

วันที่ สถานที่จัดค่าย
นักเรียน

ที่เข้าค่าย (คน)

นักเรียนมหิดลฯ

ที่จัดค่าย (คน)

3-5 เม.ย. 2556 กิจกรรมค่ายรักการอ่านคร้ังท่ี 5 “ปลดล็อคความคิด พิชิตการอ่าน” 

ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดร่วมกับนักเรียน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในโครงการอักษรศาสตร์รุ่นเยาว์

80

(ป.4-6)

26

3-4 สิงหาคม 2556 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 60

(ป.5-6)

25

โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 50

(ป.4-6)

25

โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน โรงเรียนวัดสำาโรง อ.นครชัยศรี 

จ.นครปฐม 

41

(ป.5-6)

25

โรงเรียนวัดงิ้วราย ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 42

(ป.6)

25

โรงเรียนวัดลำาพญา ต.ลำาพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 66

(ป.4-6))

25

โรงเรียนตลาดบางคูลัด ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 60

(ป.5-6)

25

โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู  ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 42

(ป.4-6)

25

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก ต. บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 52

(ป.5-6)

25

โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม  ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 45

(ม.1-3)

25

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

60

(ป.5-6)

25
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 ตาราง 25 การจัดกิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปีงบประมาณ 2556

วันเดือนปี สถานที่ กิจกรรม
นักเรียนที่ร่วม

กิจกรรม (คน)

19-22 ก.พ.

และ 4 มี.ค. 56

วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม จดัสถานทีแ่ละถวายภตัตาหารเชา้แดพ่ระสงฆ์

ผู้เข้าอบรมธรรมบาลี เตรียมสอบธรรมศึกษา

สนามหลวง

81

17 ส.ค. 56 องค์การบริหารส่วนตำาบล

บ้านคลองบางกระจัน

การบูรณาการการอ่านกับกิจกรรมบำาเพ็ญ

ประโยชน์
15

31 ส.ค. 56 โรงเรียนศรีสังวาลย์ จัดกิจกรรมนันทนาการ 39

สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี ช่วยเหลือ ดูแลและจัดกิจกรรมนันทนาการ 

ให้กับคนชรา
20

ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุ

บ้านบางแค

ช่วยเหลือ ดูแลและจัดกิจกรรมนันทนาการ 

ให้กับคนชรา
44

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและ

ปัญญาหญิง บ้านราชวดี

จัดกิจกรรมนันทนาการ และดูแลเด็ก
35

เสถียรธรรมสถาน ทำาความสะอาดบริเวณวัด 40

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ช่วยดูแลคนที่มาบริจาคเลือด 20
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 2.6.4 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย

  โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำานึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจน

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และห่วงใยสิ่งแวดล้อม โรงเรียนจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเสริม

หลกัสูตรต่าง ๆ  เพ่ือพฒันานกัเรยีนใหมี้คุณลกัษณะตามอดุมการณแ์ละเปา้หมายท่ีคาดหวงัดงักล่าว  ในปงีบประมาณ 2556 

มีผลการดำาเนินงาน ดังนี้

  โรงเรียนเปิดสอนรายวิชาเลือกเสรี และชุมนุมในกลุ่มสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี 

ดังตาราง 26-27

ตาราง 26  รายวิชาเลือกเสรีในกลุ่มสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและดนตรีท่ีเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2555 (ครึ่งแรกปีงบประมาณ 2556)

ลำาดับที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

1 ท30302 วรรณกรรมปัจจุบัน

2 ท30303 วรรณกรรมท้องถิ่น

3 ท30307 การเขียนวรรณกรรมสำาหรับเด็ก

4 ท30308 การเขียนร้อยกรอง

5 ส30201 ทักษะชีวิต 

ตาราง 27  รายวิชาลือกเสรีในกลุ่มสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและดนตรีที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2556 (ครึ่งหลังปีงบประมาณ 2556)

ลำาดับที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

1 ศ30302 ภูมิปัญญาไทย : อาหารไทย 

2 ศ30309 จิตรกรรมสร้างสรรค์
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ตาราง 28 กิจกรรมชุมนุมด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี ปีงบประมาณ 2556

ที่ รหัส ชื่อชุมนุม
จำานวนนักเรียน

ครึ่งแรกปี 56 ครึ่งหลังปี 56

1 ช36007 มัคเมคราเม่ ถักโคเชท์ 10 -

2 ช36009 ใจใส 15 -

3 ช36043 เส้นทางสู่ความรำ่ารวย 31 -

4 ช36032 เรียนรู้พรรณไม้ในวรรณคดี 12 -

5 ช36008 มัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 15 14

6 ช16002 ภูมิเศรษฐกิจ : สำารวจตลาด 9 -

7 ช36033 เปียโนขั้นกลาง 19 -

8 ช06034 ไวโอลินขั้นกลาง 10 -

9 ช36035 กีต้าร์ขั้นกลาง 34 -

10 ช06038 ขับร้องประสานเสียง 9 8

11 ช36037 กลองชุดชั้นกลาง 7 -

12 ช36040 ดนตรีไทย 9 14

13 ช36044 MWITS Orchestra Club 21 -

14 ช36041 Desigh and Photography 16 -

15 ช36042 Science Fiction Art 17 -

16 ช16004 การสร้างแบบจำาลองผลิตภัณฑ์ 10 -

17 ช46002 อาหารว่าง - 28

18 ช36048 สะสมแฟ้มผลงานกันเถอะ - 18

19 ช16005 สังคม O-net - 24

20 ช36001 นาฏศิลป์ไทย 1 - 8

21 ช36002 เปียโนขั้นพื้นฐาน - 27

22 ช36003 ไวโอลินขั้นพื้นฐาน - 11

23 ช36004 กีต้าร์ขั้นพื้นฐาน - 32

24 ช36016 กลองชุดขั้นพื้นฐาน - 31

25 ช36029 ละครเวที - 20

26 ช36026 ระบายสีสันให้เสื้อสวย - 16

27 ช36047 วาดจินตนาการกับการ์ตูน - 21

 

 นอกจากนี้โรงเรียนยังสร้างเสริมประสบการณ์นักเรียนด้วยการบรรยายพิเศษ และนำานักเรียนไปศึกษาดูงาน 

ด้านสังคมศึกษา ศาสนา  ภาษา  ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และโบราณคดี ดังตาราง 29-30
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ตาราง 29 การบรรยายพิเศษด้านสังคมศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และโบราณคดี ปีงบประมาณ 2556

วัน เดือน ปี หัวข้อการบรรยาย วิทยากร

28 พ.ย. 55 ธรรมะจากพ่อ พระครูวินัยธรวัลลพโกวิโล

12 ธ.ค. 55 การอ่าน การเขียน สำาหรับนัก (เรียน) วิทยาศาสตร์ นายจุมพล เหมะคีรินทร์

9 ม.ค. 56 หุ่นละครเล็ก : หุ่นไทยอันลำ้าค่า นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)

30 ม.ค. 56 เยาวชนกับสำานึกของชาติ เรื่อง ผลประโยชน์ทางทะเล พลเรือตรีจุมพล ลุมพิกานนท์

29 พ.ค. 56 Art Appreciation ดร.สุชาติ วงษ์ทอง

19 มิ.ย. 56 การส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ คณะวิทยากรจากสถาบัน British council

ตาราง 30 สถานทีศ่กึษาดงูานดา้นสงัคมศกึษา ศาสนา  ภาษา  ศลิปวฒันธรรม ดนตร ีและโบราณคด ี ปงีบประมาณ 2556

วัน เดือน ปี สถานที่ศึกษาดูงาน

12 พ.ย. 55

ธนาคารแห่งประเทศไทยและพระราชวังสนามจันทร์

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง วิทยาลัยในวังหญิงและโลหะปราสาท

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

7 ก.พ. 56
พระราชวังพญาไท

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

20 มิ.ย. 56

นิทรรศรัตนโกสินทร์

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

6 ส.ค. 56

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พระราชวังพญาไท (ภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)

พระที่นั่งวิมานเมฆ
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 2.6.5 การพัฒนาทักษะชีวิต

  การดูแลและพัฒนานักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นระยะของการเปล่ียนแปลงท้ังทางร่างกาย จิตใจ และ

สงัคม ควรไดร้บัการเอาใจใสด่แูลอยา่งถกูตอ้ง  มกีารจดัการเรยีนการสอนและสิง่แวดลอ้มทีส่รา้งเสรมิความรูค้วามสามารถ

และทักษะในการดำารงชีวิต เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

  หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2552 กำาหนดให้นักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

ทักษะชีวิต (Life Skills) เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการปรับตัวการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีทักษะการทำางานร่วมกัน 

มีทักษะการบริหารความขัดแย้ง มีวินัยในตนเองและพัฒนาความเป็นผู้นำา

  การที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนประจำา จึงสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 

และพฒันาตนเองตลอดเวลา นกัเรยีนได้เรยีนรูป้ระสบการณก์ารอยูร่ว่มกนักบัผูอ้ืน่ การปกครองตนเอง การมวีนิยัในตนเอง 

การเคารพในสิทธิของผู้อื่น มีโอกาสในการพัฒนาภาวะผู้นำา ทั้งผู้นำาทางวิชาการและผู้นำากลุ่ม การใช้ชีวิตในหอพักการเป็น

คณะกรรมการนักเรียน หรือการเป็นผู้นำาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในองค์กรที่เกื้อกูลกัน  

นักเรียนแต่ละคนมีน้ำาใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ร่วมกันคิดร่วมกันเรียน ไม่มุ่งแข่งขันกันเอง
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  นักเรียนทุกคนอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของครูท่ีปรึกษา ครูหอพัก และนักจิตวิทยาประจำาโรงเรียน 

มกีารจัดบรรยายพิเศษเพือ่พฒันาทกัษะชวีติ พฒันาบคุลิกภาพและความฉลาดทางอารมณอ์ยา่งสม่ำาเสมอ ในปงีบประมาณ 

2556 มีการจัดการบรรยายพิเศษในเรื่องดังกล่าว ดังตาราง 31

ตาราง 31 การบรรยายพเิศษเพือ่พฒันาทกัษะชวีติ และพฒันาบคุลกิภาพและความฉลาดทางอารมณ ์ปงีบประมาณ 2556

วัน เดือน ปี หัวข้อการบรรยาย วิทยากร

23 ม.ค. 56 รู้ทันรัก คุณนวลจันทร์ เพียรธรรม 

ผู้ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี บริษัท เอ็นซี ทัวร์ แอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด

6 ก.พ. 56 เพศศึกษา ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

5 มิ.ย. 56 โลกใบใหม่ พญ.นันธชนัน จรัสจรุงเกียรติ 

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คลินิกวัยทีน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 มิ.ย. 56 สุขภาพจิตสุขภาพใจวันทีน ผศ.ดร.พนม เกตุมาน  

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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 2.6.6 กิจกรรมค่ายวิชาการ 

  เป็นกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 

ในธรรมชาติ ฝึกความอดทน มีความสามารถในการทำางานร่วมกัน ทำาให้เกิดทักษะต่างๆ มีความสามารถในการแก้ปัญหา 

ฝกึใหเ้ปน็คนชา่งสงัเกตสิง่แวดลอ้มรอบตวั ทัง้ดา้นธรรมชาต ิศลิปวฒันธรรม และศกึษาวถิกีารดำารงชวีติ สามารถตัง้คำาถาม

ที่หลากหลายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมบริเวณที่ตั้งค่ายท่ีสามารถนำาไปสู่การทำาโครงงาน (Mini project) ภายในระยะเวลา 

ที่กำาหนด ในปีงบประมาณ 2556 มีการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการทั้งหมด 6 ค่าย ดังตาราง 32

ตาราง 32  การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการในปีงบประมาณ 2556

วัน เดือน ปี ชื่อค่าย สถานที่จัดค่าย

31 พ.ค.-2 มิ.ย. 56 1. หญ้าแฝกฟื้นฟูชีวิตกับเศรษฐกิจห้วยทราย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 

จังหวัดเพชรบุรี

2. ประกันรักษ์ ปะการัง คืนความหวังทะเลไทย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

ค่ายกรมหลวงชุมพร สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

3. ชวนกันเข้าป่า เฮฮาที่สามหลั่น อุทยานแห่งชาตินำ้าตกสามหลั่น 

จังหวัดสระบุรี

4. ศึกษาธรณีเรื่องหิน เยือนถิ่นประวัติศาสตร์สงครามโลก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี

5. กลศาสตร์ ดาราศาสตร์ ตามรอยธรรมชาติแห่งวิถีชาวนา แปลงนาสาธิตครูธานี จังหวัดปทุมธานี

6. ดวงดาว กระดาษ ตามรอยประวัติศาสตร์ทุ่งลาดหญ้า อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 

จังหวัดกาญจนบุรี
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ส่วนที่ 3

บ ท บ า ท ข อ ง โ ร ง เ รี ย น
บ น เ ว ที ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ
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 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้สร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียน สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างประเทศหลายแห่ง 

เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาการศึกษา การพัฒนานักเรียน และการพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 2556 

โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับนานาชาติในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

3.1 การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้อำานวยการโรงเรียน ได้เดินทางไปเยือนสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง 

ในต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังตาราง 33

ตาราง 33 การเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและร่วมกิจกรรมในต่างประเทศของผู้บริหาร

วนั เดอืน ปี หน่วยงาน/ประเทศ กจิกรรม

18 ม.ค. 56 สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ลงนามความร่วมมือในโครงการ “โรงเรียน : 

ความร่วมมือแห่งอนาคต” (PASCH) เพื่อสร้าง

เครือข่ายระหว่างโรงเรียนทั่วโลก ส่งเสริมการ 

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการพัฒนาการเรียน

การสอนภาษาเยอรมัน

14 - 22 ก.พ. 56 การประชุม G20 Conference ณ The Daly College 

เมืองอินดอร์ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

รว่มประชมุผูบ้รหิารโรงเรยีนชัน้นำาระดบันานาชาติ

จากทุกภูมิภาคของโลก จำานวน 26 โรงเรียน 

จาก 13 ประเทศ

9 - 16 ก.ค. 56 โรงเรียน Camborne Science and International Academy 

เมืองแคมบอร์น มณฑลคอร์นวอลล์  สหราชอาณาจักร

ร่วมประชุมผู้บริหารและร่วมงาน

The 9th International Student Science Fair 2013

1 - 21 ก.ค. 56 หน่วยงานและสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร 

ประกอบด้วย

1) สำานักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ

2) Merton College, University of Oxford

3) University of Cambridge

4) University College London

5) Imperial College London

เจรจาความร่วมมือ และการรับนักเรียนโรงเรียน

มหดิลวิทยานสุรณเ์พือ่การศึกษาตอ่ดา้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร 

5-9 ส.ค. 56 โรงเรียน Korea Science Academy of KAIST เมืองปูซาน 

และโรงเรียน Seoul Science High School กรุงโซล 

สาธารณรัฐเกาหลี 

ร่วมงาน Korea Science Academy Science Fair 

(KSASF) 2013 ร่วมประชุมผู้บริหาร การนำาเสนอ

ผลงานของผู้บริหาร และนำาคณะผู้บริหารจาก 

โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั เขา้รว่มงานและศกึษา

ดูงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในสาธารณรัฐเกาหลี
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3.2 การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการบนเวทีระดับนานาชาติของนักเรียนและครู

 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการบนเวทีระดับนานาชาติ ท้ังในลักษณะการเข้าร่วม

โครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนเครือข่ายชั้นนำาในต่างประเทศ  การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ  หรือการ 

นำาเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และมุมมองในระดับสากล 

ให้แก่นักเรียน นักเรียนสามารถนำาประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง จุดประกาย 

ความคิดและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และนักเรียนยังมี 

ประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาต่างประเทศ 

 นอกจากประโยชน์ท่ีบังเกิดกับนักเรียนโดยตรงแล้ว ครูของโรงเรียนท่ีร่วมเดินทางไปกับนักเรียนยังมีโอกาสได้พัฒนาตนเอง 

ในการแลกเปล่ียนทางวิชาการ หลักสูตรการเรียนการสอน เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล รวมท้ังการเรียนรู้ 

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนานาประเทศ ซ่ึงครูสามารถนำาประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ได้เป็นอย่างดี นับได้ว่าเป็นการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนอีกรูปแบบหน่ึง กิจกรรมท่ีดำาเนินการในปีงบประมาณ 2556 

ดังตาราง 34-35
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ตาราง 34  การเดินทางไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2556

วัน เดือน ปี โรงเรียน ประเทศ
ผู้ร่วมกิจกรรม

นักเรียน ครู

7-22 ต.ค. 55  1. Droste-Hulshoff Gymnasium สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี 16 2

9-19 ต.ค. 55  2. Shanghai High School สาธารณรัฐประชาชนจีน 10 2

12-18 ต.ค. 55  3. Seoul Science High School สาธารณรัฐเกาหลี 11 2

9-22 มี.ค. 56  4. St. Antonius Gymnasium สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี 10 2

25-31 มี.ค. 56  5. Raffles Institution สาธารณรัฐสิงคโปร์ 8 1

4-11 เม.ย. 56  6.  National University of Singapore High School 

of Mathematics and Science

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 9 2

16-25 เม.ย. 56  7. Yishun Junior College  สาธารณรัฐสิงคโปร์ 10 2

14-24 เม.ย. 56  8. Leo Beack Education Center (LBEC) อิสราเอล 9 1

15-25 เม.ย. 56  9. Korea Science Academy of KAIST สาธารณรัฐเกาหลี 8 2

16 เม.ย. - 1 พ.ค. 56  10. Ritsumeikan Junior & Senior High School ญี่ปุ่น 10 2

26 เม.ย- 6 พ.ค. 56  11.  Camborne Science and International Academy สหราชอาณาจักร 10 2

รวม 111 20
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ตาราง 35 โรงเรียนเครือข่ายต่างประเทศที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำาปีงบประมาณ 2556

วัน เดือน ปี โรงเรียน ประเทศ
ผู้ร่วมกิจกรรม

นักเรียน ครู 

24 ต.ค. – 4 พ.ย. 55  1. Camborne Science and International College สหราชอาณาจักร 7 2

15 – 24 พ.ย. 55  2. Yishun Junior College  สาธารณรัฐสิงคโปร์ 10 2

11-19 ธ.ค. 55  3. Leo Beack Education Center (LBEC) อิสราเอล 9 1

3-18 ม.ค. 56  4. Droste-Hulshoff Gymnasium (DHG) สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี 16 2

11-18 มิ.ย. 56  5.  National University of Singapore High School 

of Mathematics and Science

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 10 2

21 มิ.ย. – 1 ก.ค. 56  6. Korea Science Academy of KAIST สาธารณรัฐเกาหลี 7 1

15-20 ก.ค. 56  7. Seoul Science High School สาธารณรัฐเกาหลี 12 2

25 ก.ค. – 6 ส.ค. 56  8. Ritsumeikan Junior & Senior High School ญี่ปุ่น 10 1

15 – 21 ส.ค. 56  9. Shanghai High School สาธารณรัฐประชาชนจีน 10 2

26 – 31 ส.ค. 56  10. Raffles Institution สาธารณรัฐสิงคโปร์ 6 1

รวม 97 16
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ตาราง 36 การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในต่างประเทศ  ประจำาปีงบประมาณ 2556

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่
ผู้ร่วมกิจกรรม

นักเรียน ครู

8-15 พ.ย. 55 นำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน

The 9th RITS Super Science Fair

โรงเรียน Ritsumeikan High School 

ประเทศญี่ปุ่น

7 5

19-25 ม.ค. 56 ร่วมกิจกรรมวิชาการและนำาเสนอผลงานโครงงาน

วิทยาศาสตร์ในงาน The 5th International Science 

Youth Forum (ISYF) 2013

Hwa Chong Institution และ 

Nanyang Technological University 

ประเทศสิงคโปร์

2 1

3-7 ก.พ. 56 นำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน

2013 Philippine International Science Fair 

First Pacific Leadership Academy 

เมืองแอนติโปโล ประเทศฟิลิปปินส์

2 1

เม.ย. 56 ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำาสำาหรับเยาวชน

ระดับนานาชาติ โครงการ Youth Leadership 

Program with Southeast Asia

ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 -

3-8 พ.ค. 56 นำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในการประชุมวิชาการ 

13th Kolmogorov Readings, International Science 

Conference for High Schools

A.N. Kolmogorov School

กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

6 1

5-25 พ.ค. 56 ทุนเรียนภาษาเยอรมัน จากโครงการ PASCH เมือง St. Peter-Ording 

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

1 -

8-13 พ.ค. 56 นำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในการประชุมวิชาการ 

International Sustainable World Energy 

Engineering Environment Project Olympiad 

(I-SWEEEP) 

เมืองฮุสตัน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

1 1

11-19 พ.ค. 56 นำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในการประชุมวิชาการ  

Intel International Science and Engineering Fair 

ครั้งที่ 64 (Intel ISEF 2013) 

เมืองฟีนิกส์ มลรัฐแอริโซนา

ประเทศสหรัฐอเมริกา

2 1

13-20 พ.ค. 56 นำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในการประชุมวิชาการ 

Asia Pacific Conference of Young Scientist 

2013 

เมืองปาเล็มบัง 

ประเทศอินโดนีเชีย

4 2

16-20 พ.ค. 56 ร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ 

INFOMATRIX2013 

เมืองบูคาเรสต์ 

ประเทศโรมาเนีย

2 1

1-9 มิ.ย. 56 ร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

The 5th International Environment & Scientific 

Project Olympiad (INESPO) 2013

เมืองมิดเดิลเบิร์ก

ประเทศเนเธอร์แลนด์

6 2
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วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่
ผู้ร่วมกิจกรรม

นักเรียน ครู

4-11 มิ.ย. 56 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและร่วมกิจกรรม

วิชาการเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค

องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป

(The European Organization for 

Nuclear Research, CERN)

ณ กรงุเจนวีา ประเทศสมาพนัธรฐัสวสิ

10 1

9-14 มิ.ย. 56 การสัมมนาทางวิชาการสำาหรับครูวิทยาศาสตร์

ระดับนานาชาติ International Symposium on 

Science Education(ISSE)

Finland’s Science Education Center, 

Luma ณ กรุงเฮลซิงกิ 

ประเทศฟินแลนด์

- 1

มิ.ย. 56 ค่ายวิทยาศาสตร์ Millennium Youth Camp 2013 Technology Academy Finland, Finland’s 

Science Education Center, Luma   

ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

2 -

1-5 ก.ค. 56 นำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน

The 4th Singapore International Science Challenge 

(SISC 2013) 

Nation Junior College 

ประเทศสิงคโปร์

3 1

5-18 ก.ค. 56 นำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน

The 9th International Student Science Fair 2013

Camborne Science & International 

Academy  ประเทศอังกฤษ

3 1

21-25 ก.ค. 56 การเข้าร่วมสัมมนาของนักเรียนระดับนานาชาติ 

เรื่อง Climate Change

The 4th International Symposium

ณ Hana Academy กรุงโซล 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

5 1

27 ก.ค. – 

21 ส.ค. 56

ค่ายวิทยาศาสตร์สำาหรับเยาวชนระดับนานาชาติ 

XLAB Göttingen Experimental Laboratory for 

Young People

เมือง Göttingen 

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

2 -
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วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่
ผู้ร่วมกิจกรรม

นักเรียน ครู

4-8 ส.ค. 56 ค่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยสำาหรับนักเรียน

ระดับนานาชาติ

Tohoku University Summer School 

2013 ณ Tohoku University

เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น

2 1

5-9 ส.ค. 56 นำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน

Korea Science Academy Science Fair 2013 

(KSASF 2013)

โรงเรียน Korea Science Academy 

of KAIST ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

2 1

11-25 ส.ค. 56 คา่ยภาษาองักฤษและพฒันาการเปน็ผูน้ำาสำาหรบั

นักเรียนมัธยมศึกษตอนปลาย

Global Social Leaders Program 2013

 Wellington College ประเทศอังกฤษ 2 -

25-30 ส.ค. 56 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับคัดเลือก

เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

วิทยาศาสตร์ Asian Science Camp 2013

เมืองทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 3 -

1-6 ก.ย. 56 นำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน 

Stockholm Junior Water Prize 2013 

กรุงสต็อคโฮม ประเทศสวีเดน 3 1

2-6 ก.ย. 56 นำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน

Australian Science and Mathematics School 

International Science Fair 2013 

Australian Science and Mathematics 

School เมอืงแอดเิลด

ประเทศออสเตรเลยี

4 1

รวม 22 4
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3.3 การต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ

 ในปีงบประมาณ 2556 มีคณะบุคคล สถาบันการศึกษาและหน่วยงานจากต่างประเทศได้เข้าพบผู้บริหาร เยี่ยมชม 

ศึกษาดูงาน หรือเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวมท้ังให้คำาแนะนำาการศึกษาต่อ 

มหาวิทยาลัยต่างๆ ในต่างประเทศ ดังตาราง 37

 ตาราง 37 คณะบุคคล หรือหน่วยงานต่างประเทศที่เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ในปีงบประมาณ 2556

วนั เดอืน ปี หน่วยงาน/ประเทศ วตัถปุระสงค์

25 ต.ค. 55 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยหลัก 7 แห่ง

ประเทศนิวซีแลนด์

เพื่อให้ความรู้เรื่องทุนการศึกษา และการรับสมัคร

เข้าศึกษาตอ่ของมหาวิทยาลยัในประเทศนิวซแีลนด์

2 พ.ย. 55 ผู้บริหาร Goethe-Institute , Thailand และผู้ดูแลโครงการ

โรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต

เยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือโครงการ 

PASCH : “Schools: Partners for the Future”

15 พ.ย. 55 คณะผู้แทนจากโรงเรียน Middle School Attached to 

Shandong University 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือระหว่างโรงเรียน

27 พ.ย. 55 คณะผู้แทนจาก International Christian University, ICU 

(Tokyo) ประเทศญี่ปุ่น

เจรจาความร่วมมือในการศึกษาต่อ ณ ICU

21 ธ.ค. 55 คณะครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์จาก Jurong Junior College, 

Singapore

เดินทางมาเย่ียมชมและศึกษาดูงานการเรียน 

การสอนทางด้านคณิตศาสตร์

11 ม.ค. 56 ผู้อำานวยการโรงเรียน Raffles Institution 

ประเทศสิงคโปร์

เดินทางมาเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือ 

เกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน 

ตลอดจนความร่วมมือในการทำาโครงงาน

วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนในสาขาวชิาคณติศาสตร์
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วนั เดอืน ปี หน่วยงาน/ประเทศ วตัถปุระสงค์

27-31 ม.ค. 56 คณะผูบ้รหิารจาก Korea Advanced Institute of Science and 

Technology (KAIST) สาธารณรัฐเกาหลี

พบนกัเรยีนชัน้ ม.4 และ ม.5 ใหข้อ้มลูการศกึษาตอ่

ที่ KAIST และสอบสัมภาษณ์นักเรียน ม.6 

ที่สมัครขอรับทุนการศึกษาต่อที่ KAIST

6 ก.พ. 56 คณะผู้บริหารจาก Ewha Womans University 

สาธารณรัฐเกาหลี

ให้คำาแนะนำาการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตร

นานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และการขอรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

19 มี.ค. 56 คณะผู้แทนจาก Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น พบผู้อำานวยการและให้ข้อมูลเรื่องการศึกษาต่อ

และทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน

28 มิ.ย. 56 คณะผู้แทนจาก Abbey College, Cambridge 

สหราชอาณาจักร

เดินทางมาพบผู้บริหารของโรงเรียนเกี่ยวกับ 

การทำาความร่วมมือในการไปศึกษาต่อ 

ณ สหราชอาณาจักร

26 ส.ค. 56 คณะผู้แทนในการรับนักเรียนจาก Nagoya University 

ประเทศญี่ปุ่น 

เดินทางมาพบผู้บริหารของโรงเรียนและให้ 

คำาแนะนำาแกน่กัเรยีนผูส้นใจการศึกษาและรบัทนุ 

G30 ของมหาวิทยาลัย

2 ก.ย. 56 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย ในโครงการ G30 

ประเทศญี่ปุ่น

เดินทางมาพบผู้บริหารของโรงเรียนและคำาแนะนำา

แก่นักเรียนผู้สนใจในการศึกษาและรับทุน G30 

มหาวิทยาลัย

11 ก.ย. 56 คณะผู้แทน ASEAN School Principals in STEM Education เดินทางมาศึกษาดูงานเยี่ยมชมการดำาเนินการ

และการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน



ส่วนที่ 4

ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร
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 พันธกิจสำาคัญของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประการหน่ึงคือ การเป็นโรงเรียนต้นแบบนำาร่อง และเผยแพร่องค์ความรู้ 

ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสำาหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  ในปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนได้เผยแพร่องค์ความรู้และให้บริการวิชาการแก่สังคมหลายประการ ได้แก่

4.1 โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 สำาหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สพฐ.

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดทำาโครงการยกระดับองค์ความรู้และเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

วชิาคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยใีหก้บัครรูะดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในโรงเรยีนสังกดัสำานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการ 

ในหัวข้อที่เรียนรู้หรือเข้าใจได้ยาก หรือควรเพ่ิมเติมสำาหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2556 

มีโรงเรียนจำานวน 12 โรงเรียนส่งครูท่ีสอนวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 4 วิชาละ 2 คน เข้าร่วมโครงการ รวมท้ังส้ิน 120 คน ประกอบด้วย

 1) โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

 2) โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด

 3) โรงเรียนปราจิณราษฎร์อำารุง จังหวัดปราจีนบุรี

 4) โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

 5) โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 6) โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

 7) โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

 8) โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

 9) โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์

 10) โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร

 11) โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา

 12) โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติ และการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ดำาเนินการจัดเป็น 2 ครั้ง

 •  ครั้งที่ 1  จัดระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2556 จัดอบรมในขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ภาคเรียนที่ 1

 •  ครั้งที่ 2  จัดระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2556 จัดอบรมในขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ภาคเรียนที่ 2

 จากการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ 90 เห็นความสำาคัญ

และประโยชน์ของการอบรม ได้แนวคิดใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอน ถึงแม้ว่าเนื้อหาในการอบรมมีความเข้มข้น 

และยากกว่าการเรียนการสอนในโรงเรียนปกติทั่วไป แต่ก็สามารถนำาความรู้ และกิจกรรมตัวอย่างท่ีได้รับจากการอบรม 

ไปประยุกต์ใช้ในการการจัดการเรียนการสอนได้
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4.2 โครงการสนับสนุนการจัดเรียนการสอนห้องวิทยาศาสตร์ 

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ให้ความร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการสนับสนุน 

การจัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง  ด้วยกระบวนการเดียวกันกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

พร้อมสนับสนุนงบประมาณการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 6 นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ 

ได้แก ่1) การพฒันาหลกัสตูร 2) การจดักจิกรรมเพือ่พฒันาบคุลากรดา้นวชิาการขัน้สูง  3) การจัดกจิกรรมเพือ่พฒันาบคุลากร

ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ อาทิ Inquiry-based Learning, Problem-based Learning เป็นต้น 

4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำาหรับนักเรียน 

6) การให้คำาแนะนำาในการพัฒนา ดูแล บำารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้นำาร่องโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มาต้ังแต่ปี 2548 จนถึงปี 2552 เพื่อดำาเนินการค้นหานักเรียนท่ีกำาลังเรียน 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพระยะยาว

ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี (ม.1-ม.3) มีนักเรียนในโครงการ 2 รุ่น มีศูนย์ดำาเนินการภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยของรัฐ ในภูมิภาคต่างๆ รวม 13 ศูนย์ และศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อีก 1 ศูนย์ ต่อมา 

ในปีงบประมาณ 2551 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา ขยายโครงการจากเดิมที่โรงเรียนจัดทำาเป็นโครงการนำาร่องจำานวน 14 

ศูนย์ เป็น 52 ศูนย์จนถึงปีงบประมาณ 2555 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 5 รุ่น แต่ละปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สนับสนุน

งบประมาณสำาหรับการดำาเนินโครงการ จำานวน 40 เขตพื้นที่การศึกษา (นอกเหนือจากนั้นอยู่ในการดูแลของ สพฐ.)

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เห็นว่าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 แห่ง ปัจจุบันมีสถานะเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์

ภูมิภาค มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีพ้ืนท่ีบริการครอบคลุม 77 จังหวัดท่ัวประเทศ มีความพร้อมท้ังด้านอาคารสถานท่ี 

ห้องปฏิบัติการ หอพัก และท่ีสำาคัญครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้นักเรียน 

ท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นศูนย์ดำาเนินการโครงการส่งเสริมและ 

พัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกับสำานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยพ่ีเล้ียง และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ในปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนจุฬาภรณราช

วิทยาลัยให้ความร่วมมือในการคัดเลือกและพัฒนานักเรียน ศูนย์ละ 100 คน และดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังน้ี

 1) พัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยใช้โปรแกรมเสริม (enrichment program) รวมท้ังหลักสูตรและ

ส่ือตามความเหมาะสมของบริบทโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่ง

 2) พัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนจุฬาภรณาชวิทยาลัย และโรงเรียนในจังหวัดที่เป็นพื้นที่บริการ

ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้วยกิจกรรมค่ายที่ครูได้ร่วมดำาเนินการ

 3) เสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงของโรงเรียนจุฬาภรณราช

วิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิชาการในภูมิภาค โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

 4) สรา้งตัวปอ้นทีม่ศีกัยภาพสงูทางดา้นคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ในการศกึษาตอ่ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายของ

โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเน้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทั่วประเทศ
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 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง มีพื้นท่ีบริการตามกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดังตาราง 38

 ตาราง 38 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง 

โรงเรียน จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำาปาง ลำาพูน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก กำาแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำาภู

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด อำานาจเจริญ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ มหาสารคาม

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก  ปราจีนบุรี สระแก้ว 

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง

จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี

 ในแต่ละปีงบประมาณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

แต่ละแห่งในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำาหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย

 1) การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

 2) การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 และ 2

 3) การจัดกิจกรรมการเรียนทางไกลระหว่างเปิดภาคเรียนปกติ
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4.4 การให้บริการศึกษาดูงาน  

 ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา โรงเรยีนได้ศึกษา คน้ควา้ วจัิย และสรา้งองคค์วามรูต้า่งๆ ในการจัดการศกึษาให้กับนกัเรยีน

ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษามาโดยตลอด ผลการดำาเนินงาน

อันเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมทำาให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับและเป็นแหล่งศึกษาดูงานของสถาบันการศึกษาต่างๆ

 แต่ละปีมีผู้มีความประสงค์มาศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จำานวนมาก ท้ังในด้านการบริหารจัดการ 

การพฒันาและการบรหิารจดัการหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน โครงงานวทิยาศาสตร ์และการพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นต้น ปีงบประมาณ 2556 มีผู้มาศึกษาดูงานจำานวน 26 คณะ 874 คน และมีผู้มาชมการนำาเสนอ 

โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และร่วมกิจกรรมนิทรรศการของสาขาวิชา/ฝ่าย ในงาน MWITS Science Fair 2013 

จำานวน 3,539 คน จากจำานวนทั้งหมดสามารถจำาแนกตามสถานภาพได้ดังนี้ ครู-อาจารย์ 547 คน ผู้บริหาร 112 คน 

นักเรียน 3,314 คน นิสิต/นักศึกษา 391 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ 49 คน

แผนภาพ 3  ร้อยละผู้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำาแนกตามสถานภาพ

อื่นๆ 1%นิสิต/นักศึกษา 9%

นักเรียน 75%

ครู-อาจารย์ 12%

ผู้บริหาร 3%



ส่วนที่ 5

ข้ อ มู ล พื้ น ฐ า น แ ล ะ ก า ร

บ ริ ห า ร ง า น โ ร ง เ รี ย น
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5.1 เหตุผลของการจัดตั้งโรงเรียน

 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 ได้ระบุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาไว้

ดังนี้ 

 “โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนนักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มี

การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ตลอดจนมีการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์           

และโรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ซึง่เปน็โรงเรยีนทีเ่ปดิสอนเฉพาะสายวทิยาศาสตรเ์ทา่นัน้ โดยไมม่กีารสอนสายศลิปแ์ละ

สายอื่น จำานวน 13 แห่งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน แต่หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนยังคงเป็นเช่นเดียวกับ

โรงเรียนทั่วไป ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       

ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจำาเป็นต้องมีวิธีการและหลักสูตรท่ีมีลักษณะพิเศษ อันแตกต่างไปจากการเรียนการสอน     

ในโรงเรยีนปกติ ดงันัน้สมควรไดม้กีารจดัใหม้โีรงเรยีนวทิยาศาสตรข์ึน้โดยเฉพาะ เพือ่ใหเ้ปน็โรงเรยีนทีจ่ดัการเรยีนการสอน

วทิยาศาสตรอ์ยา่งเขม้ขน้ใหแ้กน่กัเรยีนทีม่คีวามสามารถเปน็พเิศษในทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์เพือ่เปน็การเตรยีม

พืน้ฐานสำาหรบับคุคลทีม่คีณุภาพสงูเพือ่การศกึษาในระดบัอดุมศกึษาในการทีจ่ะสรา้งนกัวชิาการอนัยอดเยีย่มของประเทศ 

และเพื่อที่จะให้โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นมีการบริหารและจัดการเรียนการสอนท่ีมีความเป็นอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 

สมควรกำาหนดใหเ้ปน็องคก์ารมหาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์ารมหาชน จงึไดน้ำาโรงเรยีนมหิดลวทิยานสุรณม์าจดัตัง้เปน็

โรงเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนในลักษณะดังกล่าว จึงจำาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้”

5.2 วัตถุประสงค์และอำานาจหน้าที่

 พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ ์พ.ศ. 2543 ไดก้ำาหนดวตัถปุระสงคแ์ละอำานาจหนา้ทีข่องโรงเรยีน

มหิดลวิทยานุสรณ์ไว้ดังนี้

 มาตรา 7 ให้โรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการ และดำาเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา             

ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กที่มีศักยภาพสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้โรงเรียนมีอำานาจหน้าที่หลักดังนี้

 1. ดำาเนนิการเรยีนการสอนทีมุ่่งเนน้ความเขม้ขน้ของการเรยีนการสอนทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรส์ำาหรบั

นักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 2. จัดทำาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนสำาหรับใช้ในโรงเรียน

 3. ดำาเนนิการและสง่เสรมิใหห้นว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งและภาคเอกชนเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันามาตรฐานการศกึษา

ของโรงเรียน

 4. ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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5.3 ความเป็นมาของโรงเรียน

 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ 

ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้ร่วมลงนามในโครงการความร่วมมือจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาบนพื้นที่ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ตำาบลศาลายา กิ่งอำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรยีนนีว้า่ “มหดิล

วิทยานุสรณ์”  ตามคำากราบบังคมทูลของกรมสามัญศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้รับพระบรมราชานุญาต 

จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ใช้พระราชลัญจกร “มหิดล” เป็นตราสัญลักษณ์ประจำาโรงเรียน

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เปิดทำาการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2534 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการจัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษา ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2534 โดยได้รับความอนุเคราะห์ 

จากพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) เจ้าอาวาส วัดไร่ขิง รองเจ้าคณะจังหวัดภาคที่ 14 อนุญาตให้ใช้สถานที่ 

ปฏิบัติธรรมของวัดไร่ขิง ต.วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2538 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จึงได้ย้ายมาอยู่ ณ สถานที่ตั้งบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลจวบจนปัจจุบัน

 ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 สาระสำาคัญส่วนหนึ่งกำาหนด 

ให้การจัดการศึกษาสำาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้วยรูปแบบที่เหมาะสม ให้เต็มตามศักยภาพของบุคคลนั้นๆ ผู้อำานวยการ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.ธงชัย ชิวปรีชา) จึงเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ ให้พิจารณา 

สร้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขึ้น ผู้เกี่ยวข้อง 

ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงทราบ จึงพระราชทานพระราชดำาริให้พิจารณาว่า 

สมควรจะดำาเนินการที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์หรือไม่ เพราะเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน 

ควรจะพฒันาใหเ้ปน็โรงเรยีนทีน่ำารอ่งการบรหิารจดัการในรปูแบบใหม ่เพือ่สง่เสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ

 ดังนั้น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2543 จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่มี 

สถานภาพเป็นองค์การมหาชนขึ้น โดยการสนับสนุนของนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย) และโดยการผลักดันของ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอาคม เอ่งฉ้วน) ในขณะนั้น ให้ยุบเลิกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เดิม 

ซึ่งสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และให้โอนทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมาณของโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ์ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับไปเป็นของโรงเรียนที่ตั้ง

ขึน้ใหมต่ามพระราชกฤษฎีกา สำาหรบัขา้ราชการกใ็หม้สีทิธิเ์ลอืกทีจ่ะเปน็พนกังานขององคก์รใหม ่หรอืโอนยา้ยไปรบัราชการ

ที่ส่วนราชการอื่น



5.4 วิสัยทัศน์ 
 เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ นำาร่องสรรหาและจัดการศึกษาสำาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำาของโลก 

มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้               

มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

5.5 พันธกิจ
 1. พัฒนาต้นแบบ และนำาร่องการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนสำาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 

ด้านคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนปลายให้มคีณุภาพทดัเทยีมกบัโรงเรยีนวทิยาศาสตรช์ัน้นำาของโลก

 2. พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำาหรับผู้มีความ

สามารถพเิศษดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายให้ทดัเทยีมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชัน้นำาของโลก

 3. ดำาเนนิการและสง่เสรมิใหห้นว่ยงานภายนอกทีเ่กีย่วข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันามาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีน 

 4. ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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5.6 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงทางด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน           

ทำาหนา้ทีค่วบคมุดแูลเพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานของโรงเรยีนเปน็ไปตามวตัถปุระสงคท่ี์กำาหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้โรงเรยีน

มหดิลวิทยานสุรณ ์พ.ศ. 2543 คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมบีทบาทในการกำาหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนการ

ดำาเนินงานของโรงเรียน อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินของโรงเรียน ตลอดจนออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ           

การบริหารงานบุคคล การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน เป็นต้น

 ในปีงบประมาณ 2556 มคีณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน ปฏบิตัหินา้ทีค่วบคมุดแูลการบรหิารงานโรงเรยีนมหดิลวทิยา

นุสรณ์ 2 ชุด ได้แก่

 ชดุที ่1 (ดำารงตำาแหนง่ตัง้แตว่นัที ่28 กรกฎาคม 2552 และครบวาระการดำารงตำาแหนง่เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 2556) 

ประกอบด้วย

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

  1. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

  2. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

  3. ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

 ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

  4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  5. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

  6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

  7. ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า

  8. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

 กรรมการโดยตำาแหน่ง

  9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

   (ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน)

 10. ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  (ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล)

 11. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  (นายอภิชาติ จีระวุฒิ)

 12. ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

  (นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

 13. ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  (ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร)



Mahidol Wittayanusorn School

117

 กรรมการและเลขานุการ

  14. ผู้อำานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)

   ชุดปัจจุบัน (ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 – ปัจจุบัน) ประกอบด้วย

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

  1. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

  2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

  3. ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

 ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

  4. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  5. ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า

  6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

  7. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ลีลารัศมี

  8. ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์

 กรรมการโดยตำาแหน่ง

  9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

   (ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน)

 10. ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  (ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล)

 11. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  (นายอภิชาติ จีระวุฒิ)

 12. ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

  (นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

 13. ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  (ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร)

 กรรมการและเลขานุการ

 14. ผู้อำานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)
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ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

วุฒิการศึกษา
	Ph.D. (Microwave Acoustic Materials) Electrical Engineering,  
 University of Glasgow, U.K.
	Cert. Alternative Energy, University of Florida, Gainesville, USA.
	B.Sc.in Engineering (First Class Honors) Electrical Engineering,  
 University of Glasgow, U.K.
ประสบการณ์และตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 (และตำาแหน่งอื่น ได้แก่ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะพลังงานและวัสดุ
 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
 และวิเทศสัมพันธ์)  
	รองผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  
 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	ประธานคณะทำางานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชน 
 ด้านวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา สำานักงานพัฒนา 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
 สิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย
	เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
	กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในปัจจุบัน 
	นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
	ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน
	ประธานคณะทำางานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง
 ในฐานะโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
	กรรมการสภากาชาดไทย
	ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในมูลนิธิ สภามหาวิทยาลัย องค์กร
 และคณะกรรรมการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม
 และการศึกษาจำานวนหนึ่ง

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

วุฒิการศึกษา 
	ปริญญาโทและเอก สถิติศาสตร์ Harvard University, U.S.A.
	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  
 (เหรียญทอง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์และตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต 
	อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 กรรมการ TOEFL Policy Council
	Visiting Assistant Professor ภาควิชาสถิติศาสตร์
 มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา
ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในปัจจุบัน 
	นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ประธานคณะกรรมการดำาเนินงานร้านภูฟ้า
	กรรมการและกรรมการตรวจสอบสภากาชาดไทย
	กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  
 พระบรมราชชนก
	กรรมการและกรรมการตรวจสอบธนาคารกสิกรไทยจำากัด (มหาชน)
	กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิและเกียรติประวัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุดปัจจุบัน
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ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

วุฒิการศึกษา
	Ph.D. Electrical Engineering, Imperial College, University  
 of London, U.K.
	B.Sc. (Eng.) First Class Honors, Electrical Engineering,  
 Imperial College, University of London, U.K.
	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 31
ประสบการณ์และตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
	คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	ประธานกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด
	นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในปัจจุบัน
	ประธานกรรมการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
	 ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม

โทรคมนาคม สำานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
	ประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ 
 พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์
	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ธนาคารสินเอเซีย จำากัด (มหาชน)
	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน

วุฒิการศึกษา
	ปริญญาเอก สาขา Genetics จาก University of Hawaii, U.S.A.
	ปริญญาโท สาขา Genetics จาก University of Wisconsin, U.S.A. 
	ปริญญาตรี สาขา Zoology จาก University of Wisconsin, U.S.A.
ประสบการณ์และตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
	อาจารย์ประจำาสอนและวิจัยในสาขาชีววิทยา พันธุศาสตร์และ 
 ชีวสถิติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
	นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
	 นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย และสมาคมการศึกษาแห่ง
ประเทศไทย

	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดล 
 วิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนา 
 คณะกรรมการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ที่มีความสามารถพิเศษ  
 (สควค.)
	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี 6 (เพิ่งพ้นวาระ)
	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (เพิ่งพ้นวาระ)
	กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช สำานักงาน
 คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (เพิ่งพ้นวาระ)
ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในปัจจุบัน
	กรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
	กรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา 
 วิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)
	กรรมการ คณะกรรมการอำานวยการโครงการโรงเรียน 
 เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สอศ
	ที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
 ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สพฐ. และกระทรวง 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	ท่ีปรกึษาคณะกรรมการบรหิารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตรแ์หง่ชาติ
	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
	ประธานกรรมการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

คุณวุฒิและเกียรติประวัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุดปัจจุบัน
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ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วุฒิการศึกษา  
	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42 
	Ph.D. (Physics) Arizona State University
	M.S. (Physics) Indiana Uni versity
	วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	กศ.บ. (เกียรตินิยม) วิชาเอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 ประสานมิตร
ประสบการณ์และตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
	คณบดีสำานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549-2551
	ประธานที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.) สองวาระ
	ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์  
 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์)
	ประธานคณะกรรมการดำาเนินการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
	ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเรียนล่วงหน้ามาตรฐานกลาง  
 (Central Advanced Placement Program)
	คณบดีสำานักวิชาแพทยศาสตร์ (รักษาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
	คณะกรรมการสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
	รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอุดมศึกษาของสมาคมวิทยาศาสตร์
 แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2532
	รางวัลเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น มศว. และรางวัลอาจารย์ ดีเด่น กองทุน  
 เลกิ้น เลาเกเซ่น อนุสรณ์ 
	รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้บรรยายวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรครบ 5 ปี
 การศึกษา
ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในปัจจุบัน 
	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
	Vice President, Association of Universities of Asia and the Pacific  
 (AUAP)
	Executive Board Committee, International Consortium for Education  
 Dev. (ICED)
	นายกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา
 แห่งประเทศไทย (ควอท.)
	กรรมการการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ วปอ.
	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
	 รองประธานคณะกรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย/

กรรมการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่อง
กำาเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (สถาบันวิจัยซินโครตรอน)

	 กรรมการบริหารสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานอนุกรรมการการเงิน/
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลงาน/อนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วุฒิการศึกษา
	ระดับหลังปริญญาเอก จาก University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
	ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี จาก University of Wisconsin- 
 Madison, U.S.A.
	 ระดับปริญญาตรี สองสาขา คือ สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

และสาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก University of 
California, Davis, U.S.A.

ประสบการณ์และตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต   
	กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	กรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
	Advisory Board members, The National Institute of Advanced  
 Industrial Science and Technology (AIST), ประเทศญี่ปุ่น 
	กรรมการในคณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
 และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
	กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
	กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
	กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 
	ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
	ที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำาปะหลังแห่งประเทศไทย
	ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
	ผู้อำานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
	รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าธนบุรี
	ประธานคณะอนุกรรมการอาเซียน ว่าด้วยวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยีอาหาร 
	ผู้อำานวยการโครงการทักษะวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าธนบุรี
	ผู้ดำาเนินงานโรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูป โครงการหลวง
 โครงการพัฒนาตามพระราชดำาริ 
ตำาแหน่งสำาคัญในปัจจุบัน 
	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
 ชีวภาพแห่งชาติ
	กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
	Member of Scientific Directors, International Life Sciences  
 Institute (ILSI) Southeast Asia Region
	กรรมการในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์
 มูลนิธิอานันทมหิดล 
	กรรมการในคณะกรรมการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  
 (Thailand Management Association – TMA)  
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รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ลีลารัศมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วุฒิการศึกษา 
	ปริญญาเอก Computer Aided Design of Electronics จาก University
 of California, Berkley, U.S.A. 
	ปริญญาโท Integrated Circuit Design จาก University of California,  
 Berkley, U.S.A. 
	ปรญิญาตร ีไฟฟา้สือ่สาร วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดับหนึง่)  
 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์และตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
	นายกสมาคม, อุปนายกสมาคม และเลขาธิการสมาคมสถาบันวิศวกร 
 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section)
	รองผู้อำานวยการ สำานักบริหารหลักสูตรนานาชาติวิศวกรรมศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	คณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
	กรรมการบริหาร ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำาลัง
ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในปัจจุบัน
	รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาวิศวกรรม 
 ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแบบผังภูมิ กรมทรัพย์สิน
 ทางปัญญา
	คณะอนุกรรมการพิจาณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขา
 การผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์
 ทางทัศนศาสตร์, กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
	ประธาน IEEE Thailand Solid State Circuits Chapter
	กรรมการบริหาร IEEE Thailand Section

ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วุฒิการศึกษา
	Ph.D. Education Administration, Michigan State University, U.S.A. 
		Ed.S. Curriculum Development and Instruction, Michigan State 

University, U.S.A. 
	M.A. Linguistics, Michigan State University, U.S.A.
	B.A. English Literature/Public Administration,
 Centro Escolar University, Manila, the Philippines 
ประสบการณ์และตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
	รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
	ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
	รองผู้อำานวยการสำานักเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย 
 ตะวันออกเฉียงใต้ (องค์การระหว่างประเทศ) 
	 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรักษาการ
 ในตำาแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน สำานักงาน
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
	ผู้ช่วยปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 
	นักวิชาการศึกษา 9 ผู้อำานวยการสำานักกิจการสถาบันอุดม ศึกษาเอกชน 
	ปฏิบัติราชการแทนผู้อำานวยการศูนย์ SEAMEO RIHED,
 องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
	เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 8 ผู้อำานวยการกองวิเทศสัมพันธ์ สำานักงาน 
 ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 
	หวัหนา้ฝา่ยวเิทศสมัพนัธ ์สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ  
 สำานักนายกรัฐมนตรี  
	 รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารโครงการ “School Mapping”
 เป็นโครงการเงินกู้ธนาคารโลก เพื่อดำาเนินการเรื่องการวิจัย
 และวางแผนระดับประถมศึกษาใน 70 จังหวัด ทั่วประเทศ
 มีงบประมาณดำาเนินการ 33 ล้านบาท สำานักงานคณะกรรมการ
 การศึกษาแห่งชาติ สำานักนายกรัฐมนตรี 
	กรรมการ Fulbright Foundation
	คณะกรรมการการสาขาการศึกษา สภาวิจัยแห่งชาติ
	คณะกรรมการสื่อสิ่งพิมพ์ สานักงานเอกลักษณ์แห่งชาติ
	คณะกรรมการการประเมินภาครัฐ กพร.  
ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในปัจจุบัน
	 คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
 ระดับอุดมศึกษา สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
 การศึกษา (องค์การมหาชน)
	กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
	คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
	คณะกรรมการวิชาการ สถาบันบัณฑิตจุฬาภรณ์ 

คุณวุฒิและเกียรติประวัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุดปัจจุบัน



A n n u a l  R e p o r t  2 5 5 6

122

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน) 
กรรมการโดยตำาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
	วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
	แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 
 รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
	วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
 และแพทยสภา
	อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์
 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
	อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา
	Fellow of the Royal College of Physicians
	Fellow of the American College of Physicians 
	Fellow of the American College of Endocrinology 
ประสบการณ์และตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต  
	คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 มหาวิทยาลัยมหิดล
	หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 
 รามาธิบดี 
	ประธานวิชาการ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
	กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
	อุปนายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย 
	ประธานวิชาการ สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย 
ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในปัจจุบัน  
	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
	กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
	กรรมการในคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ
	ประธานอนุกรรมการป้องกัน แก้ไข และขจัดการขาดสารไอโอดีน 
 ในเด็กและเยาวชน (สำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  
 เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ) 

ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล)
กรรมการโดยตำาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
	ปริญญาเอก สาขา Digital Communications จาก Imperial College  
 of Science and Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร
	 ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก Imperial 

College of Science and Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน
 สหราชอาณาจักร
ประสบการณ์และตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
	รองผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
	กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช)
	กรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สองวาระ)
 และประธานคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคง
	กรรมการบริหาร สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
	กรรมการบริหาร สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
 (องค์การมหาชน)
	กรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิสด้านชีววิทยาศาสตร์
 (องค์การมหาชน)
	กรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
	 กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำากัด มหาชน (บริษัท
 ร่วมทุน ระหว่าง สวทช. ทศท. และ กสท.)
	กรรมการ บริษัท เทรดสยาม จำากัด (บริษัทบริษัทผู้ให้บริการ
 อีดีโอแห่งชาติ การร่วมทุนระหว่าง สวทช. หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ  
 และภาคเอกชน)
	กรรมการและเลขานกุาร คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแหง่ชาต ิ 
 และเลขานุการสภาแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย
	ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
	อาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และรองผู้อำานวยการ  
 สถาบันประมวลผลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในปัจจุบัน 
      ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คุณวุฒิและเกียรติประวัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุดปัจจุบัน
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เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)
กรรมการโดยตำาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
	หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 46 วิทยาลัยป้องกัน 
 ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม
	หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 41 โรงเรียนนักปกครองระดับสูง
 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
	ปริญญาโท กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
	ปรญิญาตร ีกศ.บ. สาขาภาษาไทย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 บางเขน
ประสบการณ์และตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
	เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
	ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
	เลขาธิการสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
 ตามอัธยาศัย สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
	ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
	ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร 9) รักษาการในตำาแหน่งที่ปรึกษา 
 ด้านระบบบริหารจัดการศึกษา สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
	ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร 9) สำานักงานปลัดกระทรวง 
 ศึกษาธิการ
	ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
	ผู้อำานวยการส่วน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8)
 ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ สำานักนโยบาย และแผนการศึกษา  
 ศาสนาและวัฒนธรรม สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
	ผู้อำานวยการส่วน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8)
 ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ สำานักนโยบาย และแผนการศึกษา  
 ศาสนาและวัฒนธรรม สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
	นักวิชาการศึกษา 8 ส่วนจัดรายการและออกอากาศรายการ 
 โทรทัศน์เพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 กรมการศึกษานอกโรงเรียน
	ผู้อำานวยการส่วน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8)
 ส่วนติดตามและประเมินผล สำานักนโยบาย และแผนการศึกษา  
 ศาสนาและวัฒนธรรม สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
	นักวิชาการศึกษา 7 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล  
 สำานักพัฒนาการศึกษาฯ เขตการศึกษา 8 สำานักงานปลัดกระทรวง 
 ศึกษาธิการ
ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในปัจจุบัน 
	เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ
(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)
กรรมการโดยตำาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
	 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 33 สมาคม
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกัน
 ราชอาณาจักร
	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์และตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
	 รองผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ
	ที่ปรึกษาสำานักงบประมาณ
	ผู้อำานวยการสำานักจัดทำางบประมาณด้านสังคม 1
	ผู้อำานวยการสำานักจัดทำางบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4
	ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 
 งบประมาณ 9 ชช.)
	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 8
ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในปัจจุบัน
	ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

คุณวุฒิและเกียรติประวัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุดปัจจุบัน
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ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร)
กรรมการโดยตำาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
		Ph.D. (Computer Science Teaching) University of North Texas, 

Denton, TX, USA
	คม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	วท. บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป: เคมี-ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์และตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
	รองผู้อำานวยการ (วิชาการ)
	ผู้ช่วยผู้อำานวยการ (สนับสนุนวิชาการ)
	หัวหน้าสำานักงานอำานวยการ / หัวหน้าสำานักนโยบายและแผน
	หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
	ผู้ชำานาญสาขาคอมพิวเตอร์
	วิจัยร่วมกับนานาชาติ ในโครงการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เพื่อการศึกษา (SITES) Module 1 , Module 2 และ SITES 2006 
	Advisory Committee for The Partners in Learning Program,  
 Microsoft (Thailand)
		Appointed Country Coordinator for the International GLOBE (Global 

Learning and Observations to Benefit the Environment) Program, USA
	Appointed Project Manager (Thai Counterpart) for the Australian- 
 Thai Collaborative Project - School Digital Curriculum Resources  
 Initiative Thailand (SDCRIT) (ร่วมมือกับ Curriculum Corporation &  
 The Learning Federation ประเทศออสเตรเลีย สวทช. สพฐ.
 และ สป. ศธ. ในโครงการพัฒนาสื่อคุณภาพสูงวิชาวิทยาศาสตร์
 และคณิตศาสตร์ สำาหรับโรงเรียนไทย ในฐานะหัวหน้าโครงการ)
	 ร่วมมือกับ UNESCO และ NRIES พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับ

ครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนนำาร่อง สาธารณรัฐประชาชนลาว 
	ร่วมมือกับ JICA, Sri Lanka พัฒนาผู้บริหารการศึกษาจากกระทรวง 
 ศึกษาธิการ ประเทศศรีลังกา ด้านการพัฒนาและซ่อมสร้างอุปกรณ์ 
 วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
	ร่วมมือกับ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พัฒนา  
 โรงเรียนผู้นำาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (School Training Centers
 for ICT) ภายใต้โครงการ ร่วมมือ ไทย-ออสเตรเลีย Capacity  
 Building of Thai Education Reform (CABTER) 
	ร่วมมือกับ Stanford Research Institute, Berkeley, California  
 พฒันานกัวชิาการ สสวท. เพือ่เพิม่พนูทักษะด้านการพฒันาสือ่ดจิทิลั  
 การฝึกอบรมครู และการวัดประเมินผล 
ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในปัจจุบัน 
	ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้อำานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)
กรรมการและเลขานุการ

วุฒิการศึกษา
	Doctor of Philosophy (Biochemistry) University College  
 London, U.K.    
	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล 
	วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์และตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต
	กรรมการสภาวิทยาลัยมิชชัน 
	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ
	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ
	รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 สงขลานครินทร์   
	อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2547 - 2554
	กรรมการสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2549 - 2554
	เลขาธิการสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2546 - 2549
	คณะทำางานส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
 ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาโท
 และปริญญาเอก (ผู้แทนมหาวิทยาลัย) พ.ศ. 2545-2551
	 กรรมการโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (NRCT - JSPS) ประจำาปี 2545
 และ 2544 (JFY 2002, JFY 2001)
	คณะทำางานติดตามและประเมินผลการวิจัยทางวิชาการ
 ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากสำานักงาน
 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
	ประธานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยสีำาหรบัเดก็และเยาวชน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
	Science Advisory Committee (MUA Science Counterpart)  
 สำาหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ออสเตรเลีย
 ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (TASEAP) 
ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในปัจจุบัน
	ผู้อำานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

คุณวุฒิและเกียรติประวัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุดปัจจุบัน
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5.7 การพัฒนาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ระยะที่ 3
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชุดปัจจุบันได้พิจารณาจากความก้าวหน้าในการดำาเนินงานของ 

โรงเรียนมหิดวิทยานุสรณ์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน โดยได้จำาแนกการดำาเนินงานของโรงเรียนออกเป็น 3 ระยะ คือ

 ระยะที่ 1 : ระหว่างปี พ.ศ. 2534 – 2543 เป็นช่วงที่โรงเรียนอยู่ในสังกัดของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มทำาการสอนเมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2534 โดยได้รับความอนุเคราะห์

จากพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม อนุญาตให้ใช้สถาน

ที่ปฏิบัติธรรมของวัดเป็นสถานที่เรียน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2536 ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหิดล

อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยจำานวน 25 ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน พื้นที่ดังกล่าวนี้จึงเป็นสถานที่ตั้งของ

โรงเรียนจนถึงปัจจุบัน ในระยะที่ 1 นี้ มีนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวมจำานวน 10 รุ่น

 ระยะที่ 2 : ระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2555 เป็นช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนโรงเรียนจากการเป็นสถานศึกษาสังกัดกรม

สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์การมหาชน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 

จดัการเรยีนการสอนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย มนีกัเรยีนชัน้เรยีนละ 10 หอ้งเรยีน หอ้งเรยีนละ 24 คน นกัเรยีนรุน่ที ่11 

ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นับเป็นรุ่นแรกของโรงเรียนในสถานภาพขององค์การมหาชน ท่ีได้รับการจัดการเรียนการ

สอนด้วยหลักสูตรพิเศษซึ่งโรงเรียนสร้างขึ้นเองที่เน้นความเข้มข้นลึกซึ้งทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และการพัฒนา

คุณลักษณะของนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น มีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีจิตมุ่งตอบแทนประเทศชาติ 

จนถึงปัจจุบันนักเรียนรุ่นที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 นับเป็นรุ่นที่ 21 ของโรงเรียน นอกจากจัดการ

เรียนการสอนสำาหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรแ์ลว้ โรงเรยีนยงัมภีารกจิในการขยายผลองค์

ความรู้ทางการบริหารจัดการและการเรียนการสอนดังกล่าวไปยังโรงเรียนอื่นๆ ที่จัดการเรียนการสอนเน้นความเข้มข้นลึก

ซึง้ดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรด์ว้ย การดำาเนนิการของโรงเรยีนในสถานภาพขององคก์ารมหาชน ทำาให้โรงเรยีนมกีาร

พฒันาระบบต่างๆ มีความคลอ่งตวัในการบรหิารบคุลากร การเงนิ การจดัการเรยีนการสอน และการบรหิารจดัการ บคุลากร

ทุ่มเทและต้ังใจในการปฏิบตัหินา้ที ่กอ่ใหเ้กดิผลดขีึน้ในทกุดา้น สามารถเปน็ตวัอยา่งของการพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษ

ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิผลของการทำางานยอดเยี่ยม ได้รับการจัดกลุ่มจาก สำานักงาน ก.พ.ร. ให้เป็น

องค์การมหาชนที่เป็น Best Practice

 ระยะที่ 3 : ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุดปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งจากคณะ

รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 มีวาระการทำางานตามที่กำาหนดพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

พ.ศ. 2543 ระยะเวลา 4 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้กำาหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนไว้ดังนี้
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 5.7.1 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

  1) ปรบัรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ปน็กลุม่เลก็ลง เนน้ Active Teaching & Participation ใชก้ารเรยีน

การสอนแบบ Inquiry based เป็นวิธีจัดการเรียนการสอนหลักของโรงเรียน

     2) เนื้อหาสาระที่สอนเน้นให้นักเรียนรู้จักบูรณาการองค์ความรู้โดยใช้ STEM เป็นหลัก

  3) ปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุด และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี 

สมัยใหม่

  4) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

     5) มหีอ้งเรยีนทีจ่ดัการเรยีนการสอนดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรเ์ปน็ภาษาองักฤษสำาหรบักลุม่นกัเรยีน

ที่ประสงค์เรียนต่อต่างประเทศ

  6) วิจัยและประเมินการใช้หลักสูตรและปรับปรุงให้ทันสมัยและดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  7) ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนที่จะต่อเนื่องกับระดับอุดมศึกษา

 5.7.2 การพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยของครูและนักเรียน

  1) จัดให้มี Advanced Research Labs ในบางด้าน

    2) ให้ครูและนักเรียนทำางานวิจัยร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยมากขึ้น

          3) เพิ่มทรัพยากรหรืองบประมาณเพื่อการวิจัย

  4) พัฒนา Project Shop หรือ Tool Shop เพื่อการสร้างหรือฝึกทักษะการสร้างอุปกรณ์ประกอบการวิจัย

  5) หาเวทีหรืองานระดับชาติหรือนานาชาติที่มีกิจกรรมประกวด/นำาเสนอผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น

 5.7.3 การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

  1) ใช้ Textbooks ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ

           2) คู่มือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จัดทำาเป็นภาษาอังกฤษ

           3) มีครูชาวต่างชาติมาสอนวิชาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

           4) จัดกิจกรรมที่ให้ครูและนักเรียนมีโอกาสอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น

         5) มี Exit Requirement สำาหรับนักเรียนที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำาที่กำาหนด
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 5.7.4 การพัฒนาด้านกิจการนักเรียน

         1) จัดทำาข้อมูลของนักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่าท่ีสะท้อนให้เห็นภาพตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนเรียนต่อ 

การประกอบอาชีพ และความสำาเร็จ

          2) พัฒนาระบบการอยู่ประจำาของนักเรียนให้มีความเป็นบ้าน

          3) พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 5.7.5 ด้านการประชาสัมพันธ์

         1) ทำาใหส้งัคมภายนอกเขา้ใจและเหน็ความสำาคญัของการจดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณใ์นสถานะองคก์าร

มหาชน 

         2) ทำาใหส้งัคมไทยเหน็ภาพและเกดิแรงกระเพือ่มของการจดัการศกึษาสำาหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษทางดา้น

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

         3) จัดทำาองค์ความรู้ (Knowledge) ด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียน และการขยายผลการจัดการศึกษาสำาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ท่ีโรงเรียนได้ดำาเนิน

การเผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรม

 5.7.6 ด้านการต่างประเทศ

         1) ประสานมหาวิทยาลัยชั้นนำาในต่างประเทศและดำาเนินการเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียน

         2) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนครูทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับโรงเรียบวิทยาศาสตร์ชั้นนำา 

ในต่างประเทศ

         3) สนบัสนนุบคุลากรใหเ้ขา้รว่มประชมุระดบันานาชาตเิกีย่วกบัการจัดการศกึษาสำาหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษ

ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  รวมทั้ง การนำาเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ

         4) เชิญนักการศึกษาหรือผู้ประสบความสำาเร็จด้านบริหารจัดการการจัดการศึกษาสำาหรับผู้มีความสามารถ

พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาบรรยายให้บุคลากรฟัง

         5) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมวิชาการ งานวิจัยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำา

  

 5.7.7 ด้านบุคลากร

         1) ปรับปรุงระบบงานบริหารงานบุคคล สะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของบุคลากร และมีระบบบริหาร

จัดการให้บุคลากรอยู่อย่างมีความสุข

  2) คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพสูง และพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มศักยภาพ
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5.8 แนวการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 โรงเรียนได้กำาหนดแนวทางในการบริหาร เพื่อให้การดำาเนินงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอุดมการณ์ 

และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน แผนปฏิบัติงาน 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) และตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคำารับรอง 

การปฏิบัติงานของโรงเรียน ดังนี้

 5.8.1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  1) จดักระบวนการรบั-สง่แบบทดสอบคดัเลอืกนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษใหก้ระชบัรดักมุและรวดเรว็ยิง่ขึน้

  2) ส่งเสริมและผลักดันการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน

ผู้มีความสามารถพิเศษ

  3) ส่งเสริมให้นักเรียนไปฝึกหรือร่วมทำาวิจัยกับนักวิจัยในสถาบันวิจัยของต่างประเทศ

  4) ประสานงานกบัมหาวทิยาลยัของต่างประเทศให้ทุนการศกึษาแกน่กัเรยีนเพือ่ศกึษาตอ่ทางดา้นคณติศาสตร์

และวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

 5.8.2 ด้านหลักสูตร สื่อ และกิจกรรมการเรียนการสอน

  1) การทำาโครงงานของนักเรียน

   n		สง่เสรมิและผลกัดนัใหน้กัเรยีนไปขอรบัคำาปรกึษาจากนกัวทิยาศาสตรพ์ีเ่ลีย้งในสถาบนัอดุมศกึษาและ

หน่วยงานวิจัย และขอให้พี่เลี้ยงจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัยเหล่านั้นมาเป็นที่ปรึกษา 

โครงงานให้มากยิ่งขึ้น

   n		สง่เสรมิใหน้กัเรยีนไปทำาโครงงานกบัสถาบนัอดุมศกึษาและหนว่ยงานวจัิยได ้โดยไมม่เีวลาและการสอน

ตามปกติเป็นข้อจำากัด

   n	ส่งเสริมและผลักดันให้นักเรียนมุ่งเน้นทำาโครงงานเฉพาะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  2) ปรบัเพิม่ความเขม้ขน้และความลกึของเนือ้หาวชิาทางคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรใ์ห้ทัดเทียมกบัหลกัสตูร 

สอวน. โดยจัดเป็นรายวิชาบังคับให้นักเรียนทุกคนได้เรียน

  3) ส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้านศิลปะและดนตรี โดยจัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้ครบถ้วน

  4) ส่งเสริมและผลักดันให้นักเรียนไปเข้าสังเกตการเรียนการสอนวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ระดับปริญญา

โทและเอกของสถาบันอุดมศึกษา

  5) ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน และสร้างความตระหนักแก่นักเรียนให้เห็นถึง

ความสำาคัญของภาษาอังกฤษและสร้างบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น
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 5.8.3 ด้านบุคลากร

  1) ส่งเสริมและผลักดันให้ครูของโรงเรียนไปทำาวิจัยร่วมกับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย 

โดยทำาขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการกบัสถาบนัอดุมศกึษาเพือ่พฒันาบคุลากร  ดา้นการสนบัสนนุการวจิยัของนกัเรยีน

และบุคลากร และด้านการพัฒนาและบริการแหล่งเรียนรู้

  2) ทำาข้อตกลงการแลกเปลี่ยนครูระหว่างกันกับสถาบันการศึกษาของต่างประเทศ 

  3) ส่งเสริมและผลักดันบุคลากรใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และผลักดันให้

บุคลากรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

  4) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน

  5) ส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรไปฝึกวิจัยกับสถาบันวิจัยของต่างประเทศในช่วงปิดภาคเรียน

  6) สร้างระบบทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ 

 5.8.4 ด้านการพัฒนาระบบบริหาร

  1) ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับการบริหารเพ่ือตอบสนองการจัดการเรียนที่มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  2) สร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนและภาครัฐให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารองค์กร

 5.8.5 ด้านการให้บริการทางวิชาการ 

  1) ส่งเสริมและผลักดันการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน

ผู้มีความสามารถพิเศษในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง

  2) ส่งเสริมการขยายผลการจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตรไ์ปยงัห้องเรยีนวทิยาศาสตรท่ั์วประเทศในโรงเรยีน

ที่สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 195 โรงเรียน นอกเหนือจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง



A n n u a l  R e p o r t  2 5 5 6

130

5.9 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ในปีงบประมาณ 2556 โรงเรยีนใชม้าตรฐาน ตวับง่ชี ้สำาหรบัการประกนัคณุภาพการศกึษาโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ ์ 

สำาหรับเปน็แนวทางในการบรหิารจดัการ และการจดักระบวนการเรยีนการสอนของโรงเรยีน ให้มคีณุภาพเทยีบเทา่โรงเรยีน

วิทยาศาสตร์ชั้นนำาของโลก มาตรฐานดังกล่าวโรงเรียนจัดทำาขึ้นโดยใช้มาตรฐานและแนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

ชั้นนำาของโลกเป็นบรรทัดฐาน อันได้แก่ Illinois Mathematics and Science Academy, The North Carolina School of 

Science and Mathematics และ Korea Science Academy of KAIST มาตรฐานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประกอบด้วย 

มาตรฐาน 7 ด้าน 64 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

 มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน มี 19 ตัวบ่งชี้

 มาตรฐานที่ 2 ด้านครู  มี 8 ตัวบ่งชี้

 มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ มี 3 ตัวบ่งชี้

 มาตรฐานที่ 4 ด้านหลักสูตร มี 3 ตัวบ่งชี้

 มาตรฐานที่ 5 ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน มี 19 ตัวบ่งชี้

 มาตรฐานที่ 6 ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม มี 8 ตัวบ่งชี้

 มาตรฐานที่ 7 ด้านการจัดกิจกรรมบริการพิเศษแก่สังคม มี 4 ตัวบ่งชี้
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5.10 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 5.10.1 การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง โรงเรียนได้ดำาเนินการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ 

คำาสำาคัญ (Key Words) ของวัตถุประสงค์ของโรงเรียน วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ได้ดังนี้

  1) การสอนที่มีความเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

   2) นักเรียนมีศักยภาพสูงในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

   3) โรงเรียนสามารถกำาหนดหลักสูตร เพื่อใช้ในโรงเรียนได้เอง

   4) หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

   5) โรงเรียนต้องบริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

   6) มีกระบวนการสรรหานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาเป็น

นักเรียนของโรงเรียน 

   7) โรงเรียนมีความเป็นต้นแบบของการสรรหาและจัดการศึกษาสำาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ด้านวิทยาศาสตร์  

   8) นักเรียนต้องมีคุณลักษณะของความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น และมีความมุ่งมั่นพัฒนา 

ประเทศชาติ  

 5.10.2 ระดับความเสี่ยง โรงเรียนกำาหนดระดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการ ดังนี้

   1) ความเสี่ยงระดับต่ำา อยู่ในช่วง 1 - 4 คะแนน เป็นช่วงของการ “ยอมรับความเสี่ยง” โดยท่ัวไป 

ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ 

ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำาเนินการใดๆ เพิ่มเติม

   2) ความเสี่ยงระดับปานกลาง อยู่ในช่วง 5 - 9 คะแนน เป็นช่วงของการ “ยอมรับความเส่ียงแต่ต้องมี

แผนควบคุมความเสี่ยง” ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ให้มีการเฝ้าระวัง

   3) ความเสี่ยงระดับสูง อยู่ในช่วง 10 - 15 คะแนน เป็นช่วงของการ “ต้องมีแผนลด/ควบคุมความเสี่ยง” 

เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

   4) ความเสี่ยงระดับสูงมาก อยู่ในช่วง 16 - 25 คะแนน เป็นช่วงของการ “ต้องมีแผนลดความเสี่ยงหรือ

อาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง”

 5.10.3 ประเดน็ความเสีย่งและกลยทุธใ์นการจดัการความเสีย่ง จากการวเิคราะหป์ระเดน็ความเสีย่ง โรงเรยีน

ได้นำามาเป็นประเด็นความเสี่ยงปีงบประมาณ 2556 และดำาเนินการด้านกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ดังตาราง 42 
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ตาราง 42 ประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556 

 ประเด็นความเสี่ยง
ระดับ

ความเสี่ยง
กลยุทธ์ ในการจัดการความเสี่ยง

1.  การรัว่ของขอ้สอบคัดเลอืกและกระบวนการ

จดัพมิพ ์และการจดัสง่ขอ้สอบไปสนามสอบ

ไม่เป็นไปตามแผน 

10 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจในการดำาเนินการ

อย่างเป็นความลับ

2.  ฝา่ยบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งและคณะกรรมการเฉพาะกจิ 

ทบทวนมาตรการ วิธีปฏิบัติ และ ตรวจสอบความ

เรียบร้อยสมบูรณ์ของงานอย่างสม่ำาเสมอ

2.  นักเรียนมีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่ม

เสี่ยงอาจได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน

6 1.  ทำาความเข้าใจและให้ความรู้กับครูและผู้ปกครอง

นักเรียนทีมี่คณุลกัษณะทางจติวิทยาอยูใ่นกลุ่มเสีย่ง 

2.  ประสานงานร่วมกันระหว่างครูที่เกี่ยวข้อง ครู

หอพกั ผูป้กครอง นกัจติวทิยาประจำาโรงเรยีน และ

จิตแพทย์ ในการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

3.  เจ้ าหน้ าที่ ที่ ทำ า งานเฉพาะทางและมี

ประสบการณ์ในการดูแลระบบต่างๆ ของ

โรงเรียนอาจลาออก

6 1.  ใช้กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

2.  มีกระบวนการสร้างความผูกพันกับองค์กรอย่างมี

ประสิทธิผล

4.  ผูท้รงคณุวฒุ ิสถาบนัอดุมศกึษาและหนว่ยงาน

ภายนอกที่เป็นเป้าหมายลดความร่วมมือ

และการสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและ

แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

12 1.  สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและสร้างความเข้าใจกับ

หนว่ยงานและผูท้รงคณุวฒุภิายนอกถงึเปา้หมายของ

โรงเรียนและความจำาเป็นในการได้รับความร่วมมือ

2.  หาหน่วยงานใหม่เพิ่มเติมที่จะสนับสนุนกิจกรรม

ของโรงเรียน

5.  ความเสยีหายของระบบคอมพวิเตอร ์ทีเ่กดิ

จากความบกพร่องของอุปกรณ์/ระบบจ่าย

กระแสไฟฟ้าจากภายนอก/การกระทำาของ      

ผู้บุกรุก ก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้าน      

การเงินและด้านข้อมูลต่างๆ

9 1.  จดัทำาขอ้มลูความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้และทำาเปน็

สถิติว่าความเสียหายใดเกิดบ่อยท่ีควรดำาเนินการ

ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น

2.  จัดทำาข้อมูลช่องทางที่ผู้บุกรุกจะเข้าถึงระบบ

คอมพิวเตอร์และให้ข้อมูลบุคลากรรวมทั้งกำาหนด

วิธีและให้ความรู้ในการป้องกัน

6.  การถูกฟ้องร้องหรือดำาเนินการอื่นใดจาก

บคุคล/หนว่ยงานภายนอกในการทีบ่คุลากร

ของโรงเรียนนำาข้อมูล/ผลงาน มาอ้างอิงใน

การทำาผลงานทางวิชาการ

8 1.  มีมาตรการในการส่งเสริมคณุธรรมทางวิชาการ และ

ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการลงรายการอา้งองิ (Citation & 

References) ตามมาตรฐานสากลให้ถูกต้อง

2.  มีระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ

3.  สง่เสรมิการใชส้ือ่การสอนและโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ที่ถูกต้องลิขสิทธิ์
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5.11 การบริหารงานบุคคล
 ปัจจัยที่สำาคัญที่สุดที่มีผลให้การดำาเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมายที่คาดหวังอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพคือบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยบุคลากรกลุ่มครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการ     

เรียนรู้ พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความสามารถเฉพาะตำาแหน่ง มีความเชี่ยวชาญ     

ทางวิชาการในระดับดีเยี่ยม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความรัก มีความผูกพัน อุทิศเวลา ทุ่มเท และเสียสละ ในการปฏิบัติงาน       

ให้แก่โรงเรียนอย่างเต็มที่ รวมทั้งบุคลากรกลุ่มปฏิบัติการได้ปฏิบัติหน้าท่ีของตนเพ่ือให้การดำาเนินงานของโรงเรียน         

ดำาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีอย่างสูงสุดต่อโรงเรียนจนเป็นท่ีประจักษ์แก่สังคมท่ัวไป โรงเรียนจึงมี

มาตรการในการสรรหา และสร้างแรงจูงใจในการดึงดูดคนดีที่มีความสามารถเป็นเลิศมาเป็นบุคลากรของโรงเรียน นอกจากน้ี 

โรงเรียนจัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทั้งกลุ่มครูและกลุ่มปฏิบัติการอย่าง       

ต่อเนื่องตลอดมา

 ปัจจุบันโรงเรียนมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานต่างๆ รวมท้ังส้ิน 138 คน มีสถานภาพ วุฒิการศึกษา และ 

ได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังตาราง 43

ตาราง 43  จำานวนบุคลากร จำาแนกตามสถานภาพและคุณวุฒิ ปีงบประมาณ 2556

รายการ
จำานวน (คน)

กลุ่มบริหาร กลุ่มครู กลุ่มปฏิบัติการ รวม

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 6 - 7

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 17 43 31 91

3. อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก - 16 1 17

 - ศึกษาต่อต่างประเทศ - (6) - (6)

 - ศึกษาต่อในประเทศ เต็มเวลา - (8) - (8)

 -  กลับมาปฏิบัติงานแล้วและอยู่ระหว่างการ

ทำาวิทยานิพนธ์

- (2) (1) (3)

4. อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโท - 5 7 12

 - ศึกษาต่อในประเทศ เต็มเวลา - (0) (0)

 - ศึกษาต่อในประเทศ นอกเวลา - (4) (4)

 -  กลับมาปฏิบัติงานแล้วและอยู่ระหว่างการ

ทำาวิทยานิพนธ์

- (1) (7) (8)

5. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 1 8 11

รวมจำานวนบุคลากรในปีงบประมาณ 2556 138

ข้อมูล ณ วันที่ 30  กันยายน 2556
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 5.11.1 การออกระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่

  ในปีงบประมาณ 2556 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริหารโรงเรียน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำานวยการโรงเรียน รองผู้อำานวยการโรงเรียน และผู้แทนเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้ง ได้พิจารณาแก้ไข

ปรับปรุง และออกระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล รวมท้ังสวัสดิการของเจ้าหน้าท่ี จำานวน 3 เรื่อง                  

ดังรายการต่อไปนี้

  1) การปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2555

  2) การปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2555

  3) ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

 5.11.2 แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล

  โรงเรยีนได้จดัทำาแผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคล โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ ์พ.ศ. 2556-2559 

เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

โดยได้กำาหนดยุทธศาสตร์ และโครงการ/กิจกรรมการดำาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม

1.  การวางแผนอัตรากำาลังและระบบการสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง มีความ     
มุ่งมั่นในการทำางานและมีศักยภาพที่จะได้รับ
การพัฒนาต่อไปได้

(1)  การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของอัตรากำาลังของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์

(2) โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำาและการบริหารคนเก่ง
(3) โครงการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากร

2.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรเป็นรายบุคคล

(1)  โครงการส่งเสรมิให้ครใูช้กระบวนการเรยีนการสอนแบบ Inquiry-
based Learning หรอื Problem-based Learning ในรายวชิาตา่งๆ  

(2)  โครงการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนสำาหรบันกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

(3)  โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสื่อ      
การสอนและการบริหารจัดการ

(4)  โครงการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนสำาหรบันกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษดา้นคณติศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

(5)  โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียน ครู และข้อมูลวิชาการ
กับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ

(6) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากร
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม

3.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทำางาน
วิ จัยและสร้ า งผลงานทางวิ ช าการหรื อ 
องค์ความรู้ใหม่

(1)  โครงการสรรหาผู้เชี่ยวชาญมาเป็นท่ีปรึกษาประจำาสาขาวิชาและ
ให้การฝึกอบรมทางวิชาการแก่บุคลากร  

(2)  โครงการพัฒนาครูของแต่ละสาขาวิชาเพื่อเป็นผู้นำาทางวิชาการ
สามารถทำางานระดับนานาชาติได้

(3)  โครงการสนบัสนนุใหบ้คุลากรไปเขา้รว่มประชมุและเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ

4.  การพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ
ของบุคลากรตลอดจนส่งเสริมและกระตุ้นให้
บุคลากรเกิดความรักและผูกพันในองค์กร

(1) โครงการพลังความผูกพันเสริมสร้างองค์กร (Engagement)  
(2)  โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสร้างความตระหนัก

และความเขา้ใจในอดุมการณข์องโรงเรยีนและความรว่มใจในการ
พัฒนางาน

5.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน      
การบรหิารทรพัยากรบคุคลและการประเมนิผล
การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ตนเอง ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทั้ง 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนระบบอัตรา
กำาลังและการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของ
โรงเรียน

(1)  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

(2)  การทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ และระบบการบริหารจัดการของ
โรงเรียน

(3) การทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
(4)  การพฒันาระบบการกำาหนดลกัษณะงาน (Job Description) และ

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามค่าภาระงาน (Job Evaluation)

6.  การพัฒนาระบบเงินเดือนและระบบสวัสดิการ
ตอบแทนทีเ่หมาะสม เพือ่ใหบ้คุลากรมีแรงจงูใจ
ในการทำางาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความ
มั่นคงในอาชีพ

(1) โครงการตรวจสุขภาพประจำาปี
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 5.11.3 การพัฒนาบุคลากร

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเป็นอย่างมาก เพราะ

ถือว่าบุคลากรเป็นปัจจัยสำาคัญในการที่จะทำาให้ภารกิจของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยในปีงบประมาณ 2556  

โรงเรียนมีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในลักษณะต่างๆ ดังนี้  

  1) การอบรม ประชมุ สมัมนา ทีโ่รงเรยีนจดั บคุลากรของโรงเรยีนแตล่ะคนไดเ้ขา้รบัการอบรม ประชมุ 

สมัมนา ในเรือ่งทีโ่รงเรยีนจดัขึน้ ตามนโยบายการพฒันาบคุลากรแตล่ะป ีโดยในปงีบประมาณ 2556 มบีคุลากรของโรงเรยีน

เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาที่โรงเรียนจัดขึ้น รวมทั้งสิ้น 1,365 คนวัน หรือเฉลี่ยคนละ 69 ชั่วโมง

  2)  การรว่มอบรม ประชมุ สมัมนา กบัหนว่ยงานภายนอก โรงเรยีนเปดิโอกาสให้บคุลากรของโรงเรยีน

ทุกคนเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ

ตนเอง และการเพิ่มศักยภาพตนเองในด้านต่างๆ โดยในรอบปีที่ผ่านมามีบุคลากรของโรงเรียน ได้เข้ารับการอบรม ประชุม 

สัมมนา จำานวนทั้งสิ้น 1,332 คนวัน หรือเฉลี่ยคนละ 67 ชั่วโมง

  3) การศึกษาดูงาน โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสไปศึกษาดูงานในสถาบันและหน่วยงาน 

ทีม่ช่ืีอเสยีงเป็นทีย่อมรบัในระดับชาตหิรอืนานาชาต ิเพือ่นำาความรูแ้ละประสบการณม์าเปน็แนวทางในการพฒันาการเรยีน

การสอน หรือการบริหารจัดการ โดยในปีงบประมาณ 2556 บุคลากรของโรงเรียนได้ไปศึกษาดูงานจำานวนทั้งสิ้น 555 คน

วัน หรือเฉลี่ยคนละ 28 ชั่วโมง  

  4) การศึกษาต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน โรงเรียนให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรท่ีมีศักยภาพไปศึกษา

ตอ่ระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยในปงีบประมาณ 2556 มบีคุลากรทีไ่ดร้บัอนมุตัใิห้

ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำานวนทั้งสิ้น 29 คน ดังนี้

   •   ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จำานวน 17 คน จำาแนกเป็น ศึกษาต่อต่างประเทศ 6 คนศึกษาต่อ 

ในประเทศเต็มเวลา 10 คน และศึกษาต่อในประเทศนอกเวลาปฏิบัติงาน 1 คน 

   •  ศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศ จำานวน 12 คน จำาแนกเป็น ศึกษาต่อเต็มเวลาแต่กลับมา

ปฏิบัติงานแล้วและอยู่ระหว่างการทำาวิทยานิพนธ์ 1 คน ศึกษาต่อนอกเวลาปฏิบัติงาน 11 คน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 งบรายได้และค่าใช้จ่าย และงบกระแสเงินสดสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบัญชีท่ีสำาคัญ และหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินสำาหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็น 

เพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ

งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ

ปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสำาคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำานวนเงินและการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดง

ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียง

ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของ

กิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความ

สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทำาข้ึนโดยผู้บริหาร รวมท้ังการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

 ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ของข้าพเจ้า

ความเห็น

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2556 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

  (นายพจน์ อัศวสันติชัย)

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19 มีนาคม 2557
2014/006/0981
2013/234/0964
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2554

      บาท

    หมายเหตุ 2556  2555

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน     

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  3 97,558,315.37 153,506,386.71

 ลูกหนี้ระยะสั้น 4 85,000.00 -

 รายได้ค้างรับ 5 638,359.60 847,419.67

 เงินลงทุนระยะสั้น 6 120,000,000.00 50,000,000.00

 วัสดุคงเหลือ 2.6, 7 406,838.98 301,215.80

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8 10,700.00 10,700.00

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  218,699,213.95 204,665,722.18

    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

 เงินลงทุนระยะยาว 9 183,785,099.94 138,200,257.04

 อาคารและอุปกรณ์  2.7, 10, 11 318,963,157.54 353,690,209.15

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2.8, 12 6,631,635.29 7,392,887.05

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     509,379,892.77 499,283,353.24

รวมสินทรัพย์     728,079,106.72 703,949,075.42

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)

ผู้อำานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

(นางสาววาสนา รัตนศรีทอง)

หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2554

      บาท

    หมายเหตุ 2556  2555

หนี้สิน    

หนี้สินหมุนเวียน     

 เจ้าหนี้ระยะสั้น 13 2,158,999.19 2,108,571.22

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 14 860,850.00 855,507.65

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น    

  รายได้รับล่วงหน้า  15 3,573,299.59 3,820,199.69

  รายได้จากเงินบริจาคและสนับสนุน    

   โครงการรอการรับรู้ 16 4,236,976.95 4,002,952.61

  หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ 17 1,529,396.62 1,354,860.54

  รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น  9,339,673.16 9,178,012.84

รวมหนี้สินหมุนเวียน  12,359,522.35 12,142,091.71

หนี้สินไม่หมุนเวียน    

 รายได้จากการรับบริจาคอาคาร อุปกรณ์และ 

  ครุภัณฑ์รอการรับรู้ 18 11,347,685.54 13,207,949.07

 กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน 19 291,746.12 332,244.43

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 20 1,315,182.00 1,813,493.00

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  12,954,613.66 15,353,686.50

รวมหนี้สิน  25,314,136.01 27,495,778.21

สินทรัพย์สุทธิ  702,764,970.71 676,453,297.21

สินทรัพย์สุทธิ    

 ทุนประเดิม 21 95,124,768.68 95,124,768.68

 กองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 22 101,648,954.45 77,916,933.21

 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 23 505,991,247.58 503,411,595.32

รวมสินทรัพย์สุทธิ  702,764,970.71 676,453,297.21

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)

ผู้อำานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

(นางสาววาสนา รัตนศรีทอง)

หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

งบรายได้และค่าใช้จ่าย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

      บาท

    หมายเหตุ 2556  2555

รายได้จากการดำาเนินงาน    

 รายได้จากรัฐบาล     

 รายได้จากเงินงบประมาณ 24 324,923,800.00 328,497,700.00

 รวมรายได้จากรัฐบาล  324,923,800.00 328,497,700.00

 รายได้จากแหล่งอื่น     

 รายได้ค่าหอพักนักเรียน  9,269,000.00 9,243,000.00

 รายได้จากเงินบริจาค  3,871,990.50 2,544,516.00

 รายได้จากเงินบริจาคและสนับสนุนโครงการ 16 2,794,883.68 10,521,252.52

 รายได้ดอกเบี้ยรับ  9,436,756.64 7,496,859.82

 รายได้อื่น  25 10,275,694.93 12,166,736.44

 รวมรายได้จากแหล่งอื่น  35,648,325.75 41,972,364.78

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน  360,572,125.75 370,470,064.78

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน    

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร    26 86,732,171.42 81,388,969.60

 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน   27 164,607,506.70 161,471,846.71

 ค่าใช้จ่ายจากเงินบริจาคและสนับสนุนโครงการ         16 2,794,883.68 2,654,260.50

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 28 51,096,018.49 48,225,882.91

 ทุนการศึกษา  31,372,000.00 31,284,000.00

รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน  336,602,580.29 325,024,959.72

รายได้สูง (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  23,969,545.46 45,445,105.06

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)

ผู้อำานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

(นางสาววาสนา รัตนศรีทอง)

หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

     บาท

    2556  2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน   

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ 23,969,545.46 45,445,105.06

ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน   

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 51,096,018.49 48,225,882.91

รายได้จากเงินบริจาคและสนับสนุนโครงการ (1,922,400.00) (10,521,252.52)

รายได้จากการรับบริจาคอาคาร อุปกรณ์และครุภัณฑ์ (1,860,263.53) (1,994,636.95)

(กำาไร) ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ (51,655.38) 6,626.08

รายได้ดอกเบี้ยรับ (9,436,756.64) (7,496,859.82)

ลูกหนี้ระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (85,000.00) -

วัสดุคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (105,623.18) 82,810.51

เจ้าหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 50,427.97 (6,101,047.72)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 5,342.35 682,989.65

รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง) (246,900.10) (945,400.31)

รายได้จากเงินบริจาคและสนับสนุนโครงการรอการรับรู้เพิ่มขึ้น 2,156,424.34 2,557,660.38

หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง) 174,536.08 (1,380,204.70)

เงินกองทุนโรงเรียนฯจากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 2,342,128.04 2,013,289.32

รายได้จากการรับบริจาคอาคาร อุปกรณ์และครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น - 148,990.00

กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนเพิ่มขึ้น (ลดลง) (40,498.31) 50,956.92

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (ลดลง) (498,311.00) (120,899.00)

    65,547,014.59 70,654,009.81

รับดอกเบี้ย 9,645,816.71 7,010,129.36

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 75,192,831.30 77,664,139.17



A n n u a l  R e p o r t  2 5 5 6

144

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

     บาท

    2556  2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

 เงินจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น (70,000,000.00) 38,227,107.12

 เงินจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะยาว (45,584,842.90) -

 เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 76,985.00 22,795.00

 เงินสดจ่ายเพื่ออาคารและอุปกรณ์ (14,408,316.91) (80,570,811.40)

 เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,224,727.83) (3,357,680.72)

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (131,140,902.64) (45,678,590.00)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ (55,948,071.34) 31,985,549.17

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 153,506,386.71 121,520,837.54

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 97,558,315.37 153,506,386.71

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)

ผู้อำานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

(นางสาววาสนา รัตนศรีทอง)

หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ


