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โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องคก์ารมหาชน) 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนโรงเรียนตนแบบในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการ

สอนสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ท่ีมุงเนนใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการ

ในการศึกษาคนควา การคิดวิเคราะห การทดลองและการทําวิจัย เพ่ือมุงสูความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีจิตวิญญาณของความเปนนักวิจัย นักประดิษฐคิดคนและนักพัฒนา มี

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามอุดมการณและเปาหมายของโรงเรียน เปนเยาวชนท่ีมีคุณภาพสูงสําหรับสงตอ

ใหกับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสรางนักวิชาการอันยอดเยี่ยมของประเทศ 

การดําเนินงานของโรงเรียนยึดตามแผนปฏิบัติงาน 4 ป (พ.ศ.2555-2558) เปนกรอบในการ

ปฏิบัติงาน มีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธและตัวชี้วัดผลสําเร็จในการ

ดําเนินการท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน โดยในปงบประมาณ 2558 มีผล

การดําเนินการจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การนํารองการบริหารจัดการและจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตร ส่ือ กิจกรรมการเรียน 
การสอน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณดําเนินการวิจัยและพัฒนากระบวนการคัดเลือกนักเรียน เพ่ือใหได

วิธีการคัดกรองท่ีโปรงใส ยุติธรรม และเท่ียงตรงตามหลักวิชาการอยางเครงครัด  ในปงบประมาณ 2558 มีผูสมัคร

สอบคัดเลือกท้ังสิ้น 13,461 คน นักเรียนท่ีผานการคัดเลือกและรายงานตัวเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ป

การศึกษา 2558 จํานวน 240 คน เปนนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากโรงเรียนในเขต

กรุงเทพมหานคร 129  คน  และจากโรงเรียนในจังหวัดอ่ืน ๆ 111 คน เปนนักเรียนชาย 160 คน และนักเรียน

หญิง 80 คน 

หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนเปนการเฉพาะสําหรับนักเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มุงหมายใหนักเรียนแตละคนไดรับการพัฒนาความรู

ความสามารถตามความสนใจและความถนัดอยางเต็มศักยภาพ  โรงเรียนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง

ใหมีความเหมาะสมกับนักเรียนของโรงเรียน และทันตอความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

หลักสูตรฉบับปจจุบัน คือ หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2556 (ประกาศใชเม่ือ

วันท่ี 9 พฤษภาคม 2556) เริ่มใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2556 หลักสูตรฉบับนี้พัฒนาจาก

การวิจัยผลการใชหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปการศึกษา 2552 การประชุมระดมความคิดระหวาง

ผูทรงคุณวุฒิ ครู ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนนักเรียน ขอเสนอแนะและคําแนะนําของคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตลอดจนขอมูลจากการศึกษาหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

วิทยาศาสตรชั้นนําของโลก และโรงเรียนในประเทศตางๆ ท่ีมีอุดมการณและเปาหมายในการจัดการศึกษา และ

การพัฒนานักเรียนในลักษณะเดียวกันกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ซ่ึงเนนการพัฒนาเยาวชนเพ่ือกาวสูความ

เปนผูนําทางวิชาการและผูนําของสังคม 



การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาใหนักเรียนเปนผูท่ีมีความรูพ้ืนฐานใน

การเรียนรู มีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง มีทักษะในการคิด การตัดสินใจ มีทักษะการแกปญหา

ท้ังปญหาเฉพาะหนาและปญหาท่ีคาดการณวาอาจเกิดข้ึน รวมท้ังฝกประสบการณการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

กระบวนการสอนมุงเนนใหนักเรียนคิดวิเคราะหและแกปญหา โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการ

สืบเสาะความรู  วิธีการสอนเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือธรรมชาติการเรียนรูในแตละสาขาวิชา โดยนํา

เทคนิคการสอนตาง ๆ มาประยุกต ใช   อาทิ  Inquiry–based Learning,  Problem–based Learning, 

Project-based Learning, Case-based Learning, Mini Course และ Debate เปนตน       

 นอกจากนี้นักเรียนยังไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานอ่ืนๆ อีกหลายประการ เพ่ือใหเปนบุคคล

ท่ีรอบรู รูรอบ และมีทักษะการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสมในสังคม (Well-rounded person) ไดแก การพัฒนา

ทักษะการใชภาษาตางประเทศ การสงเสริมทักษะการอาน การศึกษาคนควาและการเรียนรูดวยตนเอง การ

สงเสริมสุขภาพพลานามัยท่ีดีและรักการออกกําลังกาย การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบตอ

สังคม การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย ตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิต เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การดําเนินการและสงเสริมใหหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาของโรงเรียน 

โรงเรียนไดรับความรวมมือทางวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการจากหนวยงาน องคกร และ

สถาบันการศึกษาตางๆในการดําเนินงานของโรงเรียน และการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนเปนอยางดีตลอดมา ในปงบประมาณ 2558 โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากนักวิจัยและ

นักวิทยาศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานวิจัยตาง ๆ เพ่ือเปนท่ีปรึกษาการทําโครงงานวิทยาศาสตร

ของนักเรียนจํานวน 62 คน จาก 11 สถาบันหลัก (35 หนวยงานยอย) โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนไดรับ

ทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก จํานวน 43 โครงงาน นอกจากนี้ยังไดรับความอนุเคราะหจากหนวยงาน

และสถาบันวิจัยใหนักเรียนเขาศึกษาดูงานทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัย จํานวน 53 แหง มี

ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอกเปนวิทยากรบรรยายพิเศษใหกับนักเรียน จํานวน 11 คน ในจํานวนนี้ 

โรงเรียนไดรับเกียรติจาก Maj. Gen. Charles Bolden ผูอํานวยการองคการบริหารการบินและอวกาศ

แหงชาติ (National Aeronautics and Space Administration - NASA) มาบรรยายใหความรูและสรางแรง

บันดาลใจใหแกนักเรียน ในหัวขอ “Journey to Space”  

นอกจากนี้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณยังไดสรางความสัมพันธกับโรงเรียน สถาบันการศึกษา 

และองคกรตางประเทศหลายแหง เพ่ือความรวมมือทางวิชาการ การพัฒนาการศึกษา การพัฒนานักเรียน และ

การพัฒนาบุคลากร และสนับสนุนใหนักเรียนและครูเขารวมกิจกรรมวิชาการกับตางประเทศ ท้ังในลักษณะ

การเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนเครือขายชั้นนําในตางประเทศ การเขารวมกิจกรรมคายวิชาการใน

ตางประเทศ การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร และการนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูและใหบริการพิเศษเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

สําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 

สําหรับผูบริหาร นักวิชาการ ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป 



ในปงบประมาณ 2558 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดใหบริการพิเศษดานการเรียนการสอน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เผยแพรองคความรูตางๆ เก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถ

พิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหแกผูบริหาร นักวิชาการ ครู ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และผูสนใจ จาก

สถาบันการศึกษาและหนวยงานตางๆ ท่ีมาศึกษาดูงานจํานวน 1,004 คน จาก 33 หนวยงาน สามารถจําแนก

ตามสถานภาพไดดังนี้  ผูบริหาร 96 คน  ครู-อาจารย 406 คน  นักเรียน 189 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

172 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 72 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก 3 คน และอ่ืนๆ 66 คน  นอกจากนี้ยัง

มีผูมาชมการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน และรวมกิจกรรมนิทรรศการของสาขาวิชา/ฝาย ใน

งาน MWITS Science Fair 2015  จํานวน 2,574 คน 

ในดานการบริการวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดจัดทําโครงการพัฒนาความรูทาง

วิชาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ท่ีมีหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร โดยจัดอบรม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู และฝกปฏิบัติการในหัวขอทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรท่ีเขาใจยาก หรือควรเพ่ิมเติม 

และจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาสื่อ/อุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร 

ใหแกโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ ในปงบประมาณ 2558 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดจัดการอบรมท้ังหมด 3 

ครั้ง และไดลงนามความรวมมือในการดําเนินโครงการฯ กับโรงเรียนรุนท่ี 3 จํานวน 12 โรงเรียน นอกจากนี้

โรงเรียนไดจัดทําโครงการอบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนใหแก

ครูจากโรงเรียนตางๆ และบุคคลท่ีสนใจ โดยแบงเปนการอบรมความรูวิชาการ จํานวน 9 หัวขอ มีผูเขารับการ

อบรมจํานวน 208 คน และการอบรมความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 14 หัวขอ มีผูเขารับการอบรม

จํานวน 325 คน  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ใหความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน

การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนหองวิทยาศาสตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และคัดเลือก

นักเรียนรอบแรกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ัง 12 แหง  ดวยกระบวนการ

เดียวกันกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  รวมท้ังใหการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหองวิทยาศาสตร 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 แหง อยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 บุคลากรของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ และท่ีปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ไดเดินทางไปติดตามสังเกตการณการจัดกิจกรรมคาย

พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยในชวงปดภาคเรียน และไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

พัฒนาความรูครูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยใชโครงงานวิทยาศาสตรเปนฐาน” ใหแกครูท่ีเขา

รวมโครงการรุนท่ี 6 จํานวน 4 หัวขอ 

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ) ในปงบประมาณ 2558  

ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2558 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดคะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร และวิชาภาษาอังกฤษเทากับ

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท่ัวประเทศ บวก 4 SD (σ) หรือเปอรเซนไทลท่ี 99.99  และไดคะแนนเฉลี่ยในวิชาสังคม

ศึกษา และวิชาภาษาไทยเทากับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท่ัวประเทศ บวก 2 SD (σ) หรือเปอรเซนไทลท่ี 98 



นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถทําคะแนนสูงสุดของประเทศในรายวิชาคณิตศาสตร (ได 100 คะแนนเต็ม) และ

รายวิชาภาษาไทย (ได 96.50 คะแนน) 

ผลการสอบวัดความถนัดท่ัวไป (GAT) และการสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)โดย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ เทียบกับนักเรียนท่ัวประเทศ ปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณได

เทากับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท่ัวประเทศ บวก 2-5 SD (σ) หรือเปอรเซนไทลท่ี 99.99 ยกเวนวิชาความถนัด

ท่ัวไปท่ีไดเปอรเซนไทลท่ี 98.49 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2557 (ปงบประมาณ 2558) ท่ีสําเร็จการศึกษาจาก

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จํานวน 238 คน สามารถสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําไดทุก

คน โดยศึกษาตอในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 97.89 จาก

การติดตามและจัดเก็บขอมูลการศึกษาตอของนักเรียนเกาอยางตอเนื่องพบวา นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจาก

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในแตละปสามารถสอบชิงทุนการศึกษาตอตางประเทศรุนละประมาณรอยละ 10-16 

และสวนใหญสามารถเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2557 

(ปงบประมาณ 2558) ไดรับทุนการศึกษาตอตางประเทศจํานวน 29 ทุน (คิดเปนรอยละ 12.18)  

การแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ ประจําป 2558 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขัน จํานวน 11 คน ใน 7 สาขาวิชา ผลปรากฏวา นักเรียน

ไดรับรางวัลเหรียญทองจํานวน 1 เหรียญ ในสาขาวิชาฟสิกส และไดรับเหรียญเงิน จํานวน 6 เหรียญ ใน

คณิตศาสตร สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาดารา

ศาสตร และไดรับรางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 4 เหรียญ ในสาขาวิชาดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร 

และสาขาวิชาภูมิศาสตร 

โครงงานวิทยาศาสตรเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียน เพ่ือฝกประสบการณ

ในการศึกษาคนควา การคิดวิเคราะห การทดลอง และการทําวิจัย โรงเรียนไดสนับสนุนใหนักเรียนสงเคาโครง

ของโครงงานวิทยาศาสตรเพ่ือขอรับทุนในการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอก รวมถึงสนับสนุนและสงเสริมให

นักเรียนนําผลงานไปนําเสนอในการประชุมวิชาการตางๆ การประกวดแขงขันโครงงานท้ังในระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ โดยในปงบประมาณ 2558 มีโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนไดรับคัดเลือกใหนําเสนอใน

การประชุมวิชาการระดับชาติจํานวน 28 โครงงาน และนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 

28 โครงงาน  

ในดานการบริหารงานและการดําเนินงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณสามารถบรรลุผลตาม

วัตถุประสงคแหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 บรรลุเปาหมายตามนโยบาย

ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังปรากฏในผล

การประเมินการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามตัวชี้วัดของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 

ปงบประมาณ 2558 ในภาพรวมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดคะแนนในระดับดี ไดคะแนน 3.9143 โดยเฉพาะ

ผลการปฏิบัติงานในมิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน อยูในระดับดีมาก ไดคะแนนเต็ม 5.0000 



ตัวช้ีวัดผลสําเร็จการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

ของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ พุทธศักราช 2558 
 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน     
1.1 ผลการทดสอบโดยเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ดานความถนัดทางวิชาการ วิชาชีพและทางวิชาการระดับ
นานาชาต ิ

    

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร 
(PAT2) 

คะแนน 162.56 175.43 

1.1.2 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดท่ัวไป (GAT) คะแนน 260.35 269.84 
1.1.3 คะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับ
นานาชาติ SAT 

คะแนน 734.00 729.38 

1.2 จํานวนเหรียญรางวัลท่ีไดรับจากการแขงขันโอลิมปกวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

เหรียญ 9 11 

1.3 รอยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษาไดรับการคัดเลือกใหศึกษา
ตอตั้งแตระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรก
ของโลกสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทียบกับนักเรียนทุนท่ี
ไดไปเรียนตอตางประเทศท้ังหมด 

รอยละ 61.85 66.66 

1.4 ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

    

1.4.1 รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีใช
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลย ี

รอยละ 97.50 97.89 

1.4.2 รอยละของนักเรียนท่ีศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตร
พ้ืนฐาน 

รอยละ 10 9.24 

1.5 จํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ของนักเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติ 

ระดับ 8 11 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ     
2.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการ

ใหบริการ 
ระดับ 5 3.14 

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน       
3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน รอยละ 90 100 
3.2 รอยละของการจัดซ้ือ จัดหาครุภัณฑไดตามแผนงาน รอยละ 80 100 

มิติท่ี 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ      
4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ ระดับ 5 4.875 



ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

4.2 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน 

ระดับ 5 5 

4.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพของครูของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ 

ระดับ 5 5 

 

ผลการประเมินของ ก.พ.ร. ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 

ปงบประมาณ 
ผลการประเมิน 

มิติท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติท่ี 3 มิติท่ี 4 รวม 
2555 4.4560 4.1420 4.9725 4.2300 4.4310 
2556 3.9593 4.4267 5.0000 4.5104 4.2351 
2557 4.1589 4.5400 4.3470 4.9833 4.3585 
2558 3.5213 3.1400 5.0000 4.9375 3.9143 

 

 



สวนที่ 1 ผลงานดีเดนของนักเรียนและครู 

 

1.1 ผลการทดสอบและผลงานดีเดนของนักเรียน 

 1.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2558 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดคะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร และวิชาภาษาอังกฤษเทากับคะแนน

เฉลี่ยของนักเรียนท่ัวประเทศ บวก 4 SD (σ) หรือเปอรเซนไทลท่ี 99.99  และไดคะแนนเฉลี่ยในวิชาสังคมศึกษา และ

วิชาภาษาไทยเทากับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท่ัวประเทศ บวก 2 SD (σ) หรือเปอรเซนไทลท่ี 98 ดังแสดง
รายละเอียดของผลการสอบในตาราง 1 

ตาราง 1 ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเทียบกับโรงเรียนท่ัวประเทศ 

วิชา 
ประเทศ โรงเรียน 

หมายเหตุ 
เทียบ 

เปอรเซ็นไทล X� SD X� SD 

คณิตศาสตร 26.59 14.79 92.21 4.84 X� มหิดล = X� ประเทศ + 4.44 SDประเทศ 99.99 

วิทยาศาสตร 33.40 8.43 67.22 8.07 X� มหิดล = X� ประเทศ + 4.01 SDประเทศ 99.99 

ภาษาอังกฤษ 24.98 12.46 75.53 12.40 X� มหิดล = X� ประเทศ + 4.06 SDประเทศ 99.99 

สังคมศึกษา 39.70 8.28 58.32 7.96 X� มหิดล = X� ประเทศ + 2.25 SDประเทศ 98.77 

ภาษาไทย 49.36 15.57 81.49 7.66 X� มหิดล = X� ประเทศ + 2.06 SDประเทศ 98.05 

  

 นอกจากนี้ นักเรียนของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ยังสามารถทําคะแนนสูงสุดของประเทศในรายวิชา

ดังตอไปนี้ 

• วิชาคณิตศาสตร จํานวน 3 คน  

◊ นางสาวเพชรลักษณ การกลา           (100 คะแนน เต็ม) 

◊ นายกุลวัชร ถาวรสุภเจริญ               (100 คะแนน เต็ม) 

◊ นายกิตติพงศ ลิ่มชูเชื้อ                   (100 คะแนน เต็ม) 

• วิชาภาษาไทย จํานวน 1 คน  

◊ นางสาวนภัทร ภิญโญภูมิมินทร          (96.50 คะแนน) 

 
 1.1.2 ผลการสอบวัดความถนัดท่ัวไป (GAT) และการสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
  ผลการสอบ GAT และ PAT โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เทียบกับนักเรียนท่ัวประเทศ ปรากฏวาคะแนนเฉลี่ย

ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดเทากับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท่ัวประเทศ บวก 2-5 SD (σ) หรือ
เปอรเซนไทลท่ี 99.99 ยกเวนวิชาความถนัดท่ัวไปท่ีไดเปอรเซนไทลท่ี 98.49 ดังแสดงรายละเอียดของผลการสอบใน
ตาราง 2 



ตาราง 2 ผลการสอบ GAT และ PAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
            ปการศึกษา 2558 เม่ือเทียบกับนักเรียนท่ัวประเทศ  

วิชา 
ประเทศ โรงเรียน 

หมายเหตุ 
เทียบ 

เปอรเซ็นไทล X� SD X� SD 

ความถนัดท่ัวไป (GAT) 115.66 58.73 242.95 29.75 X� มหิดล = X� ประเทศ + 2.17 SDประเทศ 98.49 

คณิตศาสตร (PAT 1) 52.61 21.64 173.97 43.01 X� มหิดล = X� ประเทศ + 5.61 SDประเทศ 99.99 

วิทยาศาสตร (PAT 2) 76.18 17.76 145.00 24.91 X� มหิดล = X� ประเทศ + 3.88 SDประเทศ 99.99 

วิศวกรรมศาสตร (PAT 3) 80.66 31.33 202.07 32.78 X� มหิดล = X� ประเทศ + 3.88 SDประเทศ 99.99 

 

 1.1.3 ผลการแขงขันโอลิมปกวิชาการ 

• ผลการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ 

ในการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ ประจําป พ.ศ. 2558 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

ไดรับเหรียญรางวัล จํานวน 39 คน ใน 6 สาขาวิชา โดยไดรับเหรียญทอง จํานวน 16 คน เหรียญเงิน 16 คน และ

เหรียญทองแดง จํานวน 7 คน ดังตาราง 3 

ตาราง 3 สรุปผลการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ ประจําป พ.ศ. 2558 ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

จากการแขงขันดังกลาว นักเรียนของโรงเรียนสามารถทําคะแนนสูงสุด ดังนี้ 

• สาขาฟสิกส 

◊ นายเชษฐา  แซลิ้ม ไดรับรางวัลคะแนนภาคปฏิบัติการสูงสุด 

 

 

วันท่ีแขงขนั สาขา สถานท่ีจัด 

รางวัลท่ีไดรับ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ

ทองแดง 

2-6 เม.ย. 58 ฟสิกส (ครั้งท่ี 14)  มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 3 2 1 

3-7 เม.ย. 58 ชีววิทยา (ครั้งท่ี 12)  มหาวิทยาลยับูรพา 2 4 - 

20-25 เม.ย. 58 ดาราศาสตร (ครั้งท่ี 12)  มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 4 1 2 

1-5 มิ.ย. 58 เคมี (ครั้งท่ี 11)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

บางเขน 

2 4 1 

2-5 มิ.ย. 58 คอมพิวเตอร (ครั้งท่ี 11)  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

วิทยาเขตตรัง 

3 3 1 

10-14 มิ.ย. 58 คณิตศาสตร (ครั้งท่ี 12) มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2 2 2 

รวม 16 16 7 



• สาขาดาราศาสตร 

◊ นางสาวปณิต  เซ็น ไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 

◊ นางสาวสุญาดา  เสตกรณุกูล ไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 

◊ นางสาวมนตชาดา  สุขหรอง ไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 

◊ นางสาวพัชริยา  ผาติรงควิวัฒนชัย ไดรับรางวัลคะแนนภาคปฏิบัติการสูงสุด และ 

เปนตัวสํารองอันดับ 1 สําหรับการเปนผูแทนประเทศไทย 

• สาขาเคมี 

◊ นายณฐดล  แซเลา คะแนนภาคปฏิบัติการสูงสุด 

• สาขาคอมพิวเตอร 

◊ นายภัทรพล  มูลแกน คะแนนรวมสูงสุดอันดับท่ี 1 

 

• ผลการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาต ิ

 ฟสิกสโอลิมปก ระดับทวีปเอเชีย 

นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จํานวน 4 คน  ไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 

(จํานวนท้ังหมด 8 คน) เขารวมการแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ประจําปพุทธศักราช 

2558  วิชาฟสิกส (ระดับทวีปเอเชีย) ระหวางวันท่ี 3 - 11 พฤษภาคม 2558  ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ผลปรากฏวา นักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทอง จํานวน 1 เหรียญ รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 1 เหรียญ 

และรางวัลเกียรติคุณประกาศ จํานวน 2 รางวัล ดังนี้ 

(1) นายปณวัฒน  วงศแกลว   ไดรับรางวัลเหรียญทอง และไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 

(2) นายภูมิ         สิริวิบูลย   ไดรับรางวัลเหรียญเงิน และไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 

(3) นายปนพงศ    สุขแกว   ไดรับรางวัลเกียรติคุณประกาศ 

(4) นายรพี         วนเศรษฐ   ไดรับรางวัลเกียรติคุณประกาศ 

 โอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ 

การแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2558 นักเรียนโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย จํานวน 11 คน ใน 7 สาขาวิชา ผลปรากฏวา นักเรียนไดรับ

รางวัลเหรียญทองจํานวน 1 เหรียญ ในสาขาวิชาฟสิกส และไดรับเหรียญเงินจํานวน 6 เหรียญ ในสาขาวิชา

คณิตศาสตร สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาดาราศาสตร 

และไดรับรางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 4 เหรียญ ในสาขาวิชาดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร และสาขาวิชา

ภูมิศาสตร ดังตาราง 4  

 

 

 
 



ตาราง 4  สรุปผลการแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2558 ของนักเรียนโรงเรียน 

   มหิดลวิทยานุสรณ 

วันท่ีแขงขนั 
สาขาวิชา  

(นักเรียนทั้งหมด / นักเรียน
มหิดลฯ ที่ไดรบัคัดเลือก) 

สถานท่ีแขงขัน 
เหรียญรางวัลท่ีไดรับ 

ทอง เงิน ทองแดง 

4-16 ก.ค. 58 คณิตศาสตร  (6 / 1) จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย - 1 - 

4-13 ก.ค. 58 ฟสิกส  (5 / 2) เมืองมุมไบ  สาธารณรัฐอินเดีย 1 1 - 

12-19 ก.ค. 58 ชีววิทยา  (4 / 1) Aarhus University เมืองอารฮุส 
ราชอาณาจักรเดนมารก 

- 1 - 

20-29 ก.ค. 58 เคมี  (4 / 1) กรุงบาคู สาธารณรัฐอาเซอรไบจัน - 1 - 

26 ก.ค.-2 ส.ค. 58 คอมพิวเตอร (4 / 1) เมืองอัลมาตี สาธารณรัฐคาซัคสถาน - 1 - 

26 ก.ค.-4 ส.ค. 58 ดาราศาสตรและฟสิกส
ดาราศาสตร (5 / 3) 

เมืองเซอมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
- - 3 

11-17 ส.ค. 58 ภูมิศาสตร (4 / 1) เมืองตเวียร และมอสโก 
สหพันธรัฐรสัเซยี 

- - 1 

15-23 ต.ค. 58 ดาราศาสตร (4 / 1) เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย  1  

รวม 1 6 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.1.4 ผลงานดานโครงงานวิทยาศาสตรดีเดนของนักเรียน  

  โครงงานวิทยาศาสตรเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียน เพ่ือฝกประสบการณ

ในการคิดวิเคราะห การศึกษาคนควา การทดลอง การทําวิจัย โรงเรียนไดสนับสนุนใหนักเรียนสงเคาโครงของ

โครงงานวิทยาศาสตรเพ่ือขอรับทุนในการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอก รวมถึงสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนนํา

ผลงานไปนําเสนอในการประชุมวิชาการตางๆ รวมถึงการประกวดแขงขันโครงงานท้ังในระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ โดยในปงบประมาณ 2558 มีโครงงานท่ีเขารวมการประกวดโครงงานในระดับชาติจํานวน 28 โครงงาน 

ดังแสดงในตาราง 5 และในระดับนานาชาติ จํานวน 28 โครงงาน ดังตาราง 6 
 

ตาราง 5  โครงงานของนักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ชื่อโครงงาน นักเรียนเจาของ 
โครงงาน 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตรพ่ีเลี้ยง 

หมายเหตุ 

คายเวทีนักวิทยาศาสตรรุนเยาวแหงชาติ คร้ังที่ 10 ประจําป พ.ศ. 2557  โดยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ วันที่ 28-31 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
1. การพัฒนาอักษรเบรลลบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
 

นางสาวภัทริน ศรีวัฒนศักดิ ์
นางสาวศิรภัสสร พงศพิริยะกาญจน 
 

นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน   
ผศ.ดร.วราภรณ วิยานนท  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ไดรับรางวลัชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

2. สเปกโทรสโคปสําหรับการ
ตอเชื่อมกับกลองถายภาพชนิด 
ดีเอสแอลอาร 

นายกฤตภาส บุญปสาท 
 

ดร.สมพร บัวประทุม 
ผศ.ดร.รัชภาคย จิตตอารี 
ภาควิชาฟสิกส คณะวทิยาศาสตร  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไดรับรางวลัรองชนะเลิศ
อันดับ 1 (เหรียญเงิน) 

3. การเตรียมและการนําไปใช
ของเพคตินที่ถูกโมดิฟายดวยไซ
เลน เพื่อการบําบัดน้ําเสยีที่
ปนเปอนทองแดง 

นายภาสวุฒิ ศิริทองถาวร 
นายสมทิธิ์ เวชสวุรรณรักษ 
 

นางสาวศศินี อังกานนท 
ผศ.ดร.รัชฎา บุญเต็ม 
ภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ไดรับรางวลัรองชนะเลิศ
อันดับ 1 (เหรียญเงิน) 

4. ผลของการระเบิดไอน้ําที่มีตอ
ประสิทธิภาพการสกัดแอลฟา
เซลลูโลสจากไมยางพาราสาย
พันธุ RRIM600 

นางสาวชลาลัย ภูริเริงภูมิ 
นายตะวัน เชยอักษร 
นางสาวณัจยา ตลิกการย 

นางสาวพิมพเพ็ญ กลิน่ละออง 
รศ.ดร.วิทยา ปนสุวรรณ 
ภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร   
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ไดรับรางวลัรองชนะเลิศ
อันดับ 2  
(เหรียญทองแดง) 

5. การพัฒนาเสนใยจากตน
กลวยเพื่อดูดซับน้ํามนั 
 

นายกษิดิศ ไกรพัฒนพงศ 
นายปญญพัฒน บุรณพร 
นายภูวน วรรณธนาสิน 

ดร.อุษา จีนเจนกิจ ไดรับรางวลัเชิดชูเกียรติ 
สาขากายภาพ 

6. ความเปนพิษของสารเคมีที่ใช
ในการกําจัดคราบน้ํามนั 
(Slickgone NS) ตอพฤติกรรม
การตอบสนองของไรทะเล 
(Brine shrimp) 
 

นายเกริกพล แดนสีแกว 
นายนัทธพงศ โพธิผล ิ
นายพูร ชวีะสทุโธ 

นางสาวศศินี อังกานนท ไดรับรางวลัเชิดชูเกียรติ  
สาขาชีวภาพ 



ชื่อโครงงาน นักเรียนเจาของ 
โครงงาน 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตรพ่ีเลี้ยง 

หมายเหตุ 

7. การใชไคโตซานเพิ่มความ
ทนทานตอความเปนพิษจาก
ทองแดงของดาวเรืองฝร่ังเศสใน
หลอดทดลอง 

นายกศิดิศ อันมหาพงษ 
นายธนัช โรจนรุงศศิธร 
นายพชัระ แยมจันทร 

นายโอภาส พระเทพ 
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา 
ภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไดรับรางวลัเกียรติคุณ
ประกาศ สาขาชีวภาพ 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย คร้ังที่ 40 วันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
8. การพัฒนาอักษรเบรลลบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

นางสาวภัทริน ศรีวัฒนศักดิ ์
นางสาวศิรภัสสร พงศพิริยะกาญจน 

นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน 
ผศ.ดร.วราภรณ วิยานนท 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ไดรับคัดเลือกเปนผูแทน
ประเทศไทยเพื่อเขารวม
การประกวดโครงงาน
ระดับนานาชาติ ในงาน 
“Intel International 
Science and 
Engineering Fair 2015” 

(Intel ISEF 2015) ณ 
เมืองพิตสเบิรก รัฐเพน
ซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา 

9. ความเปนพิษของสารเคมีที่ใช
ในการกําจัดคราบน้ํามนั 
(Slickgone NS) ตอพฤติกรรม
การตอบสนองของไรทะเล 
(Brine shrimp) 

นายเกริกพล แดนสีแกว 
นายนัทธพงศ โพธิผล ิ
นายพูร ชวีะสทุโธ 
 

นางสาวศศินี อังกานนท  

10. The effect of striped 
catfish (Pangasianodon 
hypophthalmus) on water 
qualities from chicken 
export factory 

นางสาวขจีวรรณ ประทีปพิชัย 
นางสาวชนาธิป รุจินาม 

นางสาวศศินี อังกานนท 
ดร.สราวุธ ศรีทองอุทัย 
ภาควิชาวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม  
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

 

11. Extraction of 
nanocrystalline cellulose 
from banana pseudostem, 
pandan leaf and lotus root 

นางสาวปริณดา เพียรโรจน 
นางสาวปาณสิรา วรรธนพิเชฐ 

นางสาวศศินี อังกานนท 
ผศ.ดร.รัชฎา บุญเต็ม 
ภาควิชาเคม ีคณะวทิยาศาสตร  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร โดยสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
12. การแบงเคกใหได n ชิ้น 
จากเคกทรงปริซึมมุมฉาก
สี่เหลี่ยมใด ๆ 

นายณัฏฐ ขําแปน 
นายพสธร องศวรโสภณ 
นายภาสกร ชาญณรงค 

วาที่รอยตรี ถนอมศักดิ์  เหลากุล 
ดร.จิณดษิฐ ลออปกษิณ 
ภาควิชาหลักสตูรการสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวชิา
การศึกษาคณิตศาสตร  
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

ไดรับรางวลัที่สอง 



ชื่อโครงงาน นักเรียนเจาของ 
โครงงาน 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตรพ่ีเลี้ยง 

หมายเหตุ 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร “คายเวทีนักวิทยาศาสตรรุนเยาวแหงชาติ คร้ังที่ 11” วันที่ 26-28 ตุลาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา 
13. การศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
การปลอยยา Paclitaxel จาก
ระบบสงยาแบบฝงเพื่อรักษา
มะเร็งตับ 

นายชิตินาท เทศรัตนวงศ นางสาวศศินี อังกานนท 
รศ.ดร.นรเศรษฐ ณ สงขลา 
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย   
คณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไดรับรางวลัเหรียญเงิน  
เงินรางวัล 16,000 บาท  
พรอมเกียรติบัตร 

14. ประสิทธิภาพในการควบคุม
ไสเดือนฝอย Meloidogyne 
incognita ของรา 
Paecilomyces lilacinus ใน
สภาวะที่มยีาฆาแมลง 

นายณพพล องควรวุฒ ิ
นางสาวแพรวพรรณ กังวาลชิรธาดา 

นางสาวนิธิกานต  คิมอ๋ิง 
ดร.พรทิพย เรือนปานันท 

ไดรับรางวลัเหรียญเงิน  
เงินรางวัล 16,000 บาท  
พรอมเกียรติบัตร 

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว  คร้ังที่ 17 (YSC 2015) วันที ่18-20 มีนาคม 2558   
15. การจดจําคําและแกไขคําผดิ
บนแปนพิมพแบบจอสัมผสัโดย
ใชการวิเคราะหความคลายของ
รูปแบบ 

นายณัฐพนธ ธรรมอาชีพ 
 

นางสาวเลาขวัญ งามประสทิธิ ์
ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  
คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 

16. โปรแกรมถอดเสียงดนตรี
เปนโนตดนตรีโดยใชการแปลง 
ฟูริเย 

นายภัทรพล มลูแกน นายพชิุตม อุปพนัธ 
รศ.ดร.อติวงศ สุชาโต 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  
คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 

17. แอปพลิเคชันแสดงความเร็ว
สูงสุดทีส่ามารถขับไดของรถยนต
ขณะเลี้ยวโคง 

นายกิตติพฒัน ชัยคุณแสง 
นายศิวกร ชลเขต ุ

นายรัชนิกร กุมรัมยะกุล  

18. การศึกษาแรงเคลื่อนไฟฟา
และสเปกตรัมความตานทาน
เชิงซอนของเซลไฟฟาเคมีผสม
กับเซลแสงโวตาอิกแบบชีวะ 

นายณภัทร ศิริพรสวรรค นายนิทัศน ศรีพงษพันธ 
นายพรมงคล จิ้มลิ้ม 
ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร 
ภาควิชาฟสิกส คณะวทิยาศาสตร  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

19. การสะทอนอยางตอเนื่องใน
รูปหลายเหลี่ยมปกต ิ

นายวีระเดช สิทธิพล 
นายธนภัทร ล ี
นายพชิญะ ชมภูนชุ 

นายชิดเฉลิม คงประดษิฐ 
ผศ.ดร.วัชรินทร วิชิรมาลา 
ภาควิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาการคอมพิวเตอร   
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 
 

 



ชื่อโครงงาน นักเรียนเจาของ 
โครงงาน 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตรพ่ีเลี้ยง 

หมายเหตุ 

20. เครือขายถายทอดและมัลติ
แพคก้ิง 

นายศิวกร สงวนหมู 
นายจักรกฤษณ นนัทศรี 
นายภูมิ เลิศภิญโญวงศ 

ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด 
ดร.รัตนา ศรีทัศน 
ภาควิชาคณิตศาสตร  
คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

21. การปรับปรุงยา Paclitaxel 
โดยใชน้าํตาล Hydroxypropyl-
ß-cyclodextrin เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบขนสงยาแบบ
ฝง 

นางสาวชิตินาท เทศรัตนวงศ นางสาวศศินี อังกานนท 
ผศ.ดร.นรเศรษฐ ณ สงขลา 
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย  
คณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

22. การเพิ่มความเสถียรของ
อนุภาคที่บรรจุ Phase change 
material โดยการเชื่อมขวาง
สายพอลิเมอรในเปลือก และการ
ประยุกตใชในน้ํายางพารา 

นายนิธิพงศ วิเศษศรี 
นายภรัณยู โอสถธนากร 

นายสรชัย แซลิ่ม 
รศ.ดร.ศุภศร วนิชเวชารุงเรือง 
ภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 

23. การสังเคราะหฟลูออเรส
เซนตเซ็นเซอรที่มีโครงสรางของ 
3,5-ไดไฮดรอกซีโทลูอีน 
และ 4-ไนโตรอะนีลนีสาํหรับการ
ตรวจวัดแอนไอออน 

นางสาวกันติชา จรางกุล 
นางสิริภัทร เพ็งแปน 
 

นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ 
ดร.บุญธนา วรรณเลิศ 
ภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 

24. ฟลมพลาสติกชวีภาพผสม
น้ํามันหอมระเหยไลแมลงจากซงั
ขาวโพด 

นางสาววรดา เกิดเกียรติขจร 
นางสาวกาญจนนัท ตั้งดวงด ี
นางสาวศิรินชัชา ศรีอุดร 

ดร.อุษา จีนเจนกิจ  

25. การพัฒนาถานกัมมันตจาก
กะลามะพราวเพื่อดูดซับสียอม 
Methylene blue ในน้ําทิ้งและ
การนําถานกัมมันตกลบัมาใช
ใหมโดยการกระตุนดวยคลืน่
ไมโครเวฟ 

นางสาวเพชรลักษณ การกลา 
นายธตรัฎฐ เดนศรีเสรีกุล 
นางสาวศิณนีาฎ สทุธินวล 

ดร.อุษา จีนเจนกิจ  

26. การพัฒนาสมบัติความเปน
ฉนวนกันความรอนและความ
แข็งแรงของคอนกรีตผสมซิลิกา
แอโรเจลเถาลอย และเสนใยกาบ
มะพราว 

นางสาวอารียา นารถติกร 
นางสาวธนัชพร ลิมปนานุรักษ 
นางสาวเมธาวี รัชตวิจิต 

ดร.อุษา จีนเจนกิจ 
ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง 
สถาบนันวัตกรรมการเรียนรู  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

27. ฤทธิ์ตานจุลชพี ตานไบโอ
ฟลมและความเปนพษิตอเซลล
ของสารสกัดจากสัตวทะเลและ
เมือกของสัตวทะเล 

นางสาวณชิกานต ลีฬหาวงศ 
นางสาวธนาวรรณ กุลนา 
นางสาวญาณันธร รุงอาภาจรัสกุล 

นางสาวเมษสวุัลย พงษประมลู 
ผศ.พันธุทิพย วิเศษพงษพันธุ 
ภาควชิาวทิยาศาสตรทางทะเล  
คณะประมง มหาวทิยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

 



ชื่อโครงงาน นักเรียนเจาของ 
โครงงาน 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตรพ่ีเลี้ยง 

หมายเหตุ 

งานประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว คร้ังที่ 13 (The 13th National Postharvest Technology Conference: 
NPHT 2015)  ระหวางวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรรีรีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
28. การพัฒนาแถบสีตรวจวัด
คุณภาพของมะมวงพันธุ
น้ําดอกไมสทีอง (Mangifera 
indica L.) 

นายภาสพล อุฬารกุล  นางทพินาถ นอยแกว 
ดร.อัณณชญาน มงคลชัยพฤกษ  
ภาควิชาพชืสวน  
คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิทยาศาสตร
เกษตร ปที่ 46 ฉบับที่ 
3/1 กันยายน-ธนัวาคม 
2558 

 

 

ตาราง 6  โครงงานของนักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

ชื่อโครงงาน นักเรียนเจาของ 
โครงงาน 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตรพ่ีเลี้ยง 

หมายเหตุ 

Japan Super Science Fair 2014 วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2557 ณ Ritsumeikan High School ประเทศญี่ปุน 
1. Screening and cloning of 
vegetative insecticidal protein 
(Vip3) gene from Bacillus 
thuringiensis Thai isolates. 

นางสาวคัทลียา พรมดอนกอย 
 

นางสาววรณสิร กลิ่นทอง 
รศ.ดร.ปนัดดา บุญเสริม 
สถาบนัชีววทิยาศาสตรโมเลกุล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

2. Enhancing in vitro copper 
toxicity tolerance of french 
marigold (Togetes patula L.) 
by chitosan application 

นายธนัช โรจนรุงศศิธร นายโอภาส พระเทพ 
ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์ หยกทองวัฒนา 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

3. Black-light transilluminator 
for monitoring fluorescent 
biomolecules in molecular 
approaches 

นายดลภัทร ชุมทอง 
นายภาณพุัฒน อายุการ 

นางสาววรณสิร กลิ่นทอง 

ผศ.ดร.จามร สมณะ 

ภาควิชาชีวเคมี   
คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

4. Production of coconut                            
shell activated carbon (CSAC) 
for methylene blue adsorption 
from waste water 
 

นางสาวศิณนีาฏ สทุธินวล   
นางสาวเพชรลักษณ การกลา 
นายธตรัฏฐ เดนศรีเสรีกุล  

ดร.อุษา จีนเจนกิจ  

การแขงขัน Asia Pacific ICT Awards (APITCA) วันที่ 27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2557 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
5. โปรแกรมปรับปรุงภาพสําหรับผูมี
สายตาเลือนรางบนอุปกรณ 
แอนดรอยด 

นายอรรถวิท ไชยโรจน 
นายโชคชัย ธารรักประเสริฐ 

นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน 
ผศ.ดร.ธนารัตน ชลิดาพงศ 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  
คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 

 



ชื่อโครงงาน นักเรียนเจาของ 
โครงงาน 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตรพ่ีเลี้ยง 

หมายเหตุ 

การประชุมวิชาการ Waseda International Science and Engineering Symposium  วันที่ 16-21 ธันวาคม 2557 
ณ Waseda University Honjo Senior High School  ประเทศญี่ปุน 
6. Development of salt-loaded 
injectable polymeric depots 
for controlled release of  
SN-38 

นายตะวัน กิรติวงศวรรณ นายชัยวัฒน เชื้อมั่ง 
ผศ.ดร.นรเศรษฐ ณ สงขลา 
คณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไดรับรางวลั 3rd Best 
presentation และ
รางวัล 3rd Best 
proceeding 

7. The prediction of interaction 
between HIV-1 intergrase and 
dolutegravir revealed by 
molecular modeling technique 

นางสาวศุกรศิริ รอดวัณโณ 
นางสาวสวรินทร ปญสุวรรณวงศ 
นางสาวอัมรัตน แซเฮง 

นางสาวศศินี อังกานนท 
ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพียรวณชิ 
ภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 

The 7th International Science Youth Forum 2015 (ISYF 2015)  ภายใตหัวขอ “Becoming a Modern Scientist”  
วันที่ 18-22 มกราคม 2558 ณ Hwa Chong Institution สาธารณรัฐสิงคโปร 
8. The development of 
thermal conductivity and 
compressive strength property 
of composite concrete mixed 
with silica aerogel, fly ash, and 
coconut fiber 

นางสาวอารียา นารถติกร 
นางสาวธนัชพร ลิมปนานุรักษ 
นางสาวเมธาวี รัชตวิจิต 
 

ดร.อุษา จีนเจนกิจ 
ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง 
สถาบนันวัตกรรมการเรียนรู  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

การประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON 2015) (โดยภาควิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รวมกับ สมาคมเคมีแหงประเทศไทย) ภายใตงาน 
“Innovative Chemistry for Sustainability of the AEC and Beyond” วันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอมารี 
วอเตอรเกท กรุงเทพมหานคร 
9. The prediction of interaction 
between HIV-1 intergrase and 
dolutegravir revealed by 
molecular modeling technique 

นางสาวศุกรศิริ รอดวัณโณ 
นางสาวสวรินทร ปญสุวรรณวงศ 
นางสาวอัมรัตน แซเฮง 

นางสาวศศินี อังกานนท 
ผศ.ดร.สมศักดิ ์เพียรวณชิ 
ภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 

10. Preparation and application 
of silane-modified pectin for 
treating Cu2+ contaminated 
wastewater  

นายภาสวุฒิ ศิริทองถาวร 
นายสมทิธิ์ เวชสวุรรณรักษ 

นางสาวศศินี อังกานนท 
ผศ.ดร.รัชฎา บุญเต็ม 
ภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

การประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตรรุนเยาว (International Conference of Young Scientists: ICYS) คร้ังที่ 22  
วันที่ 19-25 เมษายน 2558 ณ เมืองอิซเมียร สาธารณรัฐตุรกี 

11. Screening and cloning of 
vegetative insecticidal protein 
(Vip3) gene from Bacillus 
thuringiensis Thai isolates 

นางสาวคัทลียา พรมดอนกอย นางสาววรณสิร กลิ่นทอง 
รศ.ดร.ปนัดดา บุญเสริม 
สถาบนัชีววทิยาศาสตรโมเลกุล  
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

ไดรับรางวัลเหรียญทอง 
ในสาขาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 



ชื่อโครงงาน นักเรียนเจาของ 
โครงงาน 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตรพ่ีเลี้ยง 

หมายเหตุ 

การแขงขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตรในงาน “The International Scientific Conference of Students XV 
Kolmogorov Reading” วันที่ 3-10 พฤษภาคม 2558 ณ กรุงมอสโค  สหพันธรัฐรัสเซีย 
12. Bioplastics from corncob 
cellulosic waste and essential 
oil: effect of insect repellent 

นางสาวกาญจนนัท ตั้งดวงด ี
นางสาวศิรินชัชา ศรีอุดร 

ดร.อุษา จีนเจนกิจ ไดรับรางวลั 
Diploma II degree 

13. Roots of punctured 
polynomials on Zp and 
applications in security 
problems 

นายณภัทร ธรรมวานิช 
นายศุภณฐั มีสวัสดิ ์
นายอริยธัช ธนากูลอิทธิรัตน 

ดร.อัญญารัตน บุญวฒัน 
ดร.สมพงค จิตตมั่น 
ภาควิชาคณิตศาสตร   
คณะวิทยาศาสตร   
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ไดรับรางวลั 
Diploma II degree 

14. A new sensor based on 3, 
5-Dihydroxytoluene derivative 
for fluoride ion detection 

นางสาวกันติชา จรางกุล 
 

นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ 
ดร.บุญธนา วรรณเลิศ 
ภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ไดรับรางวลั 
Diploma III degree 

15. Study of overlapped 
triangles with the maximal 
overlapped area under 
translation and rotation 

นายภูมิ เลิศภิญโญวงศ 
 

นายสทิธิโชค โสมอํ่า 
ดร.รตินันท บุญเคลือบ 
ภาควิชาคณิตศาสตรและ
คอมพิวเตอร  
คณะวิทยาศาสตร   
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ไดรับรางวลั 
Honorary award 

การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรระดับนานาชาตขิองนักเรียน “The Intel International Science 
and Engineering Fair (Intel ISEF 2015)” วันที่ 10-15 พฤษภาคม 2558 ณ เมืองพิตสเบิรก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา 
16. การพัฒนาคียบอรดอักษรเบรลล
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

นางสาวภัทริน ศรีวัฒนศักดิ ์
นางสาวศิรภสัสร พงศพิริยะกาญจน 

นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน 
ผศ.ดร.วราภรณ วิยานนท 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร   
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

17. บรอดคาสตเน็ตเวิรกและมัลติ
แพคก้ิง 

นายศิวกร สงวนหมู ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด 
ดร.สวรรยา ศกุนตะเสฐียร 
ภาควิชาคณิตศาสตร   
คณะวิทยาศาสตร   
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

การแขงขันโครงงานดานคอมพิวเตอรระดับนานาชาติ “The International Informatics Project Competition 2015 
(InfoMatrix 2015)” วันที่ 13-19 พฤษภาคม 2558 ณ Lumina Educational Institution เมืองบูคาเรสต ประเทศโรมาเนีย 
18. Personalized learning and 
auto-correct on touch screen 
keyboard using typing pattern 
analysis 

นายฐนิสพงษ หลอพงศพานิช 
นายณัฐพนธ ธรรมอาชีพ 
นายภัทร เจริญตัณธนกุล 

นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธ์ิ 

ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 

ไดรับรางวลัเหรียญ
ทอง ประเภท 
Programming 



ชื่อโครงงาน นักเรียนเจาของ 
โครงงาน 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตรพ่ีเลี้ยง 

หมายเหตุ 

การประกวดโครงงานในเวที “The International Environment and Sustainability Project Olympiad 2015 
(INESPO 2015)” วันที่ 31 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2558 ณ The Zuiderkerk  เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด 
19. An innovative aerogel 
based cement: thermal 
insulation performance 
evaluation 

นางสาวอารียา นารถติกร ดร.อุษา จีนเจนกิจ ไดรับรางวลั 
International 2nd 
prize winner 

20. Increasing the stability of 
particle containing phase 
change material through the 
polymeric crosslinking in the 
particle shell and application 
in natural rubber 

นายนิธิพงศ วิเศษศรี 
นายภรัณยู โอสถธนากร 

นายสรชัย แซลิ่ม ไดรับรางวลั 
International 2nd 
prize winner 

The 8th Korea Science Academy Science Fair 2015 วันที่ 14-18 สิงหาคม 2558 ณ Korea Science Academy of 
KAIST สาธารณรัฐเกาหลี 
21. Forming biodegradable 
plastic by crystalline cellulose 
extracted from narrow leaf 
cattail (Typla angustifolia L.) 

นางสาวปวิตรา สุตันตยาวส ี
นายสิรภพ นิธิอุทัย 

นางสาวศศินี อังกานนท 
ผศ.ดร.รัชดา บุญเคลือบ 
ภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ไดรับรางวลั KAIST 
President award 

22. Study on effects of heat in 
antioxidant and 
antithyperlipidemic properties 
of Kao Nam Pueng pomela 
rind (Citrus grandis) 

นายหิรัญ รุจิพิมลกิจ 
นางสาวสุกฤตา  โพธโิยธิน 
นางณัฐวัชร ภัคพาณชิย 

นางสาวพิมพเพ็ญ กลิ่นละออง 
ผศ.ดร.พิทักษ เชื้อวงศ 
ภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย 
สถาบนัโภชนาการ  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไดรับรางวลั Bronze 
medal 

The 5th Singapore International Science Challenge (SISC 2015) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร  
วันที่ 29 มิถุนายน-3กรกฎาคม 2558 
23. Production of EEA1 protein 
in bacterial cells containing 
recombinant expression 
plasmid of EEA1 

นายพสธร องศวรโสภณ นางสาวอารีย สักยิ้ม  

24. Comparison of removal 
efficiencies of phenol from 
model wastewater by in situ 
electrogeneration of Fenton’s 
reagent at Fe electrode with 
and without addition of H2O2 

 

นายฐิรวฒัน วสิุทธินนัท  
นางสาวอวัสดา ธรรมวิจิตรกุล 

นางสาวจตุภรณ สวัสดิ์รักษา 
 

 



ชื่อโครงงาน นักเรียนเจาของ 
โครงงาน 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตรพ่ีเลี้ยง 

หมายเหตุ 

Global Science Link 2015 ณ Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงคโปร วันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2558 

25. Production of EEA1 protein 
in bacterial cells containing 
recombinant expression 
plasmid of EEA1 

นายพสธร องศวรโสภณ นางสาวอารีย สักยิ้ม Best oral 
presentation award 
และไดรับทุนสนับสนนุ
คาใชจายทั้งหมดใน
การเขารวมงาน 
Tsukuba Science 
Edge 2016 ณ 
ประเทศญี่ปุน ระหวาง
วันที่ 25-26 มิ.ย. 
2016 

The 16th Elementz Science Research Conference & Exhibition ณ Anderson Junior College  
สาธารณรัฐสิงคโปร วันที่ 14-17 เมษายน 2558  
26. Development of shellac-
carnauba wax fruit coating for 
shelf-life extension of tropical 
fruits 

นางสาวพัณณชิตา จาง นางสาวจตุภรณ สวัสดิรั์กษา
ดร.สีรุง ปรีชานนทศร 
ภาควิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

เหรียญทองแดง 

The ASMS International Science Fair 2015 ณ Australian Science & Mathematics School ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 
วันที่ 8 - 12 กันยายน 2558 
27. Preparation of composite 
film using nano cellulose 
extracted from rice straw 

นางสาวชานิดา จิระพินทุ  
นางสาวเมธาพร ลิ่มวรพันธุ 

นางสาวศศินี อังกานนท 
ผศ.ดร.รัชฎา บุญเต็ม 
ภาควิชาเคม ีคณะวทิยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  
วิทยาเขตสนามจันทร 

 

28. A test kit for determination 
of formaldehyde in solution of 
food 

นางสาวชุติกาญจน ศิลปสุนทร 
นางสาวณัฐธิกุล ธัญธีรภาพ 

นายสรชัย แซลิ่ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.5 ผลงานการแขงขันทางวิชาการ 

  โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมแขงขันทางวิชาการดานตางๆ เพ่ือแสดงศักยภาพและ

พัฒนาความสามารถใหเปนท่ีประจักษ จนมีผลงานท่ีโดดเดนในการประกวดแขงขันท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ 

โดยมีผลงานท่ีไดรับรางวัล ดังตาราง 7 

ตาราง 7 ผลงานดานการแขงขันทางวิชาการของนักเรียน ประจําปงบประมาณ 2558 

วันเดือนป กิจกรรม ผลการเขารวมกิจกรรม 

16 พฤศจิกายน 2557 การแขงขันคณิตศาสตรประจําปการศึกษา 2557 โดย
สมาคมคณติศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ  

• นางสาวธันยธรณ จันทิวาสน 

• นายศิวกร สงวนหมู  

• นายกฤตเมธ เลงรักษา 

• นายปวัตน แกวฤทธ์ิ 

• นายวัฒนันท ตั้งอุทัยสุข 

• นายวิณ สุพันธุวานิช 

• นายกฤติน สุนทรากร 

• นายจักรกฤษณ นันทศร ี

• นายนนทกฤษ ไชยวงค 

• นายอานันท รัชพงษไทย 
29 พฤศจิกายน 2557 การแขงขันตอบปญหาทางพันธุศาสตรชิงแชมปประเทศ

ไทย ประจาํป 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (โดยภาควิชาพันธุศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ
สมาคมพันธุศาสตรแหงประเทศไทย) 

 รางวัลชนะเลิศ (ประเภททีม)  
รับถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเจาลูกเธอ  
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พรอม 
ใบประกาศเกียรติคณุ และเงินรางวัล 10,000 บาท 

• นายชัชพล ศรีเจรญิสุข  

• นายภูรินท อารยีสวางกิจ   

• นายอริญชย วงศพรอมมลู   
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  (ประเภททีม) 

รับใบประกาศเกียรติคณุ และเงินรางวัล 5,000 บาท 

• นางสาวกุลวัชร ถาวรศภุเจริญ 

• นายรุจิภาส ชาญวนิชยกุลชัย 

• นายวสุ งามกาญจนรัตน 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  (ประเภทบุคคล) 

รับใบประกาศเกียรคุณ และเงินรางวัล 2,000 บาท 

• นายอริญชย วงศพรอมมลู 
 รางวัลชมเชย (ประเภททีม) จํานวน 2 ทีม 

รับใบประกาศเกียรติคณุ และของรางวัลชมเชย 

• ทีมท่ี 1 
o นางสาวชญานิศ ธนฤกษชัย 
o นางสาวเมธาวี รัชตวิจิน 
o นางสาวจิณหนิภา อรุโณทัย 



วันเดือนป กิจกรรม ผลการเขารวมกิจกรรม 

• ทีมท่ี 2 
o  นายธนกร แกววานิช 
o  นายสัญหณัฐ ฆังคสุวรรณ 
o  นายจิรเมธ ประวิทยธนา 

 รางวัลชมเชย (ประเภทบุคคล) 
รับใบประกาศเกียรติคณุและของรางวัลชมเชย 

• นายปาณสัม ชูชีพวัฒนา 

• นายภูรินท อารยีสวางกิจ 

• นางสาวเมธาวี รัชตวิจิน 

• นายวสุ งามกาญจนรัตน 
14 ธันวาคม 2557 การแขงขันความสามารถทางคณติศาสตร  

ชิงถวยพระราชทาน สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ครั้งท่ี 12 ณ โรงเรยีนสิรินธรราชวิทยาลยั  
จังหวัดนครปฐม 

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (ประเภททีม)  
รับถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี พรอมเกียรตบัิตรและเงินรางวัล 
5,000 บาท 

• นายกฤตเมธ เลงรักษา 

• นายปวัตน แกวฤทธ์ิ 

• นายศิวกร สงวนหมู 

• นายอานันท รัชพงษไทย 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ประเภทบุคคล) 

รับโลรางวัลจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
พรอมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท 

• นายกฤตเมธ เลงรักษา 
 รางวัลชมเชย (ประเภททีม) จํานวน 2 ทีม 

รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท 

• ทีมท่ี 1 
o นายจักรกฤษณ นันทศร ี
o นายนนทกฤต ไชยวงศ 
o นางสาวนวพรรณ วัฒนาวานิชกุล 
o นางสาวสุพิชญา เศรษฐโสภณ 

• ทีมท่ี 2 
o   นายกฤติน สุนทรากร 
o   นายกฤตพัฒน สุขวัฒน 
o   นายวิณ สุพันธุวนิช 
o   นายอรรณพ ตันตยานนท 

24 มกราคม 2558 การแขงขันตอบปญหาทางพฤกษศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งท่ี 9 ประจําป 2558          
ชิงโลพระราชทาน สมเดจ็พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 (ประเภททีม) 
รับเกียรติคณุประกาศ และทุนการศึกษา 9,000 บาท  

• นายปริญญา ปวีนาวรรณ 

• นายสุทธิภัทร หวังผลพัฒนศิร ิ
 รางวัลชมเชย (ประเภททีม) จํานวน 2 ทีม 

รับเกียรติคณุประกาศ และทุนการศึกษา 5,000 บาท 
 



วันเดือนป กิจกรรม ผลการเขารวมกิจกรรม 

• ทีมท่ี 1 
o ทนายธนัช โรจนรุงศศิธร 
o นายศิรวิทย วัยนิพิฐพงษ 

• ทีมท่ี 2 
o    นายอริญชย วงศพรอมมูล 
o    นายภูรินทร อารียสวางกิจ 

24 มกราคม 2558 การแขงขันตอบปญหาเคมีระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
“Chem Challenge ครั้งท่ี 4” ชิงโลพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ 
คณะวิทยาศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 รับเกียรติบัตร และ
ทุนการศึกษา 1,000 บาท 

• นายปภาภัทร ดิสนีเวทย 

• นายธาม เพชรสุทธ์ิ 
25 มกราคม 2558 การแขงขันตอบปญหาเคมีระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ครั้งท่ี 35 ชิงโลพระราชทานสมเดจ็พระเจาลูกเธอ        
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  
ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร     
วิทยาเขตบางเขน 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร และ
ทุนการศึกษา 10,000 บาท 

• นายพรหมพสธร ตรึกธรรม 

• นายเอกวิทย วงศพยัคฆ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร และ

ทุนการศึกษา 8,000 บาท 

• นายภัคพล ปรัชญาธรรมกร 

• นายปภาภัทร ดิสนีเวทย 
31 มกราคม 2558 
(ระดับภาคกลาง) 
14 กุมภาพันธ 2558 
(ระดับประเทศ) 

การแขงขันรายการ NJ Spelling Bee ณ 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภมู ิ

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
รับถวยรางวัล เรียนภาษาอังกฤษฟรีท่ี Enconcept 
จํานวน 1 หลักสูตร และไดสิทธ์ิแทนผูท่ีไดรับรางวัล
ชนะเลิศไปเรยีนภาษาอังกฤษท่ี Eltham College 
เครือรัฐออสเตรเลยี เปนเวลา 1 เดือน (มีนาคม-
เมษายน 2558) 

• นายธีรภัทร อรรถชิตวาทิน 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 3 รอบชิงแชมประดับ

ภาคกลาง 

• นายชัชพล ศรีเจรญิสุข 
13 มิถุนายน 2558 การแขงขันตอบปญหาวิชาการชีววิทยาและวิทยาศาสตร

การแพทย สัปดาหวันอานันทมหิดล ประจาํป 2558 ณ 
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
รับโลรางวัล พรอมทุนการศึกษา 10,000 บาท 

• นายภูรินทร อารียสวางกิจ 

• นายรุจิภาส ชาญวนิชยกุลชัย 

 

 

 

 

 



2. ผลการศึกษาตอของนักเรียน  

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2557 ท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จํานวน 

238 คน สามารถสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําไดทุกคน โดยศึกษาตอในสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และวิทยาศาสตรประยุกต จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 97.89 จากการติดตามและจัดเก็บขอมูลการศึกษาตอของ

นักเรียนเกาอยางตอเนื่องพบวา นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในแตละปสามารถสอบชิง

ทุนการศึกษาตอตางประเทศรุนละประมาณรอยละ 10-16 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2557 

(ปงบประมาณ 2558) ไดรับทุนการศึกษาตอตางประเทศจํานวน 29 ทุน (คิดเปนรอยละ 12.18) ดังแผนภาพ 1 

แผนภาพ 1   ผลการศึกษาตอของนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2557 

 
 

ทุนการศึกษาตอตางประเทศท่ีนักเรียนไดรับ จําแนกเปน ทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี จํานวน 1 ทุน ทุนเลาเรียนหลวง จํานวน 1 ทุน ทุนโอลิมปกวิชาการ จํานวน 4 ทุน  ทุน

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ก.พ.) จํานวน 5 ทุน  ทุนปตท.สผ. (ก.พ.) จํานวน 1 ทุน ทุนรัฐบาลญ่ีปุน 

จํานวน 4 ทุน ทุนมหาวิทยาลัย KAIST จํานวน 3 ทุน ทุนมหาวิทยาลัย Tohoku จํานวน 5 ทุน ทุนมหาวิทยาลัย 

Ritsumeikan จํานวน 1 ทุน ทุนโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน  จํานวน 1 ทุน  (ODOS) ทุนธนาคารแหงประเทศไทย 

จํานวน 1 ทุน และทุนสวนตัว จํานวน 2 ทุน ดังแสดงในตาราง 8  ในจํานวนนี้นักเรยีนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

จํานวน 19 คน สามารถเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 อันดับแรกของโลก ดังตาราง 9 

 

 

 

 

ศึกษาตอในประเทศ 
88% (209 คน)

ศึกษาตอตางประเทศ 
12% (29 คน)



ตาราง 8 จํานวนนักเรียนท่ีไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศตั้งแตปงบประมาณ 2554 – 2558 

ประเภททุนการศึกษา 
ปงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 

1. ทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 2 2 - - 1 

2. ทุนเลาเรียนหลวง  - - 2 - 1 

3. ทุนโอลิมปกวิชาการ 5 6 7 6 4 

4. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ก.พ.) 4 5 - 3 5 

5. ทุนไทยพัฒน (ก.พ.) 1 2 - - - 

6. ทุนปตท.สผ. (ก.พ.) - - 2 1 1 

7. ทุนสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 1 1 - - - 

8. ทุนรัฐบาลญี่ปุน 6 6 5 3 4 

9. ทุนรัฐบาลสิงคโปร 1 1 - - - 

10. ทุนรัฐบาลเกาหล ี - 1 - - - 

11. ทุนมหาวิทยาลัย KAIST 4 4 1 3 3 

12. ทุนมหาวิทยาลัย Fudan 1 2 1 - - 

13. ทุนมหาวิทยาลัย Tohoku 1 3 3 - 5 

14. ทุนมหาวิทยาลัย Nagoya - 1 1 - - 

15. ทุนมหาวิทยาลัย Ritsumeikan - - - - 1 

16. ทุนมหาวิทยาลัย Ewha womans, Korea - 1 - - - 

17. ทุน Freeman asian scholarship - 1 - - - 

18. ทุน ANU - 1 - - - 

19. ทุนมหาวิทยาลัย University of Cambridge, UK (ทุนบางสวน) - 1 - - - 

20. ทุนโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน (ODOS) - - - 7 1 

21. ทุนธนาคารแหงประเทศไทย - - - - 1 

22. ทุนสวนตัว - 1 2 2 2 

 รวม 26 39 24 25 29 

 

 

 

 

 



ตาราง 9  นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ 2558 ไดรับทุนการศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 

              ชั้นนํา 50 ลําดับแรกของโลก (เรียงลําดับตาม QS World University Rankings 2015-2016) 

 

ท่ี Rank มหาวิทยาลัย ประเทศ ชื่อ - สกุล ทุน สาขา 

1 

3 
University of 
Cambridge 

สหราช
อาณาจักร 

นายวิชญ ศรีปรัชญากุล โอลิมปกวิชาการ ฟสิกส 

2 นายอริญชย  วงศพรอมมลู ทุนเลาเรียนหลวง ชีววิทยา 

3 น.ส.ภัทราพร  สิงคนิภา ทุนโอลิมปกวิชาการ ฟสิกสดาราศาสตร 

4 

13 (T) KAIST 
สาธารณรัฐ
เกาหล ี

นายเจษฎากร ยนจอหอ ทุนมหาวิทยาลัย คอมพิวเตอร 

5 น.ส.ธัญญนรี โชติฐิติศุภวงษ ทุนมหาวิทยาลัย คอมพิวเตอร 

6 นายปญญ ศริิวิริยะกุล ทุนมหาวิทยาลัย คอมพิวเตอร 

7 
17 (S) 

Peking 
University 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

นายกศิดิศ อันมหาพงษ ทุนพระราชทานฯ แพทยศาสตร 

8 
22 (T) 

Tokyo Institute 
of Technology 

ญี่ปุน นายณัฐนนท  ธาราไชย ทุนรัฐบาลญี่ปุน วิศวกรรมศาสตร 

9 
22 (T) 

Tokyo Institute 
of Technology 

ญี่ปุน น.ส.พรทิพา  พูนผลทรัพย ทุนรัฐบาลญี่ปุน วิศวกรรมศาสตร 

10 
36 (S) 

University of 
Texas at Austin 

สหรัฐอเมริกา น.ส.ณจัยา  ติลกการย ทุน ODOS คณิตศาสตร 

11 
36 (S) 

University of 
Texas at Austin 

สหรัฐอเมริกา นายศุภวิชญ  โชคเชาววรรธน ทุนโอลิมปกวิชาการ คอมพิวเตอร 

12 
36 (S) 

University of 
Washington 

สหรัฐอเมริกา นายพชร  จันทรรุงมณีกุล ทุนโอลิมปกวิชาการ คอมพิวเตอร 

13 
39 (S) 

Osaka 
University 

ญี่ปุน นายธนโชติ  กตัญตุาพันธุ ทุนรัฐบาลญี่ปุน เศรษฐศาสตร 

14 
39 (S) 

University of 
Washington 

สหรัฐอเมริกา นายศิระ หอระดาน ทุนสวนตัว คอมพิวเตอร 

15 

42 (S) 
Tohoku 
University 

ญี่ปุน 

นายธนัช โรจนรุงศศิธร ทุนมหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร 

16 นายปฐมชัช พิริยะกุลกิจ ทุนมหาวิทยาลัย  วิศวกรรมศาสตร 

17 น.ส.มญัชุตา จารตัน ทุนมหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร 

18 น.ส.เพียงรวี ศานติวงศสกุล ทุนมหาวิทยาลัย  เคม ี

19 นายชยพล เบ้ียวไขมุข ทุนรัฐบาลญี่ปุน วิศวกรรมศาสตร 
 
 
 

หมายเหต ุ: (S) หมายถึง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยดีเดนเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร (Natural Science) 
  (T) หมายถึง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยดีเดนเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (Engineering &Technology) 
 
 
 

 

 



1.3 ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของครู  

 โรงเรียนสงเสริมใหครูทํางานวิจัย ท้ังงานวิจัยเฉพาะสาขาวิชาและงานวิจัยในชั้นเรียน และสนับสนุนใหครู

นําผลงานวิจัยไปนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ตลอดจนเผยแพรผลงานในวารสาร 

วิชาการตางๆ โดยในปงบประมาณ 2558 มีผลงานวิจัยของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณท่ีไดรับคัดเลือกให

นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 6 เรื่อง และระดับนานาชาติ จํานวน 6 เรื่อง และมีบทความ

วิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร จํานวน 6 เรื่อง นอกจากนี้ บุคลากรของโรงเรียนไดรับเชิญใหเปนวิทยากรใน

การประชุมวิชาการตางๆ จํานวน 35 ครั้ง ดังตาราง 10-13 

ตาราง 10 การนําเสนอผลงานวิจัยของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 

ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน งานประชุมวิชาการ 

นายรัชนิกร กุมรมัยะกุล The development of proving an 
existence of single photon by three 
electors 

Siam Physics Congress (SPC2015) 
วันท่ี 20 – 22 พฤษภาคม 2558 

นายพรชัย โกพัฒตา Applying Michelson interferometer for 
coherence length measurement of 
laser light 

Siam Physics Congress (SPC2015) 
วันท่ี 20 – 22 พฤษภาคม 2558 

นายคมศลิป โคตมูล Revealing an unusual transparent 
phase of superhard iron tetraboride 
under high pressure 

Siam Physics Congress (SPC2015) 
วันท่ี 20 – 22 พฤษภาคม 2558 

ดร.สมพร บัวประทุม Cuvette’s effect correction for 
practical light-scattering experiment 

Siam Physics Congress (SPC2015) 
วันท่ี 20 – 22 พฤษภาคม 2558 

นายสิทธิโชค โสมอํ่า The knight distance on an m n 
chessbord 

ประชุมวิชาการคณิตศาสตร ประจาํป 
2558 ครั้งท่ี 20 ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
วันท่ี 27-29 พฤษภาคม 2558 

ดร.บัวหลวง ฝายเยื่อ  
นางสมฤทัย แกวบุญ 

ผลของไคโตซานตอการเจริญเติบโต การ
สะสมโซเดียมและการลําเลียงแบบบายพาสใน
ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ท่ีปลูกในภาวะ
เค็ม 
 

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 9 ณ โรงแรม  
แอมบาสเดอร กรุงเทพ ฯ  
วันท่ี 3-5 มิถุนายน 2558 

 

 

 

 

 



ตาราง 11 การนําเสนอผลงานวิจัยของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน งานประชุมวิชาการ 

นางสาวเมษสุวัลย พงษประมูล Study plan in animal anatomy 
and physiology course 

Waseda International Science 
and Engineering Symposium 
2014 ณ Waseda University 
Honjo Senior High School  
วันท่ี 16-22 ธันวาคม 2557 

นางสาวศศินี อังกานนท The prediction of interaction 
between HIV-1 integrase and 
dolutegravir revealed by 
molecular modeling technique 

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2014 
(PACCON 2014) “Moving 
Towards Innovation in 
Chemistry” 
วันท่ี 8-10 มกราคม 2558 

นางสาวศศินี อังกานนท Preparation and application of 
silane-modified pectin for 
treating copper contaminated 
wastewater 

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2014 
(PACCON 2014) “Moving 
Towards Innovation in 
Chemistry” 
วันท่ี 8-10 มกราคม 2558 

ดร.อุษา จีนเจนกิจ Inquiry experiment for changing 
an alternative concept of the 
temperature effect on the 
reaction rate 

The Third International 
Conference for Science 
Educators and Teachers 2015 
วันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 

นางสาวจตุภรณ สวัสดิ์รักษา Using small scale chemistry for 
studying the solubility rules of 
cation and anion 

The Third International 
Conference for Science 
Educators and Teachers 2015 
วันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 

ดร.คมศิลป โคตมลู The classroom of scientific 
inquiry and the nature of science 
at Mahidol Wittayanusorn School 

Korea Science Academy 
Science Fair 2015 (KSASF2015) 
วันท่ี 15-18 สิงหาคม 2558 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 12 ผลงานวิชาการของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

เจาของผลงาน ผลงาน วารสาร/เอกสาร 

นางสาวเมษสุวัลย พงษประมูล Study plan in animal anatomy and 
physiology course 

Waseda international Science and 
Engineering Symposium 2014   
วันท่ี 16 - 22 ธันวาคม 2557  

นายศราวุทธ แสงอุไร และคณะ Disorder and electronic transitions in 
sol-gel Ti1-xCexO2 layers 

Thin Solid Films (In process) 

นายศราวุทธ  แสงอุไร Effects of cerium dopant 
concentration on structural properties 
and photocatalytic activity of 
electrospun Ce-doped TiO2 
nanofibers  

Applied Physics A: Materials 
Science & Processing, Vol. 117, 
No.3, Page 1191-1201 

ดร.บัวหลวง ฝายเยื่อ Cold storage in salicylic acid increases 
enzymatic and non-enzymatic 
antioxidants of Nam Dok Mai No. 4 
mango fruit 

Science Asia, Vol. 41, Page 12 - 21 

ดร.บัวหลวง ฝายเยื่อ Enhancement of the antioxidant 
defense system of post-harvested 
‘Daw’ longan fruit by chlorine dioxide 
fumigation 

Scientia Horticulturae, 2014, Vol. 
178, Page 138 - 144 

นายสุรพล ฤทธ์ิรวมทรัพย  
นางสาวสิรยาภรณ ผาลาวรรณ 

การประยุกตใช RFID ในงานหองสมุด วารสารวิจัยสมาคมหองสมุดแหงประเทศ
ไทย ฯ  (TLA Research Journal)  
ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 
2558 

 

ตาราง 13 บุคลากรโรงเรียนท่ีไดรับเชิญเปนวิทยากรในการอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ 

ชื่อวิทยากร เร่ืองท่ีบรรยาย หนวยงาน/สถานท่ี 
นางนฤนาถ ธีรภัทรธํารง วิทยากรประชุมปฏิบัติการ การทบทวนหลักสูตร

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน/ จัดทําแผนการจดัการ
เรียนรูฉบับยอ กลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตรภมูิภาค) 

โรงแรมโกลเดน ซิตี้ จ.ระยอง 
วันท่ี 4 - 5 เมษายน 2558 

นางนฤนาถ ธีรภัทรธํารง 
นางพรรณวิภา ดารามาศ 
นางสาวสิรริัตน พงศพิพัฒนพันธุ 

วิทยากรประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนการจดัการ
เรียนรูฉบับยอ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง) 2557 
กลุมโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั/ โรงเรียน
วิทยาศาสตรภมูิภาค 

โรงแรมอมรินทร ลากูน จ.พิษณุโลก
วันท่ี 25 - 26 เมษายน 2558 

ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร 
 

อบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน (สาขาวิชา
คณิตศาสตร) 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
วันท่ี 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 



ชื่อวิทยากร เร่ืองท่ีบรรยาย หนวยงาน/สถานท่ี 
นางศิริพร ศักดิ์บุญญารตัน 
 

อบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน (สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร) 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
วันท่ี 30 มีนาคม 2558 

ดร.สมพร บัวประทุม 
นายนิทัศน ศรีพงษพันธ 
นายธวัชชัย สดุใจ 
นายพรชัย โกพัฒตา 

อบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน (สาขาวิชาฟสิกส) 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
วันท่ี 30 มีนาคม - 1 เมษายน  2558 

นายชัยวัฒน เช้ือมั่ง 
นายสรชัย แซลิ่ม 
นางสาวสิรหิทัย ศรีขวัญใจ 
นายวีระวุฒิ เทียนขาว 
นายวัลลภ คงนะ 

อบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน (สาขาวิชาเคมี) 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
วันท่ี 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 

ครูสาขาวิชาชีววิทยา อบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน (สาขาวิชาชีววิทยา) 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
วันท่ี 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 

นางสาวสิรริัตน พงศพิพัฒนพันธุ อบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน (สาขาวิชาสังคม
ศึกษาและศลิปะ) 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
วันท่ี 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 

นายไห หยาง 
 

อบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน (สาขาวิชา
ภาษาตางประเทศ) 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
วันท่ี 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 

นายชูเกียรติ วงคใจหาญ 
นางสาวสิรยาภรณ ผาลาวรรณ 
 

อบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน “WordPress for 
beginner” 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
วันท่ี 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 

นางชุดาภา โพธ์ิบุตรด ี
 

อบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน “สรางสรรคงาน
นําเสนออยางโดดเดนและทันสมัยดวย Prezi + 
Video & Sound Editing” 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
วันท่ี 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 
 

ผศ. ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน วิทยากรการเสวนา “มิติใหมการศกึษา เดินหนา
ประเทศไทย” 

กระทรวงศึกษาธิการ 
วันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 

วิทยากรบรรยายพิเศษหัวขอ “Gifted Education 
at MWITS” 

ประเทศสิงคโปร  
วันท่ี 27 กรกฎาคม 2558 

วิทยากรบรรยายพิเศษหัวขอ “แนวคิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับโรงเรยีน” 

จังหวัดชุมพร 
วันท่ี 7 กันยายน 2558 

นางปภากร วงศศิลปกุล วิทยากรสอนวิชาสังคีตนิยมใหกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรียนดรณุสิกขาลัย มจธ.  
วันท่ี 26 สิงหาคม 2558 
วันท่ี 9, 16 กันยายน 2558 

ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร 
 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูทาง
วิชาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีฯ รุนท่ี 1 รุนท่ี 2 และรุนท่ี 3 สําหรับครู 
สพฐ. (สาขาวิชาคณติศาสตร) 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
วันท่ี 16 - 18 มีนาคม 2558 
วันท่ี 23 - 25 มีนาคม 2558 
วันท่ี 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558  



ชื่อวิทยากร เร่ืองท่ีบรรยาย หนวยงาน/สถานท่ี 
นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธ์ิ 
นางศิริพร ศักดิ์บุญญารตัน 
นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน 
 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูทาง
วิชาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีฯ รุนท่ี 1 รุนท่ี 2 และรุนท่ี 3 สําหรับครู 
สพฐ. (สาขาวิชาคอมพิวเตอร) 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
วันท่ี 16 - 18 มีนาคม 2558 
วันท่ี 23 - 25 มีนาคม 2558 
วันท่ี 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 

นายชัยวัฒน เช้ือมั่ง 
ดร.อุษา จีนเจนกิจ 
นางสาวจุตภรณ สวัสดิ์รักษา 
นายวัลลภ คงนะ 
นายสรชัย แซลิ่ม 
นางสาวสิรหิทัย ศรีขวัญใจ 
นายศราวุทธ แสงอุไร 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูทาง
วิชาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีฯ รุนท่ี 1 รุนท่ี 2 และรุนท่ี 3 สําหรับครู 
สพฐ. (สาขาวิชาเคมี) 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
วันท่ี 16 - 18 มีนาคม 2558 
วันท่ี 23 - 25 มีนาคม 2558 
วันท่ี 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 

ครูสาขาวิชาชีววิทยา 
 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูทาง
วิชาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีฯ รุนท่ี 1 รุนท่ี 2 และรุนท่ี 3  สําหรับครู 
สพฐ. (สาขาวิชาชีววิทยา) 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
วันท่ี 16 - 18 มีนาคม 2558 
วันท่ี 23 - 25 มีนาคม 2558 
วันท่ี 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 

นายพรมงคล จิม้ลิม้ 
นายพรชัย โกพัฒตา 
นายกิตติพงศ พงษเสถียรศักดิ ์
ดร.สมพร บัวประทุม 
ดร.คมศิลป โคตรมูล 
นายนิทัศน ศรีพงษพันธ 
นายธวัชชัย สุดใจ 
นายรัชนิกร กุมรมัยะกุล 
นายวิทวัส พันมุณ ี

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูทาง
วิชาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีฯ รุนท่ี 1 รุนท่ี 2 และรุนท่ี 3 สําหรับครู 
สพฐ. (สาขาวิชาฟสิกส) 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
วันท่ี 16 - 18 มีนาคม 2558 
วันท่ี 23 - 25 มีนาคม 2558 
วันท่ี 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 

นายสุรพล  ฤทธ์ิรวมทรัพย 
 

วิทยากรบรรยายหลักสตูรและการจัดการเรียน 
การสอนของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ  

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชา 
การจัดการเรยีนรู มหาวิทยาลัยบูรพา  
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 

คณะกรรมการจัดการประชุมสภาบรรณารักษแหง
เอเซียตะวันออกเฉียงใต ครั้งท่ี 16 

ศูนยนิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค วันท่ี 10 - 13 มิถุนายน 2558 

วิทยากรบรรยายพระมหากรุณาธิคุณสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ 

การประชุม สมาคมหองสมดุแหง
ประเทศไทยฯ  
วันท่ี 24 กรกฎาคม 2558 

วิทยากรบรรยายแนวทางการจดักิจกรรมและ
นิทรรศการเก่ียวกับพระมหากรุณาธิคุณสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตอ
วงการหองสมุด 

นายชูเกียรติ วงคใจหาญ วิทยากรอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สรางเว็บไซตดวย WordPress ใหกับบุคลากรของ
โรงเรียน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
วันท่ี 1, 8 กรกฎาคม 2558 

ดร.อุษา จีนเจนกิจ วิทยากรประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนการเรียนรูฉบับ
ยอ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตรภมูิภาค (ฉบับปรบัปรุง) 2557 กลุม

โรงแรมอมรินทร ลากูน จ.พิษณุโลก
วันท่ี 25 - 26 เมษายน 2558 



ชื่อวิทยากร เร่ืองท่ีบรรยาย หนวยงาน/สถานท่ี 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย/โรงเรียน
วิทยาศาสตรภมูิภาค (การสอนวิชาความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม)  
วิทยากรบรรยายแกครู เรื่อง Active learning โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี 

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  
จ.หนองบัวลําภู  
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
จ.หนองคาย  
วันท่ี 28 - 29 กรกฎาคม 2558 

วิทยากรบรรยายแกครู เรื่อง Active learning โรงเรียนปราจณิราษฎรอํารุง  
จ.ปราจีนบุรี  
วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 

วิทยากรบรรยายแกครู เรื่อง Active learning โรงเรียนลําปางกัลยาณี จ.ลําปาง 
โรงเรียนนารีรตัน จ.แพร 
โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี จ.อุตรดติถ  
วันท่ี 20 - 21 สิงหาคม 2558 

วิทยากรบรรยายการสอนวิทยาศาสตรสไตล 
มหิดลวิทยานุสรณ  

งานมหกรรมมัธยมศึกษา 2558 มุงสู
ประชาคมอาเซียน พัฒนานักเรยีนใน
ศตวรรษท่ี 21 สพม. 33 โรงเรยีน 
สุรวิทยาคาร จ.สรุินทร  
วันท่ี 12 กันยายน 2558 

เปนกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ นักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
มหาวิทยาลยัขอนแกน  

สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

เปนประธานสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญา
โท หลักสตูรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยศีึกษา  

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยศีึกษา 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญา
โท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัขอนแกน  

สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เปนกรรมการพิจารณาโครงงานกลุม สพม.ภาคใต มอ.ภูเก็ต (กระทู) 

เปนกรรมการพิจารณาโครงงานกลุม สพม.  
จังหวัดขอนแกน รอยเอ็ด กาฬสินธุ 

โรงเรียนขอนแกนวิทยายน 

นายพิชุตม อุปพันธ 
นายฐิติณัฐ นภาวรรณ 

อบรมการใช Moodle เพ่ือสนับสนุนการเรยีน 
การสอน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
วันท่ี 5, 12 พฤศจิกายน 2557 
วันท่ี 20, 27 พฤษภาคม 2558 
วันท่ี 19 สิงหาคม 2558 

นายนิรุตต ทองโสภา 
นายชูทรัพย อํานวยทรัพย 

อบรมการใชระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 
8.1 และ Microsoft Office 2013  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
วันท่ี 3 มิถุนายน 2558 

นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ วิทยากรบรรยายการสอนวิทยาศาสตรสไตล 
มหิดลวิทยานุสรณ 

โรงเรียนสิรินธร  
วันท่ี 12 กันยายน 2558 



 



สวนที่ 2 การคัดเลือกนักเรียน การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักเรียน 

 

2.1 การคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2558 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณดําเนินการวิจัยและพัฒนากระบวนการคัดเลือกนักเรียน เพ่ือใหไดวิธีการคัดกรอง

ท่ีโปรงใส ยุติธรรม เท่ียงตรงตามหลักวิชาการอยางเครงครัด และสามารถคัดเลือกนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงทางดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรจากท่ัวประเทศเขามาเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ของโรงเรียน ปละ 240 

คน 

 โรงเรียนไดดําเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือสอบคัดเลือกเขาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

4 ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และดําเนินการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกใหกับโรงเรียน   

จุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค) และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรใน

โรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) มีผูสมัคร

สอบคัดเลือกเขาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  จํานวน 13,461 คน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียน

วิทยาศาสตรภูมิภาค) ท้ัง 12 แหง จํานวน 7,580 คน และโรงเรียนในโครงการ วมว. ท้ัง 16 แหง จํานวน 6,275 

คน รวมท้ังสิ้น 18,166 คน ดังแผนภาพ 2 

แผนภาพ 2  จํานวนผูสมัครสอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2558 จําแนกตามโรงเรียนท่ี
เลือกสมัครสอบเขา 

 
 

 กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณรอบสอง ประกอบดวยการทดสอบความรูความสามารถทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
13,461 คน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
7,580 คน

โครงการ วมว.
6,275 คน



การสอบวัดความถนัดทางการเรียน (SAT) นอกจากนี้โรงเรียนไดจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดรูจักชีวิตความเปนอยูของ

การเปนนักเรียนประจํา ตลอดจนมีความรูความเขาใจในอุดมการณและเปาหมายในการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีขอมูลประกอบการตัดสินใจ ในการเขาเปนนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

นักเรียนท่ีผานการคัดเลือกและรายงานตัวเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2558 โรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ  จํานวน  240 คน  เปนนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากโรงเรียนในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 129  คน  และจากโรงเรียนในจังหวัดอ่ืน ๆ จํานวน 111 คน โดยเปนนักเรียนชาย 160 

คน และนักเรียนหญิง 80 คน ดังแผนภาพ 3-4 

แผนภาพ 3 จํานวนผูรายงานตัวเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2558 จําแนกตามเขตท่ีตั้งของ
โรงเรียนท่ีเคยศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 
 

 แผนภาพ 4 จํานวนผูรายงานตัวเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2558 จําแนกตามเพศ 

 

โรงเรียนในเขต
จังหวัดอ่ืนๆ

54% (129 คน)

โรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานคร
46% (111 คน)

นักเรียนชาย
67% (160 คน)

นักเรียนหญิง 
33% (80 คน)



2.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

   หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2556 เริ่มใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ตั้งแตป

การศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค มุงหมายใหนักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพของความสามารถพิเศษดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มีพ้ืนฐานความรูท่ีดีท้ังดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีสังคมศึกษา ศาสนา 

ภาษา ศิลปะ ดนตรี และพลานามัย สามารถคิดวิเคราะหและบูรณาการความรูทุกศาสตรได เปนคนท่ีสมบูรณท้ัง

ดานสติปญญา รางกาย อารมณ สังคม มีจิตตั้งม่ันในความเมตตาและหวังดีตอกัน ดูแลเอาใจใสกัน ชวยเหลือ

เก้ือกูลกัน ใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน ผูกพันกันฉันญาติมิตร รักและภูมิใจในความเปนไทย มีจิตมุงท่ีจะตอบแทน

ประเทศชาติ และมีความเปนสากล 

 เม่ือนักเรียนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2556 นักเรียนจะไดรับ

การพัฒนาใหเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ดังนี้ 

1. มีความรับผิดชอบ ความเปนผูนํา เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความ

เมตตา ความหวังดี ชวยเหลือเก้ือกูล มีจิตสาธารณะ มุงท่ีจะทําประโยชนใหกับสังคม และตอบแทนบานเมือง 

2. มีความรอบรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการพื้นฐานดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  

มีคุณลักษณะของนักวิจัย นักประดิษฐ นักคิดคนและนักพัฒนาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

3. มีความรูและทักษะการใชภาษาตางประเทศ การใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางมี 

ประสิทธิภาพ 

4. รักการเรียนรู รักการอาน รักการเขียน รักการคนควาอยางเปนระบบ รูจักคิดอยางมี 

วิจารณญาณ มีความรอบรู รูรอบ สามารถบูรณาการความรู เพ่ือใชในการแกปญหาได 

5. มีจิตสํานึกของความเปนไทย ในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย  

เขาใจและภูมิใจในประวัติศาสตรชาติไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข และสามารถปรับตัวในสังคมขามวัฒนธรรม  

6. มีสุขภาพอนามัยท่ีดี รักการออกกําลังกาย 

7. มีทักษะท่ีจําเปนในการดาํรงชีวิตอยางมีคุณภาพ  

  ท้ังนี้  ทักษะท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ  ไดแก 
• ทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
• ทักษะในการคิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
• ทักษะในการสื่อสาร 
• ทักษะในการเรียนรู 
• ทักษะในการแกปญหา 
• ทักษะในการวางแผนและกํากับดูแลตนเอง 

 



 การท่ีนักเรียนจะสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

พุทธศักราช 2556 นั้น จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ ตลอดจนผานการประเมินคุณลักษณะและเขารวม

กิจกรรมตาง ๆ โดยลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน จํานวน 40.0 หนวยกิต รายวิชาบังคับ จํานวน 39.0 หนวยกิต  

และเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี จํานวนไมต่ํากวา 7.0 หนวยกิต ตามศักยภาพ ความถนัด และความ

สนใจ รวมท้ังสิ้นไมต่ํากวา 86.0 หนวยกิต และมีผลการเรียนแตละรายวิชา ไมต่ํากวา 2.00 

 รายวิชาพ้ืนฐาน เปนรายวิชาท่ีใหความรูท่ัวไป ทักษะท่ีใชในการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนซ่ึงมนุษยตองใช

ในการดํารงชีวิตและการอยูในสังคม รวมท้ังพ้ืนฐานทางการงานอาชีพและเทคโนโลยีท่ีเปนเครื่องมือสําหรับ

การศึกษาหาความรูตอไป ประกอบดวยรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูภาษา สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษา พล

ศึกษา คณิตศาสตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร จํานวน 43 รายวิชา รวม 40 หนวยกิต   

 รายวิชาบังคับ เปนรายวิชาเฉพาะดานท่ีตอยอดจากรายวิชาพ้ืนฐาน เพ่ิมความลึกซ้ึงดานเนื้อหาและทักษะ

การคิดคน วิจัย และสรางผลงาน ประกอบดวยรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร  

การงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร จํานวน 26 รายวิชา รวม 39 หนวยกิต   

 รายวิชาเลือกเสรี เปนรายวิชาท่ีตอยอดจากรายวิชาบังคับ และเสริมทักษะการสรางสรรคผลงาน หรือ

แกปญหาตามความถนัด และความสนใจของนักเรียนแตละคน นักเรียนตองเลือกลงทะเบียนเรียนรายวชิาในกลุมนี้

อยางต่ํา 7.0 หนวยกิต แบงออกเปน  1) รายวิชาเลือกเสรีกลุมท่ัวไป และ 2) รายวิชาเลือกเสรีกลุมบูรณาการ  

(1)  รายวิชาเลือกเสรีกลุมท่ัวไป เปนกลุมรายวิชาท่ีนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามศักยภาพ ความถนัด

และความสนใจจากรายวิชาในสาระการเรียนรูตาง ๆ และรายวิชาการเรียนลวงหนา (Advanced 

Placement Program: AP) ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  

(2)  รายวิชาเลือกเสรีกลุมบูรณาการ เปนกลุมรายวิชาท่ีใชความรูและทักษะจากทุกศาสตร ในการศึกษา 

วิเคราะห อภิปราย ทําความเขาใจ หรือเสนอแนวทางแกปญหาและเกิดการเรียนรู ซ่ึงนักเรียน

สามารถเลือกประเด็นหรือโจทยปญหาในการเรียนรูไดตามความสนใจ โดยลงทะเบียนเรียน 

3 รายวิชา  

รายวิชาเลือกเสรีท่ีเปดเพ่ิมเติมในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2556 โดยเริ่มสอนใน

ปงบประมาณ 2558 เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีดังนี้ 

อ30305 วิถีพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 เปนรายวิชาท่ีเนนใหนักเรียนไดฝกการใชทักษะภาษาอังกฤษ ท้ัง

การอาน การฟง และการพูด ผานการวิเคราะห สังเคราะห และอภิปรายเก่ียวกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในสังคม

ปจจุบันของทวีปตาง ๆ ท้ังนี้เพ่ือเปนพ้ืนฐานใหนักเรียนมีความเขาใจโครงสรางการเมือง การปกครอง ท่ีมีความ

หลากหลาย ซ่ึงอาจจะเปนมูลเหตุของความขัดแยงในสังคมโลกปจจุบัน โดยนักเรียนจะไดศึกษาวิเคราะห

เปรียบเทียบกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนใกลตัว และสามารถแยกแยะระหวางขอเท็จจริงและความคิดเห็นได รวมท้ังฝก

ทักษะสําคัญสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไดแก การคิดอยางมีวิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค การสื่อสาร

และการรวมมือกัน การสืบคนและวิเคราะหขอมูลจากสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 ย30305 ภาษาเยอรมันเพ่ือโลกวิทยาศาสตร เปนรายวิชาท่ีเนนใหนักเรียนไดฝกทักษะการใช

ภาษาเยอรมันในบริบทดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศึกษาบทความทางดานวิทยาศาสตรของสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี  โดยเนนการเรียนรูคําศัพทพ้ืนฐาน ทางดานฟสิกส เคมี ชีววิทยา รวมถึงคณิตศาสตร ซ่ึงจะ

เปนประโยชนตอการคนควาหาความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เปนแนวทาง

ในการศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี รวมถึงเพ่ือใหมีความม่ันใจในการใช

ภาษาเยอรมันในการสื่อสารมากข้ึน 

  การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาใหนักเรียนเปนผูท่ีมีความรูพ้ืนฐานในการ

เรียนรูตอไป มีทักษะท่ีจะแสวงหาความรูไดดวยตนเองโดยไมสิ้นสุด มีทักษะในการคิด มีหลักในการตัดสินใจ มี

ทักษะในการแกปญหาท้ังปญหาเฉพาะหนาและปญหาท่ีคาดการณวาอาจเกิดข้ึน รวมท้ังทํางานรวมกับผูอ่ืนได  

ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร กระบวนการสอนของครูตองมุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห

และทักษะในการแกปญหา โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะความรูและใชปญหาท่ีเปน

สถานการณจริงเปนตัวตั้ง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือธรรมชาติ

การเรียนรูในแตละสาขาวิชา โดยเนน Active learning ซ่ึงเปนกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานการ

ปฏิบัติจริง โดยการรวมมือระหวางผูเรียนดวยกัน โดยครูลดบทบาทในการสอนและการใหความรูแกผูเรียนโดยตรง

ลง แตเพ่ิมกระบวนการและกิจกรรมท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการจะทํากิจกรรมตาง ๆ มากข้ึน 

และหลากหลาย ไมวาจะเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ การพูด การเขียนและการอภิปรายรวมกันท่ีนําไปสูการ

เรียนรูของผูเรียน 

หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือ การนําเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนท่ี

หลากหลายมาใชออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน ตัวอยางเชน Inquiry- 

based Learning, Problem-based Learning, Debate, Mini Course รวมท้ังโปรแกรม SAS Curriculum  

Pathway  โดยสงเสริมปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนตองอานบทเรียนและ/

หรือทําการบานท่ีไดรับมอบหมายมาลวงหนา สวนผูสอนตองศึกษาผูเรียน วิเคราะหจุดออนจุดแข็ง จัดระบบการ

เรียนการสอน โดยเนนใหผูเรียนมีสวนรวมมากท่ีสุด 

แผนภาพ 5 หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

 

 

 

 

Active Learning 

ใชวิธีการสอน

หลากหลาย 

ออกแบบการสอนท่ียืดหยุน 

สามารถปรับเปลี่ยนไดตาม

ความเหมาะสม 

เนนการมีปฏิสมัพันธ

ท้ังระหวางผูเรียน  

และผูสอนกับผูเรียน 
เนนการประเมินผลตาม

สภาพจริง 

ใชเทคโนโลยี New Media/ 

Social Media เปนสื่อการสอน 



 นอกจากนี้ โรงเรียนมีนโยบายใหผูสอนนํา Moodle ซ่ึงเปนซอฟตแวรท่ีชวยสนับสนุนการเรียนรูแบบ

ออนไลน หรือ e – learning แบบหนึ่งมาใชเปนสื่อในการเรียนการสอน กระตุนใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง 

นักเรียน สามารถเรียนรูลวงหนา ทําแบบฝกหัด/กิจกรรม รวมถึงติดตอ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน

รวมชั้นเรียนและครูผูสอนไดเชนเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ รวมท้ังใชในการทบทวนบทเรียนและศึกษาหา

ความรูเพ่ิมเติม โดยอาศัยเครื่องมือ และการติดตอสื่อสารท่ีทันสมัย จึงเปนการเรียนสําหรับทุกคน เรียนไดทุกเวลา

และทุกสถานท่ี 

 ในสวนของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือใหนักเรียนเปนบุคคลท่ีสมบูรณท้ังดานสติปญญา รางกาย  

อารมณ สังคม มีจิตตั้งม่ันในความเมตตา หวังดีตอกัน ดูแลเอาใจใส ชวยเหลือเก้ือกูล ใหกําลังใจ ผูกพันกันฉันญาติ

มิตร รักและภูมิใจในความเปนไทย มีจิตมุงท่ีจะตอบแทนประเทศชาติตามจุดมุงหมายของหลักสูตร แตละกิจกรรม

จะกําหนดจุดมุงหมายเฉพาะอยางชัดเจน กระบวนการจัดกิจกรรมจะมุงเนนการลงมือปฏิบัติจริง การไดสัมผัส

สถานท่ีจริง โดยใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ตัวอยางเชน (1) การเขารวมฟงบรรยายพิเศษทาง

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือใหนักเรียนไดพบปะนักวิจัย รับรูความกาวหนาของงานวิจัย เห็น

คุณประโยชนและคุณคาของงานวิจัย เกิดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมท้ังเกิดแนวทางท่ีประทับใจ

ในการเลือกทําโครงงาน (2) การเขารวมการศึกษาดูงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือให

นักเรียนรูจักหนวยวิจัยดานตาง ๆ เรียนรูเสนทางหรือทิศทางการวิจัยท่ีหลากหลาย เห็นบรรยากาศการทํางานวิจัย

ของนักวิจัย ไดพบปะนักวิจัยเพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ/ประกอบอาชีพดานการวิจัยในอนาคต 

รวมท้ังรูจักนักวิจัยท่ีจะทาบทามขอใหเปนท่ีปรึกษาโครงงาน (3) การเขารวมฟงบรรยายพิเศษและการศึกษาดูงาน

ทางสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และโบราณคดี เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักและชื่นชมบุคคล

ตัวอยางท่ีไดรับการยกยองใหเปนผูอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย รับรูความกาวหนาของงานวรรณกรรม 

ศิลปวัฒนธรรม หรือดนตรี เกิดจิตสํานึกท่ีดีในความเปนไทย เกิดความซาบซ้ึง หวงแหนและเห็นความสําคัญของ

การอนุรักษภาษาไทย และประเพณีไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย   

 

 

 

 

 

 

 



2.3 การพัฒนาความเปนเลิศดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

 ในการพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสูความเปนเลิศดัง

วัตถุประสงคการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โรงเรียนไดพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ 

รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตางๆ โดยมีมาตรฐานและแนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําในระดับ

นานาชาติเปนบรรทัดฐาน เพ่ือใหนักเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีความรูความเขาใจ

ในหลักการของเนื้อหาท่ีเรียนอยางลึกซ้ึง 

 การพัฒนาความถนัดและความสามารถของนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร จําเปนตองมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีเนื้อหาเขมขนและลึกซ้ึง โรงเรียนจึงมีการเทียบเคียงสาระ

การเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามเอกสารการสอนของมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนา

มาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร (สอวน.) สวนสาขาวิชาคณิตศาสตรนั้น มีการปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับศักยภาพของนักเรียน โดย

แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับปกติ และระดับข้ันสูง 

 โรงเรียนมีเปาหมายในการจัดการเรียนการสอน คือ การพัฒนานักเรียนใหเปนผูท่ีมีความรูพ้ืนฐานในการ

เรียนรู มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง มีทักษะในการคิด มีหลักในการตัดสินใจ มีทักษะในการแกปญหา

ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนาและท่ีคาดการณวาอาจเกิดข้ึน รวมท้ังฝกประสบการณการทํางานรวมกับผูอ่ืน ดังนั้น โรงเรียน

จึงสนับสนุนใหนักเรียนเปนผูเรียนแบบ Active learner โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู มี

โอกาสลงมือปฏิบัติจริง ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการคิด กระตุนใหนักเรียนสืบคนหาคําตอบใน

ประเด็นหรือปญหาท่ีกําหนด (Problem-based and scientific inquiry) พัฒนานักเรียนใหมีทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร ไดศึกษา คนควา ทดลอง และฝกปฏิบัติการวิทยาศาสตร เปดโอกาสใหนักเรียนสรางสรรคผลงาน

ตามความสนใจ รวมถึงจัดสาระการเรียนรูรายวิชาเลือกเสรี และกิจกรรมชุมนุมอยางหลากหลาย เพ่ือใหสอดคลอง

กับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของนักเรียนเปนรายบุคคล โดยในปงบประมาณ 2558 มีการจัดรายวิชา

เลือกเสรีและกิจกรรมชุมนุมทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีดังตาราง 14-15 

ตาราง 14  รายวิชาเลือกเสรีในกลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีท่ีเปดสอนในปงบประมาณ 2558 

ลําดับท่ี รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนนักเรียน 

1 ค30312 เรขาคณิตวิยุต 8 

2 ค30316 สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน 17 

3 ว30509 เทคนิคพ้ืนฐานในปฏิบัติการเคมี 24 

4 ว30604 อนุกรมวิธานพืช  (หลักสูตร 2556) 6 

5 ว30606 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 25 



ลําดับท่ี รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนนักเรียน 

6 ว30607 สัตวมีกระดูกสันหลัง 20 

7 ว30619 เภสัชพฤกษศาสตร 22 

8 ว30605 อนุกรมวิธานพืช  (หลักสูตร 2552) 8 

 

ตาราง 15 กิจกรรมชุมนุมดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ประจาํปงบประมาณ 2558 

ท่ี รหัสชุมนุม ช่ือชุมนุม 

จํานวนนักเรียน 

ภาคเรียนท่ี 
2/2557 

ภาคเรยีนท่ี  
1/2558 

1 ช11008 เกมบริดจ คิดรอบดาน 29   
2 ช12002 เกมเชิงคณิตศาสตร 27 25 
3 ช12008 สนุกกับ GSP 24 24 
4 ช12010 เตรียมความพรอมทางคณิตศาสตร 18 24 
5 ช12001 คณิตศาสตรโอลิมปก    20 
6 ช12011 คณิตศาสตรโอลิมปก 2 24   
7 ช12014 คณิตศาสตรโอลิมปก 4   19 
8 ช12013 Logic & Combinatorics 26   
9 ช12017 จัดทําสิ่งพิมพทางคณิตศาสตร 2 10   
10 ช12018 Paradoxes  and  Infinities 17 28 
11 ช13008 ฟสิกสโอลิมปก 1   31 
12 ช13024 ฟสิกสโอลิมปก 2 26   
13 ช13038 เสริมฟสิกส 6 24 
14 ช13039 เสริมฟสิกส 2 19   
15 ช13044 เสริมฟสิกส ม.6   12 
16 ช13041 รักษโลกรักเรา 30   
17 ช13042 เพลิดเพลินกับฟสิกสยุคใหม 30   
18 ช13025 ดาราศาสตรโอลิมปก   20 
19 ช13047 ดาราศาสตรโอลิมปกข้ันสูง 2 21   
20 ช13033 Fun with Scientific Theories   24 
21 ช14002 ตามลาหาความจริง 19 18 
22 ช14001 เคมีโอลิมปก1   39 
23 ช14027 เคมีโอลิมปก2 30   



ท่ี รหัสชุมนุม ช่ือชุมนุม 

จํานวนนักเรียน 

ภาคเรียนท่ี 
2/2557 

ภาคเรยีนท่ี  
1/2558 

24 ช14030 เคมีโอลิมปก3   8 
25 ช14033 Integrate your Knowledge 16   
26 ช14034 All about Chemistry   24 
27 ช14035 Science Hobby   20 
28 ช14036 การสรางแมพิมพและหลอ   28 
29 ช15002 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 10 27 
30 ช15009 Herb Product 21   
31 ช15012 รักษแมลง(กีฏวิทยา) 14   
32 ช15001 ชีววิทยาโอลิมปก 1   73 
33 ช15023 ชีววิทยาโอลิมปก 2 25   
34 ช15025 ไมดอกไมประดับ 34   
35 ช15027 Scientific Critical Thinking 23   
36 ช15029 Taxonomist 20   
37 ช15028 พฤกษนิทรรศน   24 
38 ช18001 Photoshop 31 22 
39 ช18005 เครื่องบินจําลองวิทยุบังคับ 10 21 
40 ช18007 คอมพิวเตอรโอลิมปก 10 20 
41 ช18021 เทคนิคคอมพิวเตอร   18 
42 ช32001 คณิตศิลป 9 22 

 

2.4 การพัฒนาการคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค และการบูรณาการความรู 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีการนํา STEM มาใชในการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ เพ่ือพัฒนาการคิด

วิเคราะห ความคิดสรางสรรค และการบูรณาการความรูของนักเรียน โดยเฉพาะวิชาในกลุมวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือใหนักเรียนเห็นความเชื่อมโยงของศาสตรตางๆ สามารถประยุกต และบูรณาการ

ความรูดานวิทยาศาสตร (S) เทคโนโลย ี(T) กระบวนการทางวิศวกรรม (E) และคณิตศาสตร (M) มาใชในการเรียน 

การแกปญหา และการทําวิจัย ภายใตสถานการณหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังในปจจุบันและอนาคต โดยมี

ครูผูสอนจากสาขาวิชาตางๆ ออกแบบบทเรียนรวมกัน เนนกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน โดยเฉพาะ

การคิดเชิงสรางสรรคเพ่ือพัฒนานวัตกรรม บนพ้ืนฐานความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี



 โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Teaching โดยใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู 

มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการคิด กระตุนใหนักเรียนสืบเสาะหาความรู 

คนควาหาคําตอบในประเด็นหรือปญหาท่ีนักเรียนสนใจ หรือปญหาท่ีเก่ียวของกับบทเรียน มีการฝกปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร ผานวิธีการสอนท่ีหลากหลาย อาทิ Hands-on Activity, Laboratory, Inquiry based learning, 

Science Game Competition เปนตน นักเรียนไดเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติจริงท้ังรายบุคคลและรายกลุม 

รวมถึงเรียนรูผานการทําโครงงาน (Project based Learning) เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแบบตาง ๆ เชน การคิด

วิเคราะหและการคิดสรางสรรค ควบคูกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการความรู นักเรียนจะไดบูรณาการความรูจากศาสตรท่ี

หลากหลาย ในการทําความเขาใจ วิเคราะห อภิปราย เพ่ือเสนอแนวทางแกปญหาในประเด็นท่ีนักเรียนสนใจ โดย

สืบเสาะขอมูลจากแหลงท่ีนาเชื่อถือ มานําเสนอ และอภิปรายรวมกัน 

 นอกจากนี้ โรงเรียนยังสงเสริมทักษะการคิดสรางสรรค ควบคูกับการคิดเปน ทําเปน นักเรียนสามารถ

สรางสรรคผลงานท่ีแปลกใหมตามความสนใจของตน ผานการเรียนการสอนรายวิชาความคิดสรางสรรคและ

นวัตกรรม โดยบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ในการเสนอ

แนวทาง เพ่ือแกปญหาหรือประเด็นตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน และสรางสรรคผลงานผานกระบวนการทาง

วิศวกรรม โดยนักเรียนจะไดรับการฝกทักษะดานงานชาง เชน ชางโลหะ ชางไม เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา

ผลงานนวัตกรรม 

 

2.5 การสรางเสริมประสบการณในการวิจัย 

 การพัฒนานักเรียนใหมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีจิตวิญญาณของความเปนนักวิจัย นัก

ประดิษฐ นักคิดคน เปนความมุงหวังของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  จึงไดมีการปลูกฝงและฝกหัดการทําวิจัยของ

นักเรียน เริ่มตั้งแตการสืบคนขอมูลในเรื่องท่ีตนเองสนใจ การต้ังหัวขอวิจัย การเขียนและเสนอเคาโครงงานวิจัย 

ออกแบบการทดลอง ดําเนินการทดลอง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห แปลผล อภิปรายผล การจัดทํา

รายงานผลการวิจัย ตลอดจนฝกทักษะในการนําเสนอผลงาน ท้ังในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร ผานรายวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร 

  การสรางความรู ความเขาใจ ใหนักเรียนเห็นถึงคุณคาและความสําคัญของการทํางานวิจัยเปนสิ่งสําคัญ 

โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมกิจกรรมศึกษาดูงานในหนวยงานวิจัยตางๆ และกิจกรรมบรรยายพิเศษโดยนักวิจัยและ

ผูทรงคุณวุฒิดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนประจําตลอดปการศึกษา เพ่ือจุดประกายในการคิด

หัวขอโครงงานวิทยาศาสตร และสรางเสริมประสบการณในการทําวิจัยใหกับนักเรียน นอกจากนั้นประสบการณท่ี

นักเรียนไดรับจากการรวมกิจกรรม ยังเปนอีกแนวทางหนึ่งในการเลือกศึกษาตอและประกอบอาชีพวิจัยในอนาคต  



โดยในปงบประมาณ 2558 ท่ีผานมา โรงเรียนไดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและกิจกรรมบรรยายพิเศษ ดังตาราง 16-

17 

ตาราง 8  สถานท่ีศึกษาดูงานดานการวิจัย ในปงบประมาณ 2558 

วันที่ สถานที่ศึกษาดูงาน 

18 พ.ย. 57 หนวยวิจัยถานแมคคาเดเมีย สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

หนวยวิจัยชีวโมเลกุลของกุง สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
ศูนยวิจัยและหองปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย มหาวิทยาลยัมหิดล 

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศูนยความเปนเลิศฟสิกส ภาควชิาฟสิกส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ภาควิชาวิศวกรรมการบนิและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 

สถาบนัการหุนยนตภาคสนาม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาต ิ 

หองปฏิบัติการวิจัยโฟโทนิกส  

ศูนยวิจัยทางคลนิิก กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

สถาบนัวิจัยจุฬาภรณ 

สถาบนัวิจัยแสงซนิโครตรอน 

สถาบนัวิจัยไมกลายเปนหิน จังหวัดนครราชสีมา 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด 

บริษัท ขาวตราฉัตร จาํกัด 

9 มิ.ย. 58 ศูนยวิจัยและหองปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย มหาวิทยาลยัมหิดล 
คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวทิยาลัยมหิดล พญาไท 
หนวยสงเสริมศักยภาพทางนาโนศาสตรและนาโนเทคโนโลย ีภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

หนวยวิจัยพลังงานทางเลือก มหาวิทยาลยัมหิดล 
สถาบนัวิจยัโลหะและวสัดุ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
ภาควิชาเคม ีคณะวทิยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
ภาควิชาฟสิกส คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 



วันที่ สถานที่ศึกษาดูงาน 

สถาบนัพัฒนาหุนยนตภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกลาพระนครเหนือ 
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาต ิ(NANOTEC) 
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
ศูนยพิบัติภัยแหงชาต ิ

20 ส.ค. 58 ศูนยวิจัยและหองปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 
กลุมวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของกุง สถาบนัวิจัยชวีวิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
Center for Biomedical and Robotics Technology (BART LAB) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
Brain-Computer Interface Lab (BCI LAB) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
Smart Motion and Rehabilitation Technology มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
หนวยวิจัยไขเลือดออก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
หนวยปฏิบัติการวิจัยธรณีวิทยาแผนดินไหวและธรณีแปรสัณฐานผืนแผนดนิของเอเซียตะวันออกเฉียง
ใต ภาควิชาธรณีวทิยา คณะวิทยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
ภาควิชาฟสิกส คณะวทิยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
หองปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
ภาควิชาฟสิกส คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลกูพืชทดลอง และศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและ
พัฒนากําแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร กําแพงแสน 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง   

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบงั 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 
เทคโนโลยชีีวภาพพืชและหองปฏิบัติงานวิจัยโปรตีโอมิกส สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
โรงไฟฟาราชบุรีเพาเวอร จังหวัดราชบุรี 
บริษัท สยามวิจยัและนวัตกรรม จํากัด จังหวัดสระบุรี 

 



ตาราง 17 การบรรยายพิเศษดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีปงบประมาณ 2558 

วันที่ หัวขอการบรรยาย วิทยากร 

14 ม.ค. 58 Robotics for Life หุนยนตเพื่อชีวิต ดร.ปราการเกียรติ ยังคง 
สถาบนัการหุนยนตภาคสนาม   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

21 ม.ค. 58 การสรางแรงบนัดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร 

นางสาวพิรดา เตชะวจิติร 
(มนุษยอวกาศหญิงคนแรกของประเทศไทย) 
สํานักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

4 ก.พ. 58 โอริกามิ : ศิลปะ คณิตศาสตร & การออกแบบ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัต ิ
นักวิชาการ ศูนยเทคโนโลยโีลหะและวัสดุแหงชาติ  
สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

11 ก.พ. 58 เคมีเพื่อชีวิต (Chemistry for Life)  ศาสตราจารย ดร.งามผอง คงคาทิพย 
หนวยปฏิบัติการวิจัยผลติภัณฑธรรมชาติและเคมีอินทรีย
สังเคราะห ภาควิชาเคม ีคณะวทิยาศาสตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

20 พ.ค. 58 สมการชีวิต LIFE…เมื่อหุนยนตมาผูกติดกับ
การแพทย 

ดร.ปราการเกียรติ ยังคง 
สถาบนัการหุนยนตภาคสนาม   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

27 พ.ค. 58 ชีวิตกับวิทยาศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรเชษฐ หลิมกําเนิด 
อาจารยประจาํภาควชิาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

3 มิ.ย. 58 มองแบบนักวิทยาศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา เดนดวงบริพนัธ 
อาจารยประจาํภาควชิาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

17 มิ.ย. 58 จากแรงบันดาลใจ  สูงานวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ไพศาล นาคมหาชลาสนิธุ 
อาจารยประจาํภาควชิาคณิตศาสตร   
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

6 ก.ค. 58 บทบาทของของกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในการสนับสนุนอาชพีนักวิทยาศาสตร 
นักเทคโนโลย ีและการสรางแรงจูงใจใหนักเรียน
ศึกษาตอดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รองศาสตราจารย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

27 ส.ค. 58 Innovation to Commercialization ดร.บุตรา บุญเลี้ยง  
Technology Intelligence & Partnership Manager  
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด  
(SCG Chemicals Co., Ltd.) 

31 ส.ค. 58 Journey to Space Maj. Gen. Charle Bolden, NASA Administrator 



 การทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนนั้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีความรวมมือกับสถาบัน 

อุดมศึกษาและหนวยงานวิจัยตางๆ เพ่ือขอความอนุเคราะหจากนักวิจัยในการเปนนักวิทยาศาสตรพ่ีเลี้ยงใหแก

นักเรียน เพ่ือใหการทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนเปนผลงานท่ีมีคุณภาพ ในปงบประมาณ 2558 โรงเรียน

ไดรับความอนุเคราะหจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานวิจัยเปนท่ีปรึกษาการ

ทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน จํานวน 62 คน จาก 11 สถาบันหลัก (35 หนวยงานยอย) ดังตาราง 18   

ตาราง 18 หนวยงานท่ีใหความรวมมือในการทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน 

หนวยงานวิจัย นักวิทยาศาสตรพ่ีเลี้ยง 

1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1.1 คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณติศาสตรและ

วิทยาการคอมพิวเตอร  

(1) ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมยสราญ 

(2) ผศ.ดร.ตวงรตัน ไชยชนะ 

(3) ดร.ธีรพงษ พงษพัฒนเจริญ 

ภาควิชาเคม ี (4) ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพียรวณิช 

(5) ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล 

ภาควิชาฟสิกส (6) ผศ.ดร.ธิติ  บวรรัตนารักษ 

หองปฏิบัติการฟสิกสอนุภาค  (7) ผศ.ดร.บุรนิทร อัศวพิภพ 

1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

(8) รศ.ดร.อติวงศ สุชาโต  

(9) ผศ.ดร.อรรถสิทธ์ิ สรุฤกษ 

(10) ผศ.ดร.เศรษฐา ปานงาม 

1.3 วิทยาลัยปโตรเลยีมและปโตรเคมี (11) ดร.ผกากรอง สังขเสนาะ 

(12) ศ.ดร.พิชญ ศุภผล 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน 

2.1 คณะเกษตร ภาควิชาปฐพี (13) ดร.สิรินภา ชวงโอภาส 

ภาควิชาโรคพืช (14) รศ.ดร.จิระเดช แจมสวาง  

(15) ดร.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล 

(16) ผศ.ดร.รตัิยา พงศพิสุทธา 

2.2 คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร  

ภาควิชาวิทยาศาสตร (17) ผศ.ดร.แตงออน พรหมม ิ

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน 

3.1 คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน (18) ดร.ปริยานุช จุลกะ 

(19) ดร.อัณณชญาน มงคลชัย 

3.2 คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณติศาสตร (20) อ.ชาญ เขตจัตุรัส 

(21) ดร.ลัญจกร กิตติรตันวศิน 

ภาควิชาจุลชีววิทยา (22) ดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล 

(23) ผศ.ดร.วรรณา มาลาพันธุ  

ภาควิชาพันธุศาสตร (24) ดร.ธีระศีกดิ์ เอโกบล 



หนวยงานวิจัย นักวิทยาศาสตรพ่ีเลี้ยง 

ภาควิชาฟสิกส (25) ดร.ชุมพล เหลืองชัยศร ี

(26) ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 

(27) ผศ.ดร.สรุศักดิ์ เชียงกา 

ภาควิชาสัตววิทยา (28) ดร.ปราโมทย ชํานาญปน 

(29) ผศ.ดร.วสกร บัลลังโพธ์ิ 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุร ี

4.1 คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม 

(30) ผศ.ดร.ธิดารัตน บุญศร ี

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรตันโกสินทร ศาลายา 

5.1 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมวัสด ุ (31) ดร.พิมลพรรณ เนียมหลวง 

6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต 

6.1 คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

ภาควิชาเคมี  (32) ดร.นพรัตน พฤกษทวีศักดิ์ 

6.2 คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร (33) รศ.ดร.แคทลียา ปทมพรหม 

7. มหาวิทยาลัยมหิดล 7.1 คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณติศาสตร  (34) ผศ.ดร.ชัยวัฒน มณสีวาง 

(35) ดร.ณัฐกรณ ผิวช่ืน 

(36) ดร.บริบูรณ เนาวประทีป 

(37) ดร.วิทวัชร โฆษิตวัฒนฤกษ 

ภาควิชาชีววิทยา  (38) ดร.ปฐมพงษ แสงวิไล  

ภาควิชาชีวเคมี  (39) ดร.นพ.จามร สมณะ 

ภาควิชาฟสิกส (40) ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ศรีคิรินทร 

(41) ผศ.ดร.รัชภาคย จิตตอาร ี

หนวยวิจัยยางและ

เทคโนโลย ี

(42) ผศ.ดร.สภุา วิรเศรษฐ 

7.2 คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมชีว

การแพทย  

(43) รศ.ดร.นรเศรษฐ ณ สงขลา  

(44) ผศ.ดร.ยศชนัน วงศสวัสดิ ์

7.3 คณะเวชศาสตรเขตรอน ภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน  (45) ดร.วิริชดา ปานงาม  

Mahidol Oxford 

Tropical Medicine 

Research Unit (MORU) 

(46) นายสมภพ ศรลมัพ  

7.4 คณะแพทยศาสตรศริิราช

พยาบาล  

ภาควิชาเภสัชวิทยา (47) ดร.ภก.ศิวนนท จิรวัฒโนทัย 

(48) ดร.สมพลนาท สมัปตตะวนิช  

7.5 สถาบันชีวโมเลกุล (49) ศ.ดร.จิตตลัดดา ศักดาภิ

พาณิชย 

7.6 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู (50) ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง 
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8. มหาวิทยาลัยศลิปากร คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณติศาสตร (51) ดร.สวรรยา ศกุนตะเสฐียร 

(52) ดร.เฉลิมพงศ วรวรรโณทัย 

ภาควิชาเคม ี (53) รศ.ดร.ธนิต ผิวน่ิม 

(54) ดร.ชีวิตา สุวรรณชวลิต 

(55) ดร.มูฮําหมดั นิยมเดชา 

(56) ผศ.ดร.รัชฎา บุญเตม็ 

(57) ผศ.ดร.หิรญัรตัน  สุวรรณนที 

9. ศูนยรวมเหด็บานอรญัญิก  (58) อ.ปราโมทย ไทยทัตกุล 

10. สถาบันวิจัยดาราศาสตร

แหงชาต ิ 

หอดดูาวสวนภูมภิาค   ฉะเชิงเทรา (59) อ.ณัฐยา ศิรวินสกุล 

(60) อ.สุวนิตย วุฒสังข 

11. สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ 

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยแีหงชาติ  (61) ดร.ธราธร ทีรฆฐิติ  

(62) ดร.สุริยันตร ฉะอุม 

 

นอกจากนี้ เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานและคุณภาพของโครงงานวิทยาศาสตร  โรงเรียนไดกระตุนและสงเสริมให

นักเรียนเสนอเคาโครงของโครงงานวิทยาศาสตรไปยังหนวยงานภายนอก เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนในการทํา

โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน ซ่ึงปงบประมาณ 2558 มีโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนไดรับทุนสนับสนุน

จากหนวยงานภายนอก จํานวน 43 โครงงาน ดังตาราง 19 

ตาราง 19  หนวยงานท่ีใหทุนสนับสนุนการทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน ปงบประมาณ 2558 

หนวยงาน จํานวนโครงงานที่ไดรับทุน 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

(National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC) 

ภายใตโครงการการประกวดโครงงานวทิยาศาสตรรุนเยาว คร้ังที่ 17 (Young Scientist 

Competition : YSC 2015) 

35 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

(National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC) 

ภายใตโครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย คร้ังที่ 17 (National 

Software Contest : NSC 2015 ) 

5 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสาํหรับเด็กและเยาวชน (Junior 

Science Talent Project  : JSTP)  สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

3 

 



2.6 การพัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศ 

 ภาษาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการสื่อสาร เรียนรู และแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางกัน ผูท่ีมีทักษะทาง

ภาษาท่ีดียอมมีโอกาสเขาถึงความรู ขาวสารตางๆมากกวาผูอ่ืน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจึงใหความสําคัญในการ

พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษของนักเรียนเปนอยางมาก การเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษมีการแบงนักเรียนออกเปน 3 ระดับ ตามศักยภาพของนักเรียน ไดแก Pre-Intermediate, 

Intermediate และ Advanced และจัดการสอนกลุมละ 12 - 16 คน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรูของ

นักเรียน โดยมีเปาหมายวานักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ควรมีศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษ

โดยเฉลี่ยไมต่ํากวา 500 คะแนน เม่ือเทียบกับคะแนน TOEFL (ITP) 

 สาขาวิชาภาษาตางประเทศไดนําเทคนิคการสอนตาง ๆ มาประยุกตและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให

มีประสิทธิภาพมากข้ึน  อาทิ การใชเทคนิคการสอนแบบ Problem-based Learning เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนแสวงหา

คําตอบของประเด็นปญหาตาง ๆ สามารถใชภาษาอังกฤษในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนวทาง

แกปญหา หรือโตแยงโดยใชหลักการหรือองคความรูในวิชาตาง ๆ ท้ังในระดับ Advanced, Intermediate และ Pre-

intermediate มีการใชโปรแกรม SAS Curriculum Pathways เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูคําศัพทและไวยากรณ

ภาษาอังกฤษ โดยเลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมใหนักเรียนไดศึกษาท้ังในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน มีการสงนักเรียนเขารวม

การแขงขันทักษะท่ีเก่ียวกับการใชภาษาตางประเทศ รวมถึงจัดกิจกรรมท่ีเนนการปฏิบัติจริงเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการ

ใชภาษาอังกฤษของนักเรียนใหมากข้ึน ตามระดับการใชภาษาของนักเรียนท้ังรายบุคคลและรายกลุม ดังตาราง 20 

ตาราง 20    กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนแตละระดับ 

ระดับ กิจกรรม 

Advanced Debate, extensive reading and listening 

Intermediate Mini-seminar, extensive reading and listening 

Pre-intermediate Speech, extensive reading and listening 

 

ในปการศึกษา 2558 โรงเรียนมีจัดการเรียนการสอนเพ่ือปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษใหแกนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2558 กอนเปดภาคเรียนท่ี 1 รวมท้ังสิ้น 20 คาบเรียน มีการจัดกิจกรรม MWITS 

English News บริเวณหนาเสาธงหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ โดยนักเรียนจะเลาขาวโดยใชภาษาอังกฤษ ในเชาวันศุกร 

สัปดาหเวนสัปดาห รวมถึงการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ( Summer camp, SAT, TOEFL) ใหแกนักเรียนท่ีสนใจ 

นอกจากนี้ โรงเรียนยังสงเสริมใหมีการบูรณาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรวมกับกิจกรรมและรายวิชา

ตางๆ ดังนี้  

• การบูรณาการกิจกรรมสงเสริมการอานกับรายวิชา Fundamental English 3 สาขาวิชา

ภาษาตางประเทศ รวมกับคณะกรรมการสงเสริมการอาน คัดเลือกวรรณกรรมภาษาอังกฤษท่ีทรงคุณคาทางภาษา 



และประกาศเปนรายการหนังสือดีท่ีนักเรียนควรอาน และในการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  

ระดับ Pre-Intermediate ไดกําหนดใหนักเรียนเลือกอานวรรณกรรมท่ีสนใจและนํามาวิเคราะหใหเพ่ือนรวมชั้นฟง

เพ่ือฝกทักษะในการอาน การคิดวิเคราะห และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

• การบูรณาการการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษกับคายวิชาการและคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

โดยใหนักเรียนเขียนเรียงความเลาประสบการณ หรือสิ่งท่ีประทับใจจากการเขารวมกิจกรรมคายวิชาการ และคาย

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิดวิเคราะห และใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารความคิด

ผานรูปแบบของการเขียนเรียงความ 

• การบูรณาการรายวิชาการพูดในท่ีชุมชนกับการเตรียมตัวนักเรียนในการนําเสนอโครงงาน

วิทยาศาสตร เพ่ือเตรียมความพรอมและฝกทักษะการนําเสนอโครงงานเปนภาษาอังกฤษใหแกนักเรียน 

• การบูรณาการเนื้อหาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและรายวิชาอ่ืน ๆ รวมกับการฝกพูด อาน 

และเขียน ตลอดจนการอภิปรายในรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

 ผลการประเมินความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2558 โดย

ใชแบบทดสอบ TOEFL ITP ของสถาบัน Institute of International Education (ITE) ประเทศไทย จํานวน 242 คน 

ปรากฏวามีนักเรียนท่ีไดรับคะแนนประเมินสูงกวา 500 คะแนน จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 81.82 ผลการ

ประเมินสูงสุดคือ 657 คะแนน และคาเฉลี่ยผลการประเมินของนักเรียนทุกคนเทากับ 353.54 คะแนน ดังตาราง 

20 

ตาราง 20  ผลการประเมินความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 6  
      ปการศึกษา 2556-2558 

ชวงคะแนน 
ผลการประเมินในแตละปการศึกษา 

ความหมาย 
2556 2557 2558 

มากกวา 650 2 3 2 Expert user 

600 - 649 23 21 16 Very good user 

550 - 599 57 86 72 Very competent user 

500 - 549 94 88 108 Competent user 

450 - 499 55 35 36 Moderate user 

400 - 449 7 4 7 Marginal user 

ต่ํากวา 400 0 1 1 Very limited user 

คะแนนเฉลีย่ 530.94 542.89 535.54 

  คะแนนสูงสดุ 667 653 657 

คะแนนต่ําสุด 400 393 393 



 นอกจากการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษแลว เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถดานภาษาของ

นักเรียน โรงเรียนจึงใหนักเรียนเลือกเรียนภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ อีก 1 ภาษาตามความสนใจ ไดแก ภาษาจีน 

ภาษาญ่ีปุน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเกาหลี โดยนักเรียนจะไดเรียนกับครูเจาของภาษาหรือครูท่ีมี

ความเชี่ยวชาญภาษานั้นโดยตรง รวมถึงมีการเปดชุมนุมทางดานภาษา เพ่ือใหนักเรียนเพ่ิมพูนทักษะการใช

ภาษาตางประเทศตามความสนใจ ในปงบประมาณ 2558 มีการเปดชุมนุมดานภาษาตางประเทศ จํานวน 12 

ชุมนุม ดังตาราง 21 

ตาราง 21 กิจกรรมชมุนุมดานภาษาตางประเทศ ปงบประมาณ 2558 

ลําดับท่ี รหัสชุมนมุ ชื่อชมุนุม 
จํานวนนักเรียน 

ภาคเรียนท่ี 
2/2557 

ภาคเรียนท่ี  
1/2558 

1 ช19015 การเขียนอักษรจีน 13 14 

2 ช19018 Cozy reading 25 15 

3 ช19019 Reading  for  pleasure  1   16 

4 ช19024 Reading  for  pleasure  2 22  

5 ช19025 English  through  music  2 32  

6 ช19026 Enjoy using English 22  

7 ช19027 Scrabble 30  

8 ช19028 MWITS  young  writers   30 

9 ช39013 Japanese culture club 21 15 

10 ช39020 English through movies 27 29 

11 ช39021 Deutsch klub 7 26 

12 ช39032 Chinese food culture 6   

 

 

 

 

 



2.7 การพัฒนาความรอบรู รูรอบ และใชชีวิตอยางเหมาะสม 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มุงพัฒนานักเรียนใหเปนผูท่ีมีทักษะรอบดาน (Well-rounded person) มี

ความรอบรู รูรอบ สามารถบูรณาการความรู รวมถึงมีทักษะในการใชชีวิตอยางเหมาะสมในสังคม โรงเรียนจึงจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนในดานตางๆใหบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว โดยในปงบประมาณ 2558 โรงเรียนได

ดําเนินการดังนี้ 

 2.7.1 การพัฒนาทักษะสารสนเทศ 

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มุงพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลท่ีรักในการเรียนรู รักการอาน มีทักษะ

การสืบคนและใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีจริยธรรมในการใชสารสนเทศอยางเหมาะสม  เพ่ือให

บรรลุจุดมุงหมายดังกลาว ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดจึงเปดใหบริการ จนถึงเวลา 22.00 น. ทุกวันในชวงเปด

ภาคเรียน เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาเรียนรูและการคนควาวิจัยของนักเรียน รวมถึงมีการจัดทําเว็บไซต

หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-library) เพ่ือรองรับการสืบคนสารสนเทศจากวารสารอิเล็กทรอนิกส หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส แหลงเรียนรูออนไลน และฐานขอมูลงานวิจัยตางๆ โดยไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานท่ี 

  ในการพัฒนาทักษะสารสนเทศของนักเรียนนั้น ศูนยวิทยบริการไดรวมมือกับรายวิชาการสืบเสาะ

และธรรมชาติทางวิทยาศาสตร (SINOS) ในการจัดอบรมการสืบคนฐานขอมูล รวมถึงการเขียนอางอิงและ

บรรณานุกรมใหแกนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการ

สืบคนสารสนเทศ สามารถเลือก ประเมิน และใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรมทางวิชาการ 

  นอกจากนี้ โรงเรียนไดสนับสนุนใหนักเรียนอานหนังสือท่ีทรงคุณคา เพ่ือใหไดรูจักวรรณกรรม

คลาสสิก วรรณกรรมโลก มีพ้ืนฐานในการอานท่ีดี มีวิจารณญาณในการเลือกหนังสือ และมีนิสัยรักการอานอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต โรงเรียนจึงกําหนดใหกิจกรรมสงเสริมการอานเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม

หลักสูตรของโรงเรียน โดยนักเรียนทุกคนจะตองอานหนังสือจากรายการท่ีโรงเรียนกําหนดอยางนอย 50 เลม จึงจะ

สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  สําหรับหนังสือท่ีกําหนดไวในรายการ มีท่ีมาจากการพิจารณาคัดสรรรวมกันของ

ผูทรงคุณวุฒิ ครู และบรรณารักษ และโรงเรียนยังเปดโอกาสใหนักเรียนเสนอแนะหนังสือเพ่ือจัดซ้ือเขาหองสมุด 

หรือเพ่ือเสนอพิจารณานําเขาไวในรายการหนังสือดีท่ีควรอานท่ีโรงเรียนกําหนด 

 2.7.2 การสงเสริมสุขภาพพลานามัยท่ีดีและรักการออกกําลังกาย 

  ในดานการดูแลสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนไดกําหนดใหกิจกรรมออกกําลังกายเปนสวนหนึ่ง

ของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยเปนสวนหนี่งของเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เพ่ือกระตุนใหนักเรียน

ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ รักการออกกําลังกาย นําไปสูการมีสุขภาพกายท่ีสมบูรณ แข็งแรง และการมี

สุขภาพจิตท่ีดี โดยภายใน 3 ปการศึกษา นักเรียนจะตองออกกําลังกายอยางนอย 240 ครั้ง ครั้งละไมต่ํากวา 45 



นาที และเขารวมกิจกรรมชุมนุมทางดานกีฬาไมต่ํากวา 3 ชุมนุม ในปงบประมาณ 2558 โรงเรียนเปดชุมนุมกีฬาและ

การออกกําลังกาย จํานวน 17 ชุมนุม ดงัตาราง 22 

ตาราง 22 กิจกรรมชุมนุมประเภทกีฬาและการออกกําลังกาย ปงบประมาณ 2558 

ลําดับที ่ รหัสชุมนุม ชื่อชุมนุม 
จํานวนนักเรียน 

ภาคเรียนท่ี 
2/2557 

ภาคเรียนท่ี  
1/2558 

1 ช20006 Hula-hula hoop   30 

2 ช22007 MWITS  soccer  league 2   50 

3 ช20004 Modern step dance 23  

4 ช20009 การละเลนพืน้บานของไทย 22  

5 ช20010 บาสเกตบอลหญิง 35  

6 ช22005 Samba  style  futsal   30  

7 ช22006 ฟุตบอล 7 คน 28  

8 ช27005 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ 33 23 

9 ช27006 ลีลาศ 27 30 

10 ช27022 นักตบลูกขนไก 28 29 

11 ช27023 โยคะเพื่อสุขภาพ 24 30 

12 ช27004 แอโรบิก   200 

13 ช27024 แอโรบิกไทยดานซ 143  

14 ช28003 สควอช 16 14 

15 ช29008 มวยไทเกก 23 14 

16 ช29009 American  games   29 

17 ช29010 Fitness   40 
 

  นอกจากนี้ เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง โรงเรียนจึงกําหนดใหทุกวันอังคารเปนวัน

ออกกําลังกาย โดยในชวงเย็นเวลาประมาณ 16.00 น. ทุกคนในโรงเรียนจะพักการปฏิบัติภารกิจท้ังหมดและออก

กําลังกายรวมกัน  และมีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพตางๆ อาทิ กิจกรรมเดิน-วิ่ง เ พ่ือสุขภาพรอบ



มหาวิทยาลัยมหิดล  กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน ปละ 1 ครั้ง กิจกรรมแขงขันบาสเกตบอลสายหองโดยจัดหลัง

เวลาเรียน ตั้งแตเวลา 17.10 – 19.00 น.  เปนตน 

  โรงเรียนจัดทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Pre-test และ Post-test) ภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยใช

โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธกับสุขภาพสําหรับเด็กไทยอายุ 7 - 18 ป ของคณะกรรมการ

สงเสริมการออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพในสถานศึกษาและการพัฒนาองคความรู สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุงพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนแตละคน

และมีการตรวจสุขภาพของครู เจาหนาท่ี และนักเรียนทุกป มีพยาบาลประจําโรงเรียนคอยใหคําปรึกษารายบุคคล 

รวมถึงมีนักจิตวิทยาเพ่ือดูแลทางดานสุขภาพจิตของนักเรียนท่ีมีปญหาในข้ันตน และในกรณีจําเปนจะจัดใหมีการ

ประชุมใหคําปรึกษาเปนรายกรณี (Case conference) โดยผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง และบางรายจะสงไปยัง

โรงพยาบาลท่ีมีแพทยหรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง นอกจากนี้ โรงเรียนยังไดจัดใหมีหองพยาบาลท่ีมีเครื่องมือและ

อุปกรณท่ีจําเปนครบครัน มีพยาบาลประจําตลอด 24 ชั่วโมง 

  ในดานโภชนาการ โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม และจัดโภชนากรให

คําปรึกษาและแนะนําการรับประทานอาหารของนักเรียน โดยอางอิงขอมูลจากผลการตรวจสุขภาพของแตละ

บุคคล มีการควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มท่ีจําหนายในโรงเรียน  รวมถึงจัดใหมีการตรวจสุขภาพและอบรม

ใหความรูบุคลากรของรานคาภายในโรงเรียนปละครั้ง มีการสุมตรวจคุณภาพอาหารภาคเรียนละ 1 ครั้ง และจัดตั้ง

คณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดวยครูและนักเรียนเพ่ือดูแลและประเมินคุณภาพของรานคาในโรงเรียนตลอดเวลา 

สงผลใหโรงอาหารของโรงเรียนไดรับการรับรองเปนครัวมาตรฐานจากสถาบันอาหาร (National Food Institute) 

ในโครงการครัวอนามัย อาหารปลอดภัยในโรงเรียน ตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารสําหรับโรงอาหาร 

 2.7.3 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม 

  ไมเพียงแตพัฒนานักเรียนใหเปนคนเกง การพัฒนานักเรียนใหเปนคนดีควบคูไปพรอมกันเปนสิ่งท่ี

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณใหความสําคัญ โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือหลอหลอมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติ

ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ เติบโตเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรม มีความเปนผูนํา มีจิต

สาธารณะ เห็นใจผูอ่ืน เสียสละตอสวนรวม และใชความสามารถท่ีตนมีอยูตอบแทนสังคมและประเทศชาติ 

• กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

 โรงเรียนจัดใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมคายคุณธรรมเปนประจําทุกป ภายในระยะเวลา 3 ป 

นักเรียนทุกคนจะตองเขารวมกิจกรรมไมต่ํากวา 1 ครั้ง ครั้งละไมต่ํากวา 22 ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือมุง

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนควบคูไปกับการเรียนรูดานวิชาการ ซ่ึงประกอบดวย การสรางเจตคติท่ีดี มี

วินัย  ความรับผิดชอบ มีมารยาท บุคลิกภาพท่ีดี มีความกตัญูกตเวทีในการตอบแทนคุณโรงเรียนและ

ประเทศชาติ และมีคุณธรรมท่ีจะดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได   



 ปงบประมาณ 2558 โรงเรียนไดจัดคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักเรียนชั้น ม.4 และ

นักเรียนระดับอ่ืนๆ ท่ีสนใจ ระหวางวันท่ี 30 ตุลาคม – 1 พฤศจกิายน 2558  นอกจากนี้ โรงเรียนยังไดจัดกิจกรรม

เสวนาธรรม ปุจฉา วิสัชชนา ใหแกนักเรียนไดรับฟงบรรยายธรรมะ และถาม-ตอบในประเด็นทางธรรม  โดยไดจัด

กิจกรรมท้ังหมด 5 ครั้ง คือ วันท่ี 21 มกราคม 2558 วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2558 วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 วันท่ี 2 

กรกฎาคม 2558 และ วันท่ี 13 สิงหาคม 2558  

• กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกจากจะเปนการพัฒนาลักษณะนิสัยของนักเรียนในการเปนผูให ท้ัง

ตอโรงเรียน ตอชุมชนและสังคมแลว ยังเปดโลกทัศนใหกับนักเรียนไดเห็นและเขาใจสภาพปญหาท่ีแทจริงของ

สังคมไทย ซ่ึงมีลักษณะแตกตางกันไปในแตละพ้ืนท่ี อันจะสงผลใหนักเรียนตระหนักและเกิดความสํานึก ความ

มุงม่ัน และปรารถนาท่ีจะใชความสามารถของตนพัฒนาสังคมรวมกันเพ่ือตอบแทนสังคมและแผนดินเกิด  

 ในปงบประมาณ 2558 เนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง

มีพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2558 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจึงจัดโครงการ “คายอินฟนิต 

มอบความรูคูความดีไมมีท่ีสิ้นสุด” เพ่ือทําความดีถวายเปนพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระองค  โดยลักษณะ

โครงการเปนการจัดทําคายบําเพ็ญประโยชนท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ จํานวน 60 คาย รวมกันระหวางครู 

ผูปกครอง นักเรียนปจจุบัน และนักเรียนเกา ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ การทําฝายชะลอน้ํา ทําดินโปงเทียม 

ปลอยปลาท่ีศูนยอนุรักษพันธุสัตวน้ํา หรือการเขาไปจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตร คายพ่ีชวยนอง คายรักการอาน 

ซ่ึงแตละคายมีความแตกตางกันท้ังในดานสังคมและสภาพสิ่งแวดลอม ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมากมาย ได

เขาใจสภาพแวดลอมของประเทศ ความเปนอยูของผูคนในแตละทองถ่ิน เรียนรูจากประสบการณจริง และนํา

ความรูท่ีมีอยูมาประยุกตใชกับเหตุการณจริง สําหรับรายละเอียดของแตละคาย แสดงดังตาราง 23 

ตาราง 23  การจัดคายเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ “อินฟนิต มอบความรูคูความดีไมมีท่ีสิ้นสุด” 

วันท่ี กิจกรรม สถานท่ี 

16-17 ส.ค. 57 “คายพ่ีชวยนอง” กิจกรรมฐานวิชาการ  และกิจกรรมกลุม
สัมพันธ 

โรงเรียนบานคลองกระจัน และโรงเรียนวัดสําโรง 
จังหวัดนครปฐม 
โรงเรียนรวมราษฎรสามคัคี จังหวัดปทุมธานี 

โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 

โรงเรียนวัดสวางอารมณ จังหวัดนครปฐม 

โรงเรียนวัดลําพญา จังหวัดนครปฐม 

โรงเรียนตลาดบางคูลดั จังหวัดนนทบุรี 

โรงเรียนเทศบาลวัดหวยพลู (โชตปิระชานุเคราะห) 
จังหวัดนครปฐม 
โรงเรียนวัดง้ิวราย (พินพิทยาคาร) จังหวัดนครปฐม 

โรงเรียนวัดเพรางาย จังหวัดนนทบุรี 



วันท่ี กิจกรรม สถานท่ี 

17 ส.ค. 57 “คายรักการอาน” กิจกรรมสงเสรมิการเรียนรู รักการอาน
หนังสือ  

ศูนยการเรียนรูชุมชน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 

13 ก.ย. 57 “คายรักการอาน” กิจกรรมสงเสรมิการเรียนรู รักการอาน
หนังสือ 

ศูนยการเรียนรูชุมชน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 

4 ต.ค. 57 ปลูกปาชายเลน สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ 

สรางฝายชะลอนํ้า ศูนยอนุรักษพันธสัตวปาแมนํ้าภาชี จังหวัดราชบุร ี

ทํา EM Ball บานศาลาดิน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

5 ต.ค. 57 มอบหนังสือ และอุปกรณการเรยีน โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จังหวัดชลบุร ี

ปลูกตนไมรอยใจรักเพ่ือผูสูงอายุบานบางละมุง (เยี่ยมเยยีน
และมอบสิ่งของ) 

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ  
บานบางละมุง  จังหวัดชลบุร ี

22 ต.ค. 57 กิจกรรมฐานคณติศาสตร วิทยาศาสตร และจดัแหลงเรียนรู
นอกหองเรียน 

โรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร 

25 ต.ค. 57 ปลูกปาชายเลน ศูนยศึกษาธรรมชาติและอนุรักษปาชายเลนเพ่ือ
การทองเท่ียวเชิงนิเวศน ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง 
จังหวัดชลบุร ี

1 พ.ย. 57 ปลอยเตาทะเล ศูนยอนุรักษพันธเตาทะเล กองทัพเรือ  
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

2 พ.ย. 57 ไหวพระ กวาดลานวัด ปลูกตนไม เก็บขยะ วัดเนรัญชราราม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

8 พ.ย. 57 สรางฝายชะลอนํ้า เข่ือนแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี

8-9 พ.ย. 57 ปลูกปาชายเลน  บานคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม 

ปลอยแตนเบียนบราคอน อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบครีีขันธ 

ทํารางนํ้าจืดสาํหรับสัตวปาชายเลน และบานนก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

9 พ.ย. 57 ทําโปงเทียม ฝายชะลอนํ้า และมอบหนังสือ  อุทยานเฉลิมพระเกียรตไิทยประจนั จังหวัดราชบุร ี

มอบหนังสือและปลอยปลา ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดราชบุรี 

12 พ.ย. 57 อาสาสมัครเย็บเตานมเทียม บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

15 พ.ย. 57 มอบหนังสือและอุปกรณการเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

16 พ.ย. 57 ทํากิจกรรมและมอบหนังสือ โรงเรียนวัดทําใหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

18 พ.ย. 57 คาย “พ่ีชวยนอง” กิจกรรมฐานวิชาการ  และกิจกรรมกลุม
สัมพันธ 

โรงเรียนบานคลองบางกระจัน จังหวัดนครปฐม 

19 พ.ย. 57  อาสาสมัครเย็บเตานมเทียม บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

21 พ.ย. 57 คายอานหนังสือนิทานเก่ียวกับคณุธรรมจริยธรรมและ
สงเสริมความรูดานวิทยาศาสตร 

โรงเรียนบานคลองบางกระจัน จังหวัดนครปฐม 



วันท่ี กิจกรรม สถานท่ี 

21 พ.ย. 57 ใหความรูเก่ียวกับการแปรงฟนใหแกเด็ก และมอบหนังสือ บานคลองบางกระจัน จังหวัดนครปฐม 

22 พ.ย. 57 ปลูกปะการัง หาดนางรํา อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

มอบหนังสือ อุปกรณการเรียน เลีย้งอาหาร และเลนเกม
สงเสริมพัฒนาการเด็ก 

โรงเรียนฉะเชิงเทราพัฒนานุกูล จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

22 พ.ย. 57 “คายรักการอาน” กิจกรรมสงเสรมิการเรียนรู รักการอาน
หนังสือ 

โรงเรียนบานคลองบางกระจัน จังหวัดนครปฐม 

23 พ.ย. 57 เก็บขยะ หาดนางรํา อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

30 พ.ย. 57 คายอานหนังสือนิทานเก่ียวกับคณุธรรมจริยธรรมและ
สงเสริมความรูดานวิทยาศาสตร 

ศูนยการเรียนรูชุมชน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 

5-6 ธ.ค. 57 คาย “พ่ีชวยนอง” กิจกรรมฐานวิชาการ และกิจกรรมกลุม
สัมพันธ 

โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรัง มูลนิธิ จังหวัดตรัง 

13 ธ.ค. 57 ทําดินโปงเทียม เข่ือนแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี

18 ธ.ค. 57 คายคณติศาสตร โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษดิ์ จังหวัดนครปฐม 

27 ธ.ค. 57 กิจกรรมเกมสสรางสรรคทางคณติ เลี้ยงอาหารกลางวัน 
และบรจิาคอุปกรณกีฬา สื่อการเรยีน 

โรงเรียนวัดทาราบ จังหวัดราชบุร ี

27-28 ธ.ค. 57 ปลูกปาชายเลนและบริจาคหนังสอื บานไมชายเลน ตําบลคลองโคลน  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

2 ม.ค. 58 บริจาคหนังสือ อุปกรณการเรียน และสอน การแปรงฟน โรงเรียนดอยสะโงะ ตาํบลศรีดอนมูล  
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

16-17 ม.ค. 58 ทําดินโปงเทียมและบริจาคหนังสอื เขาใหญ จังหวัดนครราชสมีา 

10 ม.ค. 58 ปรับปรุงพัฒนาสวนหยอม สนามเด็กเลน และจัดแหลง
เรียนรูนอกหองเรียน 

โรงเรียนวัดพุนํ้ารอน (อบต.บานเกา)  
จังหวัดกาญจนบุร ี

10 ม.ค. 58 กิจกรรมสงเสริมความรูทางวิทยาศาสตร สถาบันแหงชาติเพ่ือพัฒนาเด็กและครอบครัว 

10 ม.ค. 58 กิจกรรมสงเสริมความรูทางวิทยาศาสตร ท่ีวาการอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

11 ม.ค. 58 กิจกรรมรักการอาน บูรณาการในรายวิชาการเขียน
วรรณกรรมสําหรับเด็ก 

ชุมชนหมูบานซับหินแกว จังหวัดนครราชสมีา 

16 ม.ค. 58 คาย “พ่ีชวยนอง” กิจกรรมฐานวิชาการ  และกิจกรรมกลุม
สัมพันธ 

หมูบานเอ้ืออาทร ศาลายา 1-2 

24 ม.ค. 58 อานหนังสือ และดูแลคนชรา บานพักคนชรานครปฐม 

31 ม.ค. 58 สรางฝายชะลอนํ้า เข่ือนแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี

7 ก.พ. 58 จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 

15 ก.พ. 58 ปลูกปาชายเลน ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง สมุทรสงคราม 

16 ก.พ. 58 ทํากิจกรรมวิทยาศาสตรและมอบหนังสือ บานราชาวดี และโรงเรียนวัดสลักเหนือ 

ปลูกปาชายเลน สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมทุรปราการ 



วันท่ี กิจกรรม สถานท่ี 

17 ก.พ. 58 มอบหนังสือ อุปกรณการเรียนการสอน และเลีย้งขนม โรงเรียนอนุบาลบานเนินสําราญ อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

21 ก.พ. 58 มอบหนังสือและปลูกปาชายเลน สถานีพัฒนาทรัพยาการปาชายท่ี 6 บางขุนไทร 
จังหวัดเพชรบุร ี

1 มี.ค. 58 คายอานหนังสือนิทานเก่ียวกับคณุธรรมจริยธรรมและ
สงเสริมความรูดานวิทยาศาสตร 

ศูนยการเรียนรูชุมชน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 

7 มี.ค. 58 คายคณติศาสตร โรงเรียนเหลียนหัว จังหวัดนครนายก 

14 มี.ค. 58 จัดกิจกรรมสงเสรมิความรูทางวิทยาศาสตร มอบสิ่งของ 
และบรจิาคเงิน 

โรงเรียนบานเด็กรามอินทรา (โรงเรียนเด็กตาบอด
พิการซ้ําซอน) 

2 เม.ย. 58 กิจกรรมฐานคณติศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จังหวัดชลบุร ี

 

  นอกจากการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตามโครงการ “อินฟนิต มอบความรูคูความดีไมมีท่ี

สิ้นสุด”แลว ในปงบประมาณ 2558 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณยังไดจัดกิจกรรมคายบําเพ็ญประโยชน และ

กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนเพ่ิมเติม ดังแสดงในตาราง 24-25 

ตาราง 24  การจัดกิจกรรมคายบําเพ็ญประโยชน “พ่ีชวยนอง” ประจําปงบประมาณ 2558 

วันท่ี สถานท่ีจัดคาย 
นักเรียน 

ท่ีเขาคาย (คน) 

นักเรียนมหิดลฯ ท่ี

จัดคาย (คน) 

8 ส.ค. 58 โรงเรียนบานบางเตย จังหวัดนครปฐม  60 18 

โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษดิ์ จังหวัดนครปฐม   60 19 

โรงเรียนบานคลองสวางอารมณ จงัหวัดนครปฐม  20 17 

8-9 ส.ค. 58 โรงเรียนวัดธรรมศาลา จังหวัดนครปฐม  60 18 

โรงเรียนวัดลานตากฟา จังหวัดนครปฐม  65 18 

โรงเรียนวัดทาพูด จังหวัดนครปฐม  65 17 

โรงเรียนง้ิวราย (พินพิทยาคาร) จังหวัดนครปฐม 65 18 

โรงเรียนบานดอนตะลุมพุก จังหวัดนนทบุรี  60 19 

โรงเรียนวัดเพรางาย จังหวัดนนทบุรี  50 18 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห จังหวัดชุมพร  60 25 

9 ส.ค. 58 โรงเรียนบานใหม (ศรีอินทรพงษพิทยาคาร) จังหวัดนนทบุรี  27 18 

 

 

 

 



ตาราง 25  การจัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน ปงบประมาณ 2558 

วันท่ี สถานท่ี กิจกรรม 
นักเรียนท่ีรวม     

กิจกรรม (คน) 

15 พ.ย. 57 ศูนยบริการโลหติ สภากาชาดไทย บริจาคโลหิต 20 

30 ม.ค. 58 วัดไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ถวายภัตตาหารเชาแดพระสังฆาธิราช 

พระวิทยากร และพระนักศึกษาผูเขา

สอบธรรมศึกษา 

16 

2 ก.พ. 58  13 

9 ก.พ. 58 14 

13 มิ.ย. 58 โรงเรียนอนุบาลหมูบานเด็กสานรกั  

มูลนิธิเด็ก 

จัดกิจกรรมนันทนาการและดูแลเด็ก 45 

สถานสงเคราะหคนชรา นครปฐม  ชวยเหลือ ดูและ และจัดกิจกรรม

นันทนาการใหคนชรา 

35 

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม 

ผูสูงอายุ บานบางแค 

ชวยเหลือ ดูและ และจัดกิจกรรม

นันทนาการใหคนชรา 

35 

27 ม.ิย. 58 ศูนยบริการโลหติ สภากาชาดไทย ชวยดูแลผูท่ีมาบริจาคโลหิต 20 

1 ก.ค. 58 บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) เย็บเตานมเทียม 25 

 

 2.7.4 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปญญาไทย 

  อุดมการณและเปาหมายในการพัฒนานักเรียนประการหนึ่ง คือ การพัฒนาและสงเสริมให

นักเรียนมีจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเปนไทย อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปญญาไทย ยึด

ม่ันในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

หวงใยสิ่งแวดลอม โรงเรียนจึงจัดการเรยีนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ เพ่ือให

นักเรียนมีคุณลักษณะดังกลาว โดยในปงบประมาณ 2558 มีการดําเนินงาน ดังนี้ 

  โรงเรียนเปดสอนรายวิชาเลือกเสรี และกิจกรรมชุมนุมทางดานสังคมศึกษา ภาษาไทย ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี ดังตาราง 26-27 

ตาราง 26 รายวิชาเลือกเสรีทางดานสังคมศึกษา ภาษาไทย ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี ท่ีเปดสอนใน   

    ปงบประมาณ 2558 

ลําดับท่ี รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนนักเรียน 

1 ท30306 การเขียนเรื่องสั้น 20 

2 ท30307 การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก 30 

3 ท30309 การเขียนสารคด ี 18 

4 ศ30301 อาหารไทย 18 

5 ศ30308 เซรามิกเบ้ืองตน 8 



ตาราง 27 กิจกรรมชุมนุมทางดานสังคมศึกษา ภาษาไทย ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี ปงบประมาณ 2558 

ท่ี รหัสชุมนมุ ชื่อชมุนุม 

จํานวนนักเรียน 

ภาคเรียนท่ี 
2/2557 

ภาคเรียนท่ี 
1/2558 

1 ช11007 รอยเรื่องราว 27  

2 ช11009 ภาษาไทยสําหรบันักวิทยาศาสตร  23 

3 ช11010 ภาษาไทย O-NET  25 

4 ช16005 สังคม O-NET  24 

5 ช16004 การสรางแบบจําลองผลิตภัณฑ 12  

6 ช16007 HITS Story [HISTORY] 26  

7 ช16008 Sciconomics 13  

8 ช30013 MWITS Short Flim  33 

9 ช36002 เปยโนข้ันพ้ืนฐาน  25 

10 ช36033 เปยโนข้ันกลาง 8  

11 ช36004 กีตารข้ันพ้ืนฐาน  24 

12 ช36056 กีตารไฟฟาข้ันพ้ืนฐาน  10 

13 ช36016 กลองชุดข้ันพ้ืนฐาน  19 

14 ช36031 ขับรองประสานเสยีงข้ันพ้ืนฐาน  10 

15 ช36038 ขับรองประสานเสยีงข้ันกลาง 5  

16 ช36029 การแสดงละครเวที  13 

17 ช36045 การแสดงละครเวที 2 24  

18 ช36048 มาจัดแฟมสะสมผลงานกันเถอะ 9  

19 ช36062 พัฒนาบุคลิกภาพ  9 

20 ช36057 Mwits Cooking Club 11  

21 ช36054 ปพาทย 1  13 

22 ช36059 เครื่องสาย  2 12  

23 ช36061 มัคคุเทศกประวัติศาสตรทองถ่ิน 9  

24 ช36064 การวาดภาพลอเลียน  13 

25 ช40012 Print design & Infographic 8  

26 ช40013 การจัดการความเครียด 16  

27 ช40014 จิตวิทยาพัฒนาชีวิต 15  

28 ช42005 ของขวัญ 20 9 

29 ช44003 หมากรุกไทย (สําหรับการแขงขัน)  17 

30 ช49002 หมากลอม  21 



 นอกจากนี้ โรงเรียนยังเสริมสรางประสบการณนักเรียนดานสังคมศึกษา ศาสนา ภาษา 

ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และโบราณคดี ผานกิจกรรมศึกษาดูงานและการบรรยายพิเศษ ดังตาราง 28-29 

ตาราง 28 สถานท่ีศึกษาดูงานดานสังคมศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และโบราณคดี  

    ปงบประมาณ 2558 

วันท่ี สถานท่ีศึกษาดูงาน 

18 พ.ย. 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ กรุงเทพฯ 

ศูนยประติมากรรมกรุงเทพ กรุงเทพฯ 

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ 

หอภาพยนตรแหงชาติ (องคการมหาชน) จังหวัดนครปฐม 

ศูนยศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9 มิ.ย. 2558 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

พิพิธภัณฑศลิปะไทยรวมสมัย 

พิพิธภัณฑทหารเรือ 

พิพิธภัณฑกองทัพบกเฉลิมพระเกียรต ิ

สํานักกษาปณ  จังหวัดปทุมธานี 

กรมแผนท่ีทหาร 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

พระราชวังพญาไท 

20 ส.ค. 58 พิพิธภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร กรุงเทพฯ 

พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ 

มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

พงษศรีนครศิลาดล จังหวัดนครปฐม 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 29 การบรรยายพิเศษดานสังคมศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และโบราณคดี  

    ปงบประมาณ 2558 

วันท่ี หัวขอการบรรยาย วิทยากร 

6 พ.ย. 57 การศึกษาตอ ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี Dr. Bernhard Tonn 
International Consultant, Aachen University of 
Applied Sciences สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

3 ธ.ค. 57 ความสําคญัของภาษาอังกฤษในสังคมโลกและ
แนวทางในการทดสอบความรูและความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ 

นายสินชัย เล็กวานิชกุล  
นางสาวสุทธาสินี กระหมอมทอง 
จาก TOEFL ITP & TPO Programs สถาบันการศึกษา
นานาชาติ (IIE Southeast Asia) 

17 ธ.ค. 57 หองเรียนนอกตํารา นายสราวุธ  เฮงสวัสดิ ์
เจาของนามปากกา “น้ิวกลม” 
ครีเอทีฟโฆษณา ผูกํากับโฆษณา และนักเขียน 

7 ม.ค. 58 มนตเสนหของบทเพลงพ้ืนบาน แมขวัญจิต  ศรีประจันต 
ศิลปนแหงชาติ สาขาศลิปะการแสดง 

20 พ.ค. 58 ประวัติศาสตรกับเทคโนโลย ี ผูชวยศาสตราจารย ดร. พลับพลึง คงชนะ 

3 ม.ิย. 58 กาวสูโลกใบใหมดวยหัวใจเบิกบาน อาจารยจริาวัฒน ปรัตถกรกุล 

รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา   

วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 2.7.5 การพัฒนาทักษะชีวิต  

  วัยรุนเปนชวงพัฒนาการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ังทางรางกาย จิตใจ และสังคม เปนวัยท่ีควรไดรับ

การเอาใจใสดูแลอยางถูกตอง มีการจัดการเรียนการสอนและสิ่งแวดลอมท่ีสรางเสริมความรู ความสามารถ และ

ทักษะในการดํารงชีวิต เพ่ือเติบโตเปนบุคคลท่ีมีความสมบูรณท้ังดานสติปญญา รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม  

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจึงกําหนดรายวิชาหนึ่งไวในหลักสูตรของโรงเรียน โดยนักเรียนทุกคน

ตองลงทะเบียน คือ รายวิชาทักษะชีวิต (Life skills) รายวิชาท่ีนักเรียนทุกคนจะไดพัฒนาทักษะในการปรับตัวการ

อยูรวมกันกับผูอ่ืน ทักษะการทํางานรวมกัน มีการบริหารความขัดแยง มีวินัยในตนเอง และพัฒนาความเปนผูนํา มี

ความรูอยางรอบดานท้ังเชิงวิชาการและทักษะตางๆท่ีจําเปนตอการเรียนรูและการใชชีวิตในสังคม เปนบุคคลท่ีมี

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยูเสมอ 

  การเรียนรูและการพัฒนาตนเองของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเกิดข้ึนไมมีท่ีสิ้นสุด 

เนื่องจากเปนโรงเรียนประจํา จึงมีการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยูตลอดเวลา นักเรียนไดเรียนรู

ประสบการณการอยูรวมกันกับผูอ่ืน การปกครองตนเอง การมีวินัยในตนเอง การเคารพในสิทธิของผูอ่ืน มีโอกาส



ในการพัฒนาภาวะผูนํา ท้ังผูนําทางวิชาการและผูนํากลุม การใชชีวิตในหอพัก หรือการเปนผูนําในการปฏิบัติ

กิจกรรมตางๆ  

  โรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียนไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีและความรูในดานมารยาทสากล มี

การจัดอบรมมารยาทและบุคลิกภาพใหแกนักเรียน มีการฝกระเบียบวินัย และมีการจัดอบรมมารยาทในการ

รับประทานอาหารแบบสากล โดยไดรับความรวมมือจากศูนยปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลี่ยน ซ่ึงนักเรียนจะ

ไดรับประสบการณจริงในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก และไดเรียนรูการหยิบใชอุปกรณบนโตะอาหารแบบ

ตะวันตกอยางถูกวิธี โดยมีวิทยากรผูเชี่ยวชาญคอยใหคําแนะนํา ความรูท่ีนักเรียนไดรับจากการอบรมในครั้งนี้

สามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน และจะชวยสงเสริมดานบุคลิกภาพท่ีดี เกิดความม่ันใจในการรวมงานเลี้ยง

สังสรรคท่ีเปนทางการ 

  โรงเรียนมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในองคกรท่ีเก้ือกูลกัน นักเรียนแตละคนมีน้ําใจชวยเหลือซ่ึง

กันและกัน เพ่ือนชวยเพ่ือน พ่ีชวยนอง รวมกันคิดรวมกันเรียน ไมมุงแขงขันกันเอง ขณะเดียวกัน นักเรียนทุกคนอยู

ภายใตการดูแลอยางใกลชิดของครูท่ีปรึกษา ครูหอพัก และนักจิตวิทยาประจําโรงเรียน และมีการจัดบรรยายพิเศษ

เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาบุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหนักเรียนเปนผูท่ีสมบูรณ

พรอมท้ังรางกายและจิตใจ สําหรับปงบประมาณ 2558 มีการจัดบรรยายพิเศษในดานการพัฒนาทักษะชีวิต 

บุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ ดังตาราง 30 

ตาราง 30 การบรรยายพิเศษเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต บุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ ปงบประมาณ 2558 

วันท่ี หัวขอการบรรยาย วิทยากร 

4 ก.พ. 58 MWITS Smart Teen พันตํารวจโทหญิง แพทยหญิงอัญชุลี ธีระวงศไพศาล 

รองโฆษกสํานักงานตํารวจแหงชาติ และจิตแพทยประจํา

โรงพยาบาลตํารวจ 

18 ก.พ. 58 ความรักกับวัยรุน ผูชวยศาสตราจารย ดร. จันทรวิภา ดิลกสัมพันธ 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

และคอลัมนิสตประจํานิตยสารคูสรางคูสม 

    

 

 

 

 



 
 

สวนที่ 3 บทบาทของโรงเรียนบนเวทีระดับนานาชาต ิ

 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดสรางความสัมพันธกับสถาบันการศึกษาและหนวยงาน องคกร

ตางประเทศหลายแหง เพ่ือความรวมมือทางวิชาการ การพัฒนาการศึกษา การพัฒนานักเรียน และการพัฒนา

บุคลากร ในปงบประมาณ 2558 โรงเรียนมีกิจกรรมความรวมมือและความสัมพันธกับนานาประเทศใน

ลักษณะตางๆ ดังนี้ 

 

3.1 การเจรจาความรวมมือทางวิชาการและการเขารวมกิจกรรมของผูบริหาร  

 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผูอํานวยการไดเดินทางไปเยือนสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงใน

ตางประเทศหลายแหง เพ่ือเจรจาความรวมมือและการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ดังตาราง 31 

ตาราง 31 การเดินทางไปเจรจาความรวมมือทางวิชาการและรวมกิจกรรม ณ ตางประเทศ ของผูบริหาร  

             ปงบประมาณ 2558 

วันเดือนป  หนวยงาน/ประเทศ กิจกรรม 

7-13 พ.ย. 57 Ritsumeikan High School, Kyoto 

ประเทศญี่ปุน 

การเจรจาธุรกิจกับผูบรหิารโรงเรยีน ในงาน Japan 

super science fair 2014 

6-16 เม.ย. 58  Wellington College, London  

สหราชอาณาจักร 

การประชุม “G20 Conference” สําหรับผูบริหาร

การศึกษาจากโรงเรียนช้ันนําระดบันานาชาติ จํานวน 

26 แหง 

29 มิ.ย.- 1 ก.ค. 58  National Junior College  

สาธารณรัฐสิงคโปร  

การประชุมกลุมผูบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตรในงาน  

“The 5th Singapore International Science 

Challenge (SISC 2015)”  

27 ก.ค.- 6 ส.ค. 58  National Institute of Education (NIE) 

สาธารณรัฐสิงคโปร  

การอบรมหลักสตูร “Leaders in education 

programme international (LEPI)” ดวยพระมหา

กรุณาธิคณุในสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมาร ี 

13-19 ส.ค. 58  The 8th Korea Science Academy 

Science Fair (KSASF) 2015 ณ 

สาธารณรัฐเกาหล ี

การประชุมผูบรหิารโรงเรยีน และการแขงขัน

โครงงานวิทยาศาสตรภาคบรรยายและภาคโปสเตอร

ระดับนานาชาติของนักเรียน 

 

 

 

 



 
 

3.2 การเขารวมกิจกรรมวิชาการบนเวทีระดับนานาชาติของนักเรียนและครู  

 โรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมวิชาการบนเวทีระดับนานาชาติ ท้ังใน

ลักษณะการเขารวมโครงการและแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนเครือขายชั้นนําในตางประเทศ การเขารวมกิจกรรม

คายวิชาการในตางประเทศ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือให

นักเรียนไดเพ่ิมพูนประสบการณจากการเขารวมกิจกรรม และนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง จุด

ประกายความคิดและความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาประเทศชาติใหกาวหนาทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และยัง

เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนมีประสบการณตรงในการใชภาษาตางประเทศ 

 นอกจากนี้ ครูของโรงเรียนท่ีรวมเดินทางไปกับนักเรียนยังมีโอกาสไดพัฒนาตนเองจากการแลกเปลี่ยน

ทางวิชาการ หลักสูตรการเรียนการสอน เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมท้ังการ

เรียนรูความแตกตางทางวัฒนธรรมจากนานาประเทศ ซ่ึงครูสามารถนําประสบการณดังกลาวมาประยุกตใชใน

การปฏิบัติงานไดเปนอยางดี นับไดวาเปนการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนอีกรูปแบบหนึ่ง โดยกิจกรรมใน

ปงบประมาณ 2558 แสดงดังตาราง 32-34 

ตาราง 32 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม กับโรงเรียนเครือขายใน   

    ตางประเทศ ปงบประมาณ 2558 

วันเดือนป สถาบัน  ประเทศ 
จํานวน (คน) 

ครู นักเรียน 

12-26 มี.ค. 58 St. Antonius Gymnasiums  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 2 10 

13-25 มี.ค. 58 Camborne Science and International 

Academy  

สหราชอาณาจักร 1 10 

26 มี.ค.- 2 เม.ย. 58  National University of Singapore High 

School of Mathematics and Science  

สาธารณรัฐสิงคโปร 2 8 

14-23 เม.ย. 58 Yishun Junior College  สาธารณรัฐสิงคโปร 2 7 

16-30 เม.ย. 58 Ritsumeikan Senior High School  ญี่ปุน 2 10 

23 เม.ย.- 4 พ.ค. 58 Korea Science Academy of KAIST  สาธารณรัฐเกาหล ี 2 8 

27 เม.ย. – 8 พ.ค. 58 Camborne Science and International 

College  

สหราชอาณาจักร 2 10 

9-17 พ.ค. 58 John Monash Science School  เครือรัฐออสเตรเลยี 2 8 

6-12 ก.ค. 58 National Junior College  สาธารณรัฐสิงคโปร 1 6 

 

 

 

 



 
 

ตาราง 33 โรงเรียนเครือขายในตางประเทศท่ีมาแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม ณ      

    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

วันเดือนป สถาบัน / ประเทศ ประเทศ 
จํานวน (คน) 

ครู นักเรียน 

25 ต.ค. - 4 พ.ย. 57 Camborne Science and International 

Academy   

สหราชอาณาจักร 2 10 

19-28 พ.ย. 57 Yishun Junior College   สาธารณรัฐสิงคโปร 2 10 

28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 57 National Junior College   สาธารณรัฐสิงคโปร 2 3 

11-18 ธ.ค. 57 Ritsumeikan High School  

และโรงเรียนในเครือขายอีก 7 แหง  ไดแก 

- Tokyo Tech High School of Science 

and Technology 

- Waseda University Honjo Senior 

High School 

- Senior High School at Komaba, 

University of Tsukuba 

- Shizuoka Kita High School, 

Shizuoka Institute of Science and 

Technology 

- Fukushima High School 

- Tokai University Takanawadai 

Senior High School 

- Osaka Prefectural Senri Senior High 

School 

ญี่ปุน 9 17 

5-19 ม.ค. 58 Droste-Hulshoff Gymnasium, Meersburg   สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 1 12 

24-31 ม.ค. 58 John Monash Science School   เครือรัฐออสเตรเลยี 2 8 

26 ม.ค. - 6 ก.พ. 58 Korea Science Academy of KAIST   สาธารณรัฐเกาหล ี 2 7 

3-9 ก.ค. 58 Seoul Science High School  สาธารณรัฐเกาหล ี 2 10 

5-7 ก.ค. 58 Waseda University Honjo Senior High 

School  

ญี่ปุน 2 - 

19-30 ก.ค. 58 Korea Science Academy of KAIST  สาธารณรัฐเกาหล ี 1 8 

 

 

 

 

 



 
 

ตาราง 34 การเขารวมกิจกรรมวิชาการระหวางประเทศ ปงบประมาณ 2558 

วันเดือนป กิจกรรม สถานท่ี 
จํานวน (คน) 

ครู นักเรียน 

13-20 ต.ค. 57 การเขารวมกิจกรรมวิชาการในโครงการ 

SAKURA Program in Science โดยการ

สนับสนุนจาก Japan Science 

Technology Agency  

Oita University, Oita 

ประเทศญี่ปุน 

- 1 

25 ต.ค.-1 พ.ย. 57 การเขารวมกิจกรรมวิชาการในโครงการ 

SAKURA Program in Science โดยการ

สนับสนุนจาก Japan Science 

Technology Agency 

 

 

 

Ishikawa Prefectural 

University, Kanazawa 

University, Japan Advanced 

Institute of Science and 

Technology และ Kanazawa 

Institute of Technology  

ประเทศญี่ปุน 

- 3 

29 ต.ค.-4 พ.ย. 57 การเขารวมกิจกรรมวิชาการในโครงการ 

SAKURA Program in Science โดยการ

สนับสนุนจาก Japan Science 

Technology Agency 

Osaka University และ Kansai 

University ประเทศญี่ปุน 

1 9 

8-12 พ.ย. 57 การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร   

Japan Super Science Fair 2014 

Ritsumeikan High School

ประเทศญี่ปุน 

1 7 

16-21 ธ.ค. 57 การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร  

The Waseda International Science 

and Engineering Symposium 2014 

Waseda University Honjo 

Senior High School  

ประเทศญี่ปุน 

1 4 

27 พ.ย.-1 ธ.ค. 57 การแขงขันในระดับภมูิภาคเอเซียแปซิฟก 

ดานคอมพิวเตอร (Asia Pacific ICT 

Alliance 2014 : APICTA) 

กรุงจาการตา สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย 

1 1 

18-22 ม.ค. 58 การเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ  

The 7th International Science Youth 

Forum 2015 (ISYF 2015) ภายใตหัวขอ 

“Becoming a Modern Scientist” 

Hwa Chong Institution 

สาธารณรัฐสิงคโปร 

1 2 

14-17 เม.ย. 58 การเขารวมนําเสนอโครงานวิทยาศาสตร 

The 16th Elementz Science Research 

Conference & Exhibition  

Anderson Junior College 

สาธารณรัฐสิงคโปร 

1 1 

19-25 เม.ย. 58 การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร  

International Conference of Young 

Scientists : ICYS  

Izmir University ประเทศตรุกี - 1 



 
 

วันเดือนป กิจกรรม สถานท่ี 
จํานวน (คน) 

ครู นักเรียน 

2-4 พ.ค. 58 การเขารวมเรยีนภาษาเยอรมันสําหรับ

เยาวชนโครงการ Schools: Partner for 

the Future (PASCH)  

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน - 1 

3-10 พ.ค. 58 การเขารวมกิจกรรมวิชาการ Kolmogorov 

Reading 2015, The International 

Science Conference for High Schools 

สหพันธรัฐรสัเซยี 1 7 

8-16 พ.ค. 58 การเขารวมเรยีนรูเก่ียวกับการศึกษา

วิทยาศาสตร The Japan-Asia Youth 

Exchange Program in Science 

SAKURA Science High School 

Program ณ Kansai และ Kanto 

ประเทศญี่ปุน 

- 2 

9-16 พ.ค. 58 การเขารวมกิจกรรมวิชาการ The Intel 

International Science and Engineering 

Fair (Intel ISEF) 2015  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 3 

13-19 พ.ค. 58 การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร 

International Informatics Project 

Competition (INFOMATRIX 2015) 

ประเทศโรมาเนีย 1 2 

30 พ.ค.-6 ม.ิย. 58 การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร 

International Environment & 

Sustainability Project Olympiad 

(INESPO 2015) 

ประเทศเนเธอรแลนด 1 3 

1-8 มิ.ย. 58 การศึกษาดูงาน ณ องคการวิจยันิวเคลียร

ยุโรป (European Organization for 

Nuclear: CERN) จัดโดย สถาบันวิจัยแสง

ซินโครตรอน (องคการมหาชน) 

กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 1 2 

29 มิ.ย.-3 ก.ค. 58 การเขารวมกิจกรรมวิชาการ The 5th 

Singapore International Science 

Challenge (SISC 2015)  

National Junior College 

สาธารณรัฐสิงคโปร 

1 3 

24-27 ก.ค. 58 การเขารวมกิจกรรมวิชาการ Global 

Science Link 2015 

Nanyang Technological 

University สาธารณรัฐสิงคโปร 

1 1 

24-31 ก.ค. 58 การเขารวมเรยีนรูเก่ียวกับการศึกษา

วิทยาศาสตร The Japan-Asia Youth 

Exchange Program in Science 

Ritsumeikan High School 

ประเทศญี่ปุน  

2 10 

3-7 ส.ค. 58 การเขารวมกิจกรรมวิชาการ Future 

Global Leadership (FGL) Program : 

Summer School 2015 

Tohoku University  

ประเทศญี่ปุน 

1 3 



 
 

วันเดือนป กิจกรรม สถานท่ี 
จํานวน (คน) 

ครู นักเรียน 

9-30 ส.ค. 58 การเรยีนรูและฝกทําวิจยัทางดาน

วิทยาศาสตร XLAB International 

Science Camp 2015 

 

 

XLAB Experimental 

Laboratory for Young 

People, University of 

Gottingen  

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

- 1 

13-19 ส.ค. 58 การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร  

The 8th Korea Science Academy 

Science Fair (KSASF) 2015 

สาธารณรัฐเกาหล ี 1 6 

6-11 ก.ย. 58 การเขารวมกิจกรรมวิชาการ  

The 4th Asia Pacific Conference of 

Young Scientist (APCYS) 

Royal Military College เมือง

กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

1 3 

8-12 ก.ย. 58 การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรของ

นักเรียน และตีพิมพใน Research Journal, 

The ASMS International Science Fair 

2015  

Australian Science & 

Mathematics School  

เครือรัฐออสเตรเลยี 

1 4 

 

3.3 การตอนรับอาคันตุกะจากตางประเทศ 

 ในปงบประมาณ 2558 มีคณะบุคคล สถาบันการศึกษาและหนวยงานจากตางประเทศเขาพบผูบริหาร 

เยี่ยมชม ศึกษาดูงานหรือเจรจาความรวมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ รวมท้ังใหคําแนะนํา

เก่ียวกับการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ของตางประเทศ ดังตาราง 35 

ตาราง 35 การตอนรับอาคันตุกะตางประเทศ ปงบประมาณ 2558 

วันเดือนป หนวยงาน / ประเทศ กิจกรรม 

7 ต.ค. 57 Mr. Kosuke Terasaka, Director of Planning 

and Development Department, Ishikawa 

Prefecture Government ประเทศญี่ปุน 

เขาพบ หารือผูอํานวยการ และนัดหมายเรื่อง 

SAKURA Exchange Program in Science, 

Ishikawa 

24 ต.ค. 57 Mr. Taro Mochizuki, Regional Director, 

Osaka University ประเทศญีปุ่น 

เขาพบ หารือผูอํานวยการ และนัดหมายเรื่อง 

SAKURA Exchange Program in Science, 

Osaka 

28 ต.ค. 57 Mrs. Gloria Barrett, Instructor of 

Mathematics, North Carolina School of 

Science and Mathematics  สหรัฐอเมริกา 

บรรยายพิเศษใหแกครสูาขาวิชาคณิตศาสตรและ

นักเรียน เรื่อง “Statistical analysis of 

pendulum movement” เก่ียวกับการเก็บขอมลู

และการสรางแบบจําลอง Mathematical 

Modeling และการเลือกใชโมเดลทางคณิตศาสตร 



 
 

วันเดือนป หนวยงาน / ประเทศ กิจกรรม 

29 ต.ค. 57 Mr. Jeffrey Ang, Manager Office of 

Undergraduate Admissions, Singapore 

Management University สาธารณรัฐสิงคโปร 

เขาพบผูอํานวยการและบรรยายพิเศษใหแกนักเรียน

ผูสนใจเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 

30 ต.ค. 57 Mr. R. Rajaram, Director, Office of 

Admissions and Financial Aid, National 

University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร 

เขาพบผูอํานวยการและบรรยายพิเศษใหแกนักเรียน

ผูสนใจเขาศึกษาตอในระดับอุดมศกึษา 

3 พ.ย. 57 Mr. Martin White, International Market 

Development Officer, Center for 

Languages and International Education, 

University College London สหราชอาณาจักร 

เขาพบผูอํานวยการและบรรยายพิเศษใหแกนักเรียน

ผูสนใจเขาศึกษาตอในระดับอุดมศกึษา 

6 พ.ย. 57 Dr. Bernhard Tonn, International 

Consultant, Aachen University of Applied 

Sciences สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

เขาพบผูอํานวยการและบรรยายพิเศษใหแกนักเรียน

ผูสนใจเขาศึกษาตอในระดับอุดมศกึษา 

7 พ.ย. 57 Mr. Karl Frearson, หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร 

และคณะจาก Eton College  สหราชอาณาจักร  

เยี่ยมชมและแลกเปลีย่นประสบการณเก่ียวกับ 

STEM education กับคณะครูของโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ 

12 พ.ย. 57 Assoc. Prof. Dr. Nguyen VuLoung 

ผูอํานวยการและคณะผูบริหาร จาก HUS High 

School for Gifted Students, Hanoi (HSGS) 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

เรียนรูการบรหิารจดัการดานการศึกษา และเยีย่ม

ชมการดําเนินงานของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

19 พ.ย. 57 Dr. Kevin Niemi, Outreach Director, 

Wisconsin for Science Education and 

Community Engagement, University of 

Wisconsin-Madison สหรัฐอเมรกิา 

Dr. Deb Knesser, Education Professor, 

Chair of Institute of Professional 

Development, Marian University 

สหรัฐอเมริกา 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “Best teaching 

practices in science for high school  

students” โดยใหครไูดมีโอกาสแลกเปลีย่น

ความคิดในเรื่องการเรยีนการสอนแบบใหมท่ีเรียกวา 

“New generation science standards”  

21 พ.ย. 57 Assoc. Prof. Yuko Ryan, International 

Centre พรอมคณะผูแทนจาก Shizuoka 

University ประเทศญี่ปุน 

เขาพบผูอํานวยการและบรรยายพิเศษใหแกนักเรียน

ผูสนใจในการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 

26 พ.ย. และ  

3 ธ.ค. 57 

Dr. Jyrki Loima, Leading Principal and 

Adjunct Professor, Viikki Teacher Training 

School, University of Helsinki   

สาธารณรัฐฟนแลนด 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Research-based in-

service training workshop”  

Motivation and learning enhancement 

leadership and learning organization 

development 



 
 

วันเดือนป หนวยงาน / ประเทศ กิจกรรม 

12 ธ.ค. 57 Mr. Hiroyuki Hayashida 

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน ประจาํประเทศไทย 

อบรมหัวขอ “Importance of outreach and  

the role of images in the field of science” 

ใหแกครูโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณและ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

17 ธ.ค. 57 Mr. Zhao Quanyu, Deputy Director, 

International Students Office และคณะจาก 

Fudan University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เขาพบผูอํานวยการและบรรยายพิเศษใหแกนักเรียน

ผูสนใจในการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 

29 ธ.ค. 57-  

19 ม.ค. 58 

Prof. Valentin Ivanovich Lobyshev, 

Kolmogorov School of Moscow State 

University สหพันธรัฐรสัเซีย 

- สอนวิชา “กลศาสตรยุคเกา” ใหแกนักเรียน  

สอวน. ฟสิกส จํานวน 21 คน โดยมีครูฟสิกสของ

โรงเรียนเขาสังเกตการณการสอน  

- จัดอบรมฟสิกสใหแกครโูรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  

- บรรยายพิเศษในหัวขอ “How to create 

science project” มีนักเรียนเขารวมกิจกรรม 

จํานวน 161 คน 

9 ม.ค. 58 Prof. Qiudan Sun, Director, Office of 

International Cooperation, Peking 

University Health Science Center 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เขาพบผูอํานวยการและบรรยายพิเศษใหแกนักเรียน

ผูสนใจในการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา รวมท้ัง

สัมภาษณนายกศดิิศ อันมหาพงษ นักเรียนทุน

พระราชทานฯ เพ่ือเขาศึกษาตอ ณ Peking 

University 

5-24 ม.ค. 58 Prof. Vladimir Dubrovsky 

ผูเช่ียวชาญดานการสอนคณติศาสตร จาก 

Kolmogorov School of Moscow State 

University สหพันธรัฐรสัเซีย 

- อบรมคณติศาสตรใหแกนักเรียน สอวน.  

จํานวน 22 คน ในหัวขอ “การแกปญหาทาง

เรขาคณิต” 

- อบรมคณิตศาสตรใหแกครูสอนคณิตศาสตรของ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จํานวน 12 คนและ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจํานวน 8 คน 

หัวขอ “Various dynamic mathematics 

software (DMS): Geometer’s sketchpad, 

Geogebra, MathKit 

22 ม.ค. 58 Mr. Byeong-soo Choi, Principal, Seoul 

Science High School และคณะ  

สาธารณรัฐเกาหล ี

หารือกับผูอํานวยการเก่ียวกับความรวมมือดาน

หลักสตูร 

27 ม.ค. 58 Prof. Demot O’Hare, Director, SCG-Oxford 

Center of Excellence for Chemistry 

บรรยายพิเศษในหัวขอ “Chemistry and global 

sustainability”  

11 มิ.ย. 58 Dr. Bernhard Tonn, Aachen University of 

Applied Sciences สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

บรรยายพิเศษใหแกนักเรยีนผูสนใจสมัครทุนเพ่ือ

ศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 



 
 

วันเดือนป หนวยงาน / ประเทศ กิจกรรม 

2 ส.ค.-30 ก.ย. 58 Ms. Ronja Bauer 

โครงการนักศึกษาผูชวยสอนจากเยอรมนีระหวาง

กระทรวงศึกษาธิการ และสถานเอกอัครราชทูต

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีประจาํประเทศไทย 

ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยสอนภาษาเยอรมัน 

31 ส.ค. 58 Maj. Gen. Charles Frank Bolden, NASA 

Administrator  

Dr. Ellen Stofan, NASA Chief Scientist

องคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติ 

(National Aeronautics and Space 

Administration – NASA) และคณะ 

สหรัฐอเมริกา 

บรรยายพิเศษใหแกครู เจาหนาท่ีและนักเรียน ใน

หัวขอ Journey to space 

2 ก.ย. 58 Dr. Shinya Hanaoka, Tokyo Institute of 

Technology ประเทศญี่ปุน 

บรรยายพิเศษใหแกนักเรยีนผูสนใจสมัครทุนเพ่ือ

ศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 

3 ก.ย. 58 Assoc. Prof. Yasuhiro Doi  

Ms. Marion Kinder  

Nagoya University ประเทศญีปุ่น 

บรรยายพิเศษใหแกนักเรยีนผูสนใจสมัครทุนเพ่ือ

ศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 

5-6 ก.ย. 58 Dr. llya Posov, Saint Petersburg State 

Electro Technical University  

สหพันธรัฐรสัเซยี 

อบรมครูคณิตศาสตรในหัวขอ “Teaching 

techniques based on mathematical 

activities and programs” 

28 ก.ย. 58 Mr. Roger McElwain, Director & CEO, 

University of Otago English Language 

Center and Foundation Year  

ประเทศนิวซีแลนด 

เขาพบผูอํานวยการเพ่ือเจรจาถึงความรวมมือดาน

การอบรมครูและโครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษและ

วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 4 การบริการวิชาการ 

 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนโรงเรียนตนแบบในดานการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

และไดขยายผลใหแกโรงเรียนตางๆตามพันธกิจขอท่ีสี่ “ใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร” ผานการจัดทําโครงการความรวมมือกับหนวยงานตางๆ โดยในปงบประมาณ 2558 โรงเรียนไดจัดทํา

โครงการเพ่ือใหบริการพิเศษดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ดังนี้ 

(1) โครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

(2) โครงการพัฒนาความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับครูระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย หองพิเศษวิทยาศาสตรของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(3) โครงการอบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 

 

4.1 โครงการพัฒนาความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับครูระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หองพิเศษวิทยาศาสตรของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 โรงเรียนไดจัดทําโครงการฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรท่ีจัดการเรียนการสอน

นักเรียนหองเรียนวิทยาศาสตรใหมีคุณภาพ สามารถยกระดับการจัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานเทียบเทา

โรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของประเทศ  โดยการจัดอบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกปฏิบัติการในหัวขอทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรท่ีเขาใจยากหรือควรเพ่ิมเติมและไดรับการจัดสรรงบประมาณผานโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณเพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับการจัดการเรียนการสอนท่ีไดรับการอบรม  

 โครงการดังกลาวมีระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 

2560  โดยในแตละปจะจัดกิจกรรมใหแกครูผูสอนระดับชั้นละ 120 คน จาก 12 โรงเรียน  จะเปนครูผูสอนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิชาคณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และคอมพิวเตอร  สาขาละ 2 คนตอ 1 โรงเรียน  

ในจํานวนนี้จะไดเขารวมกิจกรรมจํานวน 2 ครั้ง  คือ  

• ครั้งท่ี 1 เปนกิจกรรมท่ีมีขอบขายเนื้อหาหลักสูตรของภาคเรียนท่ี 1  กําหนดจัดกิจกรรมประมาณ

เดือนมีนาคม - เมษายน (กอนเปดภาคเรียนท่ี 1)   

• ครั้งท่ี 2 เปนกิจกรรมท่ีมีขอบขายเนื้อหาหลักสูตรของภาคเรียนท่ี 2  กําหนดจัดกิจกรรมประมาณ

เดือนกันยายน (กอนเปดภาคเรียนท่ี 2)  โดยจะเริ่มอบรมครูท่ีสอนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 และชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 ตามลําดับ   

 ดังนั้น เม่ือสิ้นสุดโครงการจะมีครูไดรับการอบรมท้ังสิ้น 3 รุน จาก 36 โรงเรียน  ในการคัดเลือกโรงเรียนท่ีเขา

รวมโครงการนี้  จะพิจารณาจากโรงเรียนท่ีอยูในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ของสํานักงานคณะกรรมการ



การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ)  โดยเลือกโรงเรียนจากจังหวัดท่ีไมมีโครงการขยายผลของ สอวน. หรือโครงการ พสวท. 

หรือโครงการ วมว. ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยในปงบประมาณ 2558 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

ไดมีการดําเนินงานในโครงการดังกลาว ดังนี้ 

  1.ลงนามความรวมมือในการดําเนินการโครงการฯ กับโรงเรียนรุนท่ี 3 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 

จํานวน 12 โรงเรียน ดังรายชื่อในตาราง 36 

ตาราง 36 รายชื่อโรงเรียนท่ีไดลงนามขอตกลงโครงการดังกลาว เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558 

โรงเรียน จังหวัดท่ีต้ัง 

1. โรงเรียนลําปางกัลยาณ ี ลําปาง 

2. โรงเรียนนารีรตันจังหวัดแพร แพร 

3. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อุทัยธานี 

4. โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยโสธร 

5. โรงเรียนผดุงนาร ี มหาสารคาม 

6. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อุดรธานี 

7. โรงเรียนนครพนมพิทยาคม นครพนม 

8. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี

9. โรงเรียนกรรณสตูศึกษาลัย สุพรรณบุร ี

10. โรงเรียนวิสุทธิรังษี กาญจนบุร ี

11. โรงเรียนวรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลา สงขลา 

12. โรงเรียนสตรีภเูก็ต ภูเก็ต 

 

   2. จัดสงรายการครุภัณฑ อุปกรณ งบประมาณ และกําหนดการอบรมไปยังโรงเรียนท่ีเขารวม

โครงการ 

   3. จัดอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ปการศึกษา 2558 ดังนี้ 
 

16-18 มีนาคม 2558 รุนที่ 1  คร้ังที่ 5 (ม. 6  ภาคเรียนที่ 1) 

รุนที่ 2  คร้ังที่ 3 (ม. 5  ภาคเรียนที่ 1) 

23-25 มีนาคม 2558 รุนที่ 1  คร้ังที่ 6 (ม. 6  ภาคเรียนที่ 2) 

รุนที่ 3  คร้ังที่ 1 (ม. 4  ภาคเรียนที่ 1) 

29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 รุนที่ 2  คร้ังที่ 4 (ม. 5  ภาคเรียนที่ 2) 

รุนที่ 3  คร้ังที่ 2 (ม. 4  ภาคเรียนที่ 2) 

  4. ประเมินผลสําเร็จในการพัฒนาความรูทางวิชาการของครูรุนท่ี 1 ท่ีไดรับการอบรมจากโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ โดยผูประเมินภายนอก พบวา ครูท่ีเขารับการอบรมสามารถนําความรูและทักษะในการสอน



ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรไปใชในหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรคิดเปนรอยละ 83.33  และครูท่ีเขารับการอบรมมี

ความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระท่ีอบรมเพ่ิมข้ึนรวมถึงมีทักษะในการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึนคิดเปน

รอยละ 100  ครูท่ีเขารวมโครงการฯ ไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา  ยินดีมากท่ีมีพ่ีเลี้ยงท่ีดีอยางโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ  ครูท่ีเขารับการอบรมมีการพัฒนาตนเองมากข้ึน  เพ่ือนครูยอมรับ และรับรูโลกภายนอกมากข้ึน นักเรียนอยาก

เขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน  ผูปกครองใหความสนใจและมีความม่ันใจในโรงเรียนมากข้ึน 

 

4.2 โครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

 ตั้งแตปการศึกษา 2551 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดดําเนินการโครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โดยมีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (สพท.) 

เปนผูประสานงานรุนท่ี1-3 ตอมามีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานราชการ จึงเปลี่ยนผูประสานงานจากเดิมมาเปน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ในรุนท่ี 4-5 

 ในรุนท่ี 6 โรงเรียนไดหารือรวมกับคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเปนโรงเรียน

วิทยาศาสตรภูมิภาค (จภวภ.) ในการรวมมือดําเนินการโครงการนี้รวมกับกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 

แหง  เพ่ือขยายผลการดําเนินงานโครงการฯ ใหครอบคลุมท่ัวประเทศต้ังแตปการศึกษา 2556 และในปการศึกษา 

2557 ซ่ึงเปนรุนท่ี 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 แหง ไดดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเขารวมโครงการ

เรียบรอยแลว 

 ในปงบประมาณ 2558 โรงเรียนไดติดตามสังเกตการณการจัดกิจกรรมคายพัฒนาศักยภาพในชวงปดภาคเรียน 

โดยมีท่ีปรึกษาโครงการบริการวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล อธิวาสนพงษ) และบุคลากรของโรงเรียนเดินทาง

ไปสังเกตการณจัดกิจกรรมคายพัฒนาศักยภาพดังกลาว ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2557 ดังตาราง 37 

ตาราง 37 การติดตามสังเกตการณการจัดกิจกรรมคายพัฒนาศักยภาพในชวงปดภาคเรียน 
 
 

หนวยงาน วันเดือนปท่ีจัดกิจกรรม วันเดือนปท่ีเดินทางไปสังเกตการณ 

สพม.4 (ปทุมธานี สระบุรี) 11-15 ตุลาคม 2557 13-14 ตุลาคม 2557 

สพม.22 (มุกดาหาร) 7-9 พฤศจิกายน 2557 7-9 พฤศจิกายน 2557 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มกุดาหาร 5-10 ตุลาคม 2557 9-10 ตุลาคม 2557 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 7-11 ตุลาคม 2557 11 ตุลาคม 2557 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย 13-17 ตุลาคม 2557 16-17 ตุลาคม 2557 
 

 ในการเดินทางไปสังเกตการณจัดกิจกรรมคายของท้ัง 3 รุน บุคลากรของโรงเรียนไดจัดกิจกรรมปฏิบัติการ

ทดลองเพ่ือกระตุนการคิดของนักเรียนและไดใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ และตอบคําถามจากผลปฏิบัติการท่ีเกิดข้ึน 



 นอกจากนี้ โรงเรียนไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความรูครูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

โดยใชโครงงานวิทยาศาสตรเปนฐาน”  ใหแกครูจากโรงเรียนท่ีมีนักเรียนเขารวมโครงการฯ รุนท่ี 6 ระหวางวันท่ี 12-

13 มีนาคม 2558  ในหัวขอตาง ๆ ไดแก 1) เทคนิคการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรเปนฐานในโรงเรียน         

2) การสืบคน วิเคราะหและการใชประโยชนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 3) การคิดเชิงระบบเพ่ือการพัฒนาโครงงาน

วิทยาศาสตรเปนฐาน 4) ตัวอยางกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 

4.3 โครงการอบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 

 ในปงบประมาณ 2558  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดจัดโครงการอบรมความรูทางวิชาการและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนข้ึน ระหวางวันท่ี 30 มีนาคม ถึง วันท่ี 1 เมษายน 2558  ณ โรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ  โดยมีบุคลากรของโรงเรียนและผูทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวของเปนวิทยากรจัดอบรม ในการจัดอบรม

ครั้งนี้ มีผูสนใจสมัครเขารับการอบรมความรูทางวิชาการ ในวันท่ี 30-31 มีนาคม 2558 จํานวน 208 คน มีหัวขอ   การ

อบรมจํานวน 9 หัวขอ และการอบรมความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันท่ี 31 มีนาคม ถึงวันท่ี 1 เมษายน 2558 

จํานวน 325 คน มีหัวขอการอบรมจํานวน 14 หัวขอ ดังตาราง 38-39 

ตาราง 38 หัวขอการอบรมความรูวิชาการ 
 
 

การอบรมความรูวิชาการ จํานวนผูเขาอบรม (คน) 

1. การเรยีนการสอนวิชาฟสิกสแบบ Hands-on 24 

2. การสกัดดีเอ็นเอ และเจลอิเล็คโตรโฟรีซิส 24 

3. จลนศาสตร 24 

4. วิทยาศาสตรโลก 24 

5. เรขาคณิต 24 

6. ตรีโกณมิติและเรขาคณิตวิเคราะห 24 

7. เครื่องมือในการศึกษาภมูิศาสตร 20 

8. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดวยภาษาจาวา 24 

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักการและเทคนิคในการสอนพินอิน (Pinyin) 20 

รวมผูเขารับการอบรม (คน) 208 

 

  



ตาราง 39 หัวขอการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนผูเขาอบรม (คน) 

1. การสรางสื่อการสอน E-Learning ดวยโปรแกรม CourseLab 24 

2. การใชโปรแกรม ImageJ กับการทดลองทางวิทยาศาสตร 24 

3. การสรางสื่อมลัติมเีดียโดยใชโปรแกรม PowerPoint และ Microsoft Producer 2010 24 

4. การเขียนสูตรโครงสรางทางเคมีและการวาดภาพทางเคม ี 24 

5. การใช Sensor ในการทดลองสิ่งแวดลอม 15 

6. การสรางสื่อการสอนหองปฏิบัติการเคมเีสมือน (Virtual Chemistry Laboratory) 24 

7. การสรางสื่อการสอนโดยใช Dynamical Mathematic Software (DMS) 24 

8. การใชโปรแกรม Maple ในการเรยีนการสอนความรูพ้ืนฐานสําหรับแคลคูลสั 24 

9. การใชโปรแกรม Mathematica ในการเรยีนการสอนความรูพ้ืนฐานสําหรับแคลคลูัส 24 

10. ภูมิสารสนเทศสําหรับการเรยีนการสอน 20 

11. การจัดการขอมูลงานสอนดวย MS Excel  24 

12. การใช Hot Potatoes เพ่ือการสรางสื่อการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 20 

13. Wordpress for beginner 30 

14. สรางสรรคงานนําเสนออยางโดดเดนและทันสมัยดวย Prezi + Video & Sound Editing 24 

รวมผูเขารับการอบรม (คน) 325 

 

4.4 การใหบริการศึกษาดูงาน 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และสรางความองคความรูใหมๆ ในการจัด

การศึกษาใหนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษามาโดย

ตลอด โรงเรียนไดรับการยอมรับในประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนอันเห็นเปนท่ีประจักษจากผลสัมฤทธิ์ของ

นักเรียนท้ังในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติ  สงผลใหในแตละปมีสถาบันการศึกษาตางๆ เขามาเยี่ยมชม

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในฐานะแหลงเรียนรูเปนจํานวนมาก 

 การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  นอกจากดานการจัดการเรียนการสอนแลว ยังครอบคลุมถึง

การบริหารจัดการ การพัฒนาและการบริหารหลักสูตร การสรางสรรคนวัตกรรมและโครงงานวิทยาศาสตร และการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เปนตน สําหรับปงบประมาณ 2558 นั้น มีผูมาศึกษาดูงาน จํานวน 1,004 คน จาก 

33 หนวยงาน สามารถจําแนกตามสถานภาพไดดังนี้ ผูบริหาร 96 คน ครู-อาจารย 406 คน นักเรียน 189 คน นักศึกษา

ปริญญาตรี 172 คน นักศึกษาปริญญาโท 72 คน นักศึกษาปริญญาเอก 3 คน และอ่ืนๆ 66 คน  นอกจากนี้ยังมีผูมาชม

การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน และรวมกิจกรรมนิทรรศการของสาขาวิชา/ฝาย ในงาน MWITS 

Science Fair 2015 จํานวน 2,574 คน ดังแสดงในแผนภาพ 6 



แผนภาพ 6 รอยละของผูมาศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จําแนกตามสถานภาพ 

 

ผูบริหาร 
9.56%

ครู-อาจารย 
40.44%นักเรียน 

18.82%

นักศึกษาปริญญาตรี
17.13%

นักศึกษาปริญญาโท
7.17%

นักศึกษาปริญญาเอก
0.30%

อ่ืนๆ 
6.57%



สวนที่ 5 ขอมูลพ้ืนฐานและการบริหารงานโรงเรียน 

 

5.1 เหตุผลของการจัดตั้งโรงเรียน 

     พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 ไดระบุเหตุผลในการประกาศใช    

พระราชกฤษฎีกาไวดังนี้  

 “โดยท่ีปจจุบันประเทศไทยขาดแคลนนักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จึงไดมีการสงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในโรงเรียน  ตลอดจนมีการจัดตั้ง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซ่ึงเปนโรงเรียนท่ีเปดสอนเฉพาะสาย

วิทยาศาสตรเทานั้น โดยไมมีการสอนสายศิลปและสายอ่ืน จํานวน 13 แหงข้ึน เพ่ือจัดการศึกษาใหแกนักเรียน 

แตหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนยังคงเปนเชนเดียวกับโรงเรียนท่ัวไป ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะให

เด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ซ่ึง

จําเปนตองมีวิธีการและหลักสูตรท่ีมีลักษณะพิเศษ อันแตกตางไปจากการเรียนการสอนในโรงเรียนปกติ ดังนั้น

สมควรไดมีการจัดใหมีโรงเรียนวิทยาศาสตรข้ึนโดยเฉพาะ เพ่ือใหเปนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรอยางเขมขนใหแกนักเรียนท่ีมีความสามารถเปนพิเศษในทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพ่ือ

เปนการเตรียมพ้ืนฐานสําหรับบุคคลท่ีมีคุณภาพสูงเพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในการท่ีจะสราง

นักวิชาการอันยอดเยี่ยมของประเทศ และเพ่ือท่ีจะใหโรงเรียนท่ีจัดตั้งข้ึนมีการบริหารและจัดการเรียนการสอน

ท่ีมีความเปนอิสระ คลองตัว และมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดใหเปนองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวย

องคการมหาชน จึงไดนําโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมาจัดตั้งเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรเพ่ือเปนตนแบบแก

โรงเรียนในลักษณะดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้” 

 

5.2 วัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ี 

 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 ไดกําหนดวัตถุประสงคและอํานาจ

หนาท่ีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไวดังนี้ 

 มาตรา 7 ใหโรงเรียนมีวัตถุประสงคเพ่ือบริหารจัดการ และดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ

มัธยมศึกษาท่ีมุงเนนความเปนเลิศดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับเด็กท่ีมีศักยภาพสูงทางคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตร 

 มาตรา  8 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหโรงเรียนมีอํานาจหนาท่ีหลักดังนี้ 

1) ดําเนินการเรียนการสอนท่ีมุงเนนความเขมขนของการเรียนการสอนทางดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

2) จัดทําหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนสําหรับใชใน

โรงเรียน 



 
 

3) ดําเนินการและสงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน

การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

4) ใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 

5.3 ความเปนมาของโรงเรียน 

เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ศาสตราจารย ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

และดร.โกวิท วรพิพัฒน อธิบดีกรมสามัญศึกษา ไดรวมลงนามในโครงการความรวมมือจัดตั้งโรงเรียน

มัธยมศึกษาบนพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา ก่ิงอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามโรงเรียน

นี้วา “มหิดลวิทยานุสรณ” ตามคํากราบบังคมทูลของกรมสามัญศึกษา ตอมาในป พ.ศ. 2535   โรงเรียนไดรับ

พระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหใชพระราชลัญจกร “มหิดล” เปนตราสัญลักษณประจํา

โรงเรียน 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปดทําการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรุนแรก ในปการศึกษา 2534 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการจัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษา ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2534 โดยไดรับความ

อนุเคราะหจากพระอุบาลีคุณูปมาจารย (ปญญา อินฺทปฺโ) เจาอาวาส วัดไรขิง รองเจาคณะจังหวัดภาคท่ี 14 

อนุญาตใหใชสถานท่ีปฏิบัติธรรมของวัดไรขิง ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปนสถานท่ีเรียน

ชั่วคราว จนกระท่ังในป พ.ศ. 2538 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จึงไดยายมาอยู ณ สถานท่ีตั้งบนพ้ืนท่ีของ

มหาวิทยาลัยมหิดลจวบจนปจจุบัน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 2 สิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา มาตรา 

10 กําหนดวา “การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดย

คํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น”  ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    (ดร.

ธงชัย ชิวปรีชา) จึงเสนอตอกระทรวงศึกษาธิการ ใหพิจารณาสรางโรงเรียนวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนผูมี

ความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรข้ึน  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดนําความข้ึนกราบบังคม

ทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงมีพระราชวินิจฉัยในการจัดตั้งโรงเรียนสําหรับผู

มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร พระองคทรงมีพระราชดําริใหพิจารณาวาสมควรจะ

ดําเนินการท่ีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณหรือไม เพราะเปนโรงเรียนท่ีตั้งข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคอยางเดียวกัน  ควร

จะพัฒนาใหเปนโรงเรียนท่ีนํารองการบริหารจัดการในรูปแบบใหม เพ่ือสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอยางเต็มรูปแบบ 

ดังนั้น  เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2543  จึงไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ท่ีมีสถานภาพเปนองคการมหาชนข้ึน โดยการสนับสนุนของนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย) และโดยการ

ผลักดันของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอาคม เองฉวน) ในขณะนั้น ใหยุบเลิกโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณเดิม ซ่ึงสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และใหโอนทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน และเงิน

งบประมาณของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีอยูในวันท่ีพระราช



 
 
กฤษฎีกาใชบังคับไปเปนของโรงเรียนท่ีตั้งข้ึนใหมตามพระราชกฤษฎีกา สําหรับขาราชการใหมีสิทธิ์เลือกท่ีจะเปน

เจาหนาท่ีขององคกรใหม หรือโอนยายไปรับราชการท่ีสวนราชการอ่ืน 

 

5.4 วิสัยทัศน  

 เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรตนแบบของรัฐ  นํารองสรรหาและจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียน

วิทยาศาสตรชั้นนําของโลก มีจิตวิญญาณของความเปนนักวิจัยและนักประดิษฐคิดคน มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี  

มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู มีความเปนไทย มีความมุงม่ันพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติท่ีดีตอเพ่ือนรวม

โลกและธรรมชาติ 

 

5.5 พันธกิจ 

1. พัฒนาตนแบบ และนํารองการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูมีความสามารถ

พิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียน

วิทยาศาสตรชั้นนําของโลก 

2. พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณการเรียนการสอน  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหทัดเทียม

โรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของโลก 

3. ดําเนินการและสงเสริมใหหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการพัฒนามาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียน  

4. ใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  

 

5.6 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูความ

เชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของและ

เปนประโยชนตอการบริหารจัดการของโรงเรียน ทําหนาท่ีควบคุมดูแลเพ่ือใหการดําเนินงานของโรงเรียน

เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543   

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีบทบาทในการกําหนดนโยบายและใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของ

โรงเรียน อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินของโรงเรียน ตลอดจนออกระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคล การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุและทรัพยสิน เปนตน 

 



 
 

คณะกรรมการบริหารชุดปจจุบัน (ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 28 กรกฎาคม 2556 – ปจจุบัน) 

ประกอบดวย 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

1. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน 

2. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ 

 ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

3. รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 

          กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

4. ศาสตราจารย ดร. ประสาท สืบคา 

5. รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน 

6. รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย ลีลารัศมี 

7. ดร. ฉันทวิทย สุชาตานนท 

         กรรมการโดยตําแหนง 

8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  

(ศาสตราจารยคลินิก นายแพทย อุดม คชินทร) 

9. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

                          (ดร.ทวศัีกดิ์ กออนันตกูล) 

10. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                          (นายการุณ สกุลประดิษฐ) 

11. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

                          (นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ) 

12. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                          (ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร) 

          กรรมการและเลขานุการ 

13. ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

                          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน) 

 

 

 



 
 

 
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. คณุหญิงสุชาดา กีระนันทน 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 
 
 

วุฒิการศึกษา : 
 ปริญญาโทและเอก สถิติศาสตร  Harvard University, U.S.A. 
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประสบการณและตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  
 อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 สมาชิกสภานิตบิัญญัติแหงชาต ิ
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ประธานสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 กรรมการ TOEFL Policy Council 
 Visiting Assistant Professor ภาควิชาสถิติศาสตร มหาวทิยาลัยนอรทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา 

ตําแหนงหนาที่สําคัญในปจจุบนั 
 นายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ประธานคณะกรรมการดําเนนิงานรานภูฟา 
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบสภากาชาดไทย 
 กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 
 

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. 
 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน 31 

ประสบการณและตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต   
 คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 อธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 ประธานกรรมการบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จาํกัด 
 นายกสมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

ตําแหนงหนาที่สําคัญในปจจุบนั 
 ประธานกรรมการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
 ประธานกรรมการบริหาร สถาบนัวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สาํนักงานคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาต ิ
 ประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ในพระบรมราชูปถัมภ 
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสินเอเซีย จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 สมาชิกสภานิตบิัญญัติแหงชาต ิ
 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  

สภานิตบิัญญัติแหงชาต ิ
 

 

 

 

 



 
 

 

รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ 
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 
 
 

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. 

ประสบการณและตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต 
 อาจารยประจาํสอนและวิจัยในสาขาชีววิทยา พันธุศาสตรและชีวสถิติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ประธานที่ประชุมอธิการบดแีหงประเทศไทย (ทปอ.) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบงึ 
 นายกสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ  สมาคมพันธุศาสตรแหงประเทศไทย และ

สมาคมการศึกษาแหงประเทศไทย 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาคณะกรรมการวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรที่มี

ความสามารถพิเศษ (สควค.) 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 (เพิ่งพนวาระ) 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (เพิ่งพนวาระ) 
 กรรมการสาขาวิทยาศาสตรเคมแีละเภสัช สาํนักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (เพิ่งพนวาระ) 

ตําแหนงหนาที่สําคัญในปจจุบนั  
 กรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
 กรรมการบริหารมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพฒันาวิทยาศาสตรศึกษา (สอวน.) 
 กรรมการ คณะกรรมการอํานวยการโครงการโรงเรียนเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร  สอศ. 
 ที่ปรึกษา โครงการพฒันานักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร ของ สพฐ. และ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาต ิ
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ธัญบุรี และมหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 
 สมาชิกสภานิตบิัญญัติแหงชาต ิ
 ประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษาและ 

การกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 



 
 

 
ศาสตราจารย ดร. ประสาท  สบืคา 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
 
 
 

วุฒิการศึกษา   
 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 42  
 Ph.D. (Physics) Arizona State University 
 M.S. (Physics) Indiana University 
 วท.ม. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 กศ.บ. (เกียรตินิยม) วิชาเอกฟสกิส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ประสบการณและตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  
 คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
 สมาชิกสภานิตบิัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2549-2551 
 ประธานที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (ทวท.) สองวาระ 
 ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร (ทุนเรียนดีวทิยาศาสตร) 
 ประธานคณะกรรมการดําเนนิการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาต ิ
 ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเรียนลวงหนามาตรฐานกลาง (Central Advanced Placement 

Program) 
 คณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร (รักษาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม 
 คณะกรรมการสมัชชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา 
 รางวัลครูวิทยาศาสตรดีเดนระดบัอุดมศึกษาของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย พ.ศ. 2532 
 รางวัลเกียรติยศศิษยเกาดีเดน มศว. และรางวัลอาจารย ดีเดน กองทุน เลก้ิน เลาเกเซน อนุสรณ  
 รางวัลโลเกียรติยศ ผูบรรยายวทิยาลัยปองกันราชอาณาจักรครบ 5 ปการศึกษา 

ตําแหนงหนาที่สําคัญในปจจุบนั   
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 Vice President, Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP) 
 Executive Board Committee, International Consortium for Education Dev. (ICED) 
 นายกเครือขายพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (ควอท.) 
 กรรมการการศึกษาผูทรงคุณวุฒิ วปอ. 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎรธาน ี
 รองประธานคณะกรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย/กรรมการคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล ศูนยปฏิบัติการวิจัยเคร่ืองกําเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ (สถาบันวิจัยซินโครตรอน) 
 กรรมการบริหารสถาบันผูทรงคุณวุฒิ/ประธานอนุกรรมการการเงิน/ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ 

ประเมินผลงาน/อนุกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
 ประธานที่ประชุมอธิการบดแีหงประเทศไทย (ทปอ.) 



 
 

 
รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร  ภูมิรัตน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
 
 
 

วุฒิการศึกษา 

 ระดับหลังปริญญาเอก จาก University of Wisconsin-Madison, U.S.A. 
 ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี จาก University of Wisconsin-Madison, U.S.A. 
 ระดับปริญญาตรี สองสาขา คือ สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดบัหนึ่ง) และ 
    สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึง่) จาก University of California, Davis, U.S.A. 

ประสบการณและตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  
 กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิ
 กรรมการสถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
 Advisory Board Members, The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 

(AIST) ประเทศญี่ปุน  
 กรรมการในคณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
 กรรมการสภามหาวิทยาลยัขอนแกน 
 กรรมการสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย  
 ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิหรือ สวทช. (สองวาระ) 
 ที่ปรึกษาอาวโุส ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาต ิ
 ที่ปรึกษามูลนิธิสถาบนัพัฒนามนัสําปะหลังแหงประเทศไทย 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 ผูอํานวยการศูนยพันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหงชาติ หรือ BIOTEC 
 รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 ประธานคณะอนุกรรมการอาเซียน วาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร  
 ผูอํานวยการโครงการทักษะวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 ผูดําเนนิงานโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป โครงการหลวง โครงการพัฒนาตามพระราชดาํริ  
 รองคณบดี (ฝายวิชาการ) ของคณะพลังงานและวสัด ุและคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบนัเทคโนโลย ี
      พระจอมเกลาธนบุรี 
 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 ประธานสายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวสัดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 
 
 
 
 
 



 
 
ตําแหนงสําคัญในปจจุบัน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ
 ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาต ิ
 กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิ
 กรรมการสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหารแหงชาติ 
 Member of Scientific Directors, International Life Sciences Institute (ILSI) Southeast Asia 

Region 
 กรรมการในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร มูลนิธิอานนัทมหิดล 
 กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาดานวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตรผลวิจัยพฒันาออยและน้าํตาล จาํกัด 
 ที่ปรึกษามูลนิธิสถาบนัพัฒนามนัสําปะหลังแหงประเทศไทย 
 กรรมการในคณะกรรมการสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (Thailand Management Association – TMA)   
 ประธานกรรมการมูลนิธิอายโินะโมะโตะ 
 กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบนัสิ่งแวดลอมไทย 
 กรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการสนบัสนุนนกัเรียนทนุรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาต ิ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


 
 

 
รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลีลารัศมี 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
 
 
 

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.  
 ปริญญาตรี ไฟฟาสื่อสาร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  

ประสบการณและตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต 
 ผลงานดานการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอน อาทิ Electronics Circuit, Analog Circuit 

Design, Digital Circuit Design, Electrical and Circuit Lab (หลักสูตรนานาชาติ)  
 ไดรับทนุสนบัสนุนการวิจัยจากสถาบนัตาง ๆ อาทิ การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง สํานักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน  AUN/SEED-Net สาํนักงานกองทนุสนับสนนุงานวิจัย NEC Electronic 
Singapore และมผีลงานดานวจิัย จํานวนมาก อาทิ  

1) การพัฒนาวงจรวัดแรงดนัเซลลแสงอาทิตยในฟารมและสงขอมูลผานสายสงพลังงานไฟฟา
กระแสตรง 

2) การพัฒนามิเตอรอัจฉริยะสําหรับโครงสรางพื้นฐานการวัดข้ันสูง 
3) งานวิจยัและพฒันาเคร่ืองมือวัดกระแสร่ัวในกับดักฟาผา 22, 33 เควี 
4) ระบบวัดความผิดพรองแบบดิจติอลและรีเลยปองกันเพื่อการบริหารจัดการระบบไฟฟา 
5) ระบบเก็บบนัทึกและควบคุมการใชเคร่ืองปรับอากาศผานอินเตอรเน็ตไรสาย 
6) การพัฒนามิเตอรวัดคุณภาพไฟฟาที่สนับสนนุการอานระยะไกล 
7) พัฒนาตนแบบระบบควบคุมความสวางหลอดฟลูออเรสเซนตแบบดิจิตอล 

 นายกสมาคม อุปนายกสมาคม และเลขาธิการสมาคมสถาบันวศิวกรไฟฟาและอิเลคโทรนิคสแหง 
ประเทศไทย (IEEE Thailand Section) 
 รองผูอํานวยการ สาํนักบริหารหลักสูตรนานาชาติวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร มูลนธิิอานนัทมหิดล 
 กรรมการบริหาร ศูนยเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดานเทคโนโลยีไฟฟากําลัง 

ตําแหนงหนาที่สําคัญในปจจุบนั 
 รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ฝายกิจการนิสติ ภาควิชาวศิวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแบบผังภูมิ กรมทรัพยสนิทางปญญา 
 คณะอนุกรรมการพิจาณาแกไขรางนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขาการผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร วงจร

อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณทางทัศนศาสตร กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
 ประธาน IEEE Thailand Solid State Circuits Chapter 
 กรรมการบริหาร IEEE Thailand Section 

 
 
 



 
 

 
ดร. ฉันทวิทย  สุชาตานนท 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
 
 

 
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  

ประสบการณและตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต 
 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร   
 รองผูอํานวยการสาํนักเลขาธิการองคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต (องคการระหวาง

ประเทศ)  
 ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานกิจการอุดมศึกษา

เอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ผูชวยปลัดทบวงมหาวทิยาลัย  
 นักวิชาการศึกษา 9 ผูอํานวยการสํานักกิจการสถาบันอุดม ศึกษาเอกชน  
 ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการศูนย SEAMEO RIHED องคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
 เจาหนาที่วิเทศสัมพนัธ 8 ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ สาํนักงานปลัดทบวงมหาวทิยาลัย  
 หัวหนาฝายวิเทศสัมพันธ  กองสารสนเทศ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  สํานัก

นายกรัฐมนตรี   
 รองผูอํานวยการฝายบริหารโครงการ “School Mapping” เปนโครงการเงินกูธนาคารโลก เพื่อดําเนินการ

เร่ืองการวิจัย และวางแผนระดบัประถมศึกษาใน 70 จังหวัด ทัว่ประเทศ มีงบประมาณดําเนนิการ 33 ลาน
บาท สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี  

 กรรมการ Fulbright Foundation 
 คณะกรรมการการสาขาการศึกษา สภาวิจัยแหงชาต ิ
 คณะกรรมการสื่อสิ่งพิมพ สานกังานเอกลักษณแหงชาต ิ
 คณะกรรมการการประเมินภาครัฐ กพร.   

ตําแหนงหนาที่สําคัญในปจจุบนั 
 คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
 กรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบุรี 
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวจิัยจุฬาภรณ 
 คณะกรรมการวิชาการ สถาบันบัณฑิตจุฬาภรณ     



 
 

 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

(ศาสตราจารยคลินิก นายแพทย อุดม คชินทร)  
   กรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

วุฒิการศึกษา 
 Certificate research fellowship training in Gastroenterology at University of California,  

San Diego, USA  
 ปริญญา วว. อายุรศาสตร แพทยสภา 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล 
 แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทย) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประสบการณและตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต 
 คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ประธานคณะกรรมการอํานวยการโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย 
 หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 รองผูอํานวยการโรงพยาบาลศิริราช 
 ผูชวยคณบดีฝายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 เลขาธิการสมาคมแพทยระบบทางเดินอาหารแหงประเทศไทย 3 สมัย  
 ประธานกลุมวิจัยโรคกระเพาะอาหาร สมาคมแพทยระบบทางเดินอาหารแหงประเทศไทย  
 อุปนายกสมาคมแพทยระบบทางเดินอาหารแหงประเทศไทย  
 ประธานชมรมลาํไสเล็กลําไสใหญ สมาคมแพทยระบบทางเดนิอาหารแหงประเทศไทย  
 นายกสมาคมแพทยระบบทางเดนิอาหารแหงประเทศไทย  

เกียรติและรางวัลที่เคยไดรับ 
 นักบริหารโรงพยาบาลดีเดนแหงชาติ พ.ศ. 2556 
 ศิษยเกาดีเดนสมาคมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556 
 ศิษยเกาดีเดนบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2555 
 บุคลากรดีเดน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2555 
 ศิษยเกาดีเดนสมาคมศิษยเกาแพทยศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554 
 Quality Person of the Year 2009 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2552 
 แพทยประจาํบานดีเดน ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2524 

ตําแหนงหนาที่สําคัญในปจจุบนั 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 



 
 
 

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล) 

กรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
 
 
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาเอก สาขา Digital Communications จาก Imperial College of Science and Technology 

มหาวิทยาลยัลอนดอน สหราชอาณาจักร 
 ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดบั 1) สาขาวิศวกรรมไฟฟา จาก Imperial College of Science and 

Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร 

ประสบการณและตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  
 รองผูอํานวยการ สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ
 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (สองวาระ) 
 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช) 
 กรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สองวาระ) และประธานคณะอนุกรรมการดานความ

มั่นคง 
 กรรมการบริหาร สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
 กรรมการบริหาร สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
 กรรมการบริหาร ศูนยความเปนเลิศดานชวีวิทยาศาสตร (องคการมหาชน) 
 กรรมการ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(สสวท.) 
 กรรมการ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด มหาชน (บริษทัรวมทุน ระหวาง สวทช. ทศท. และ กสท.) 
 กรรมการ บริษัท เทรดสยาม จาํกัด (บริษัทผูใหบริการอีดีโอแหงชาติ การรวมทุนระหวาง สวทช. หนวยงาน

ภาครัฐอ่ืน ๆ และภาคเอกชน) 
 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ และเลขานุการสภาแลกเปลี่ยนขอมูล

อิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย 
 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
 อาจารย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี และรองผูอํานวยการ สถาบนัประมวลผลขอมูลเพื่อการศึกษา

และพัฒนา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
 อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (ซุปเปอรบอรดการศึกษา) 

ตําแหนงหนาที่สําคัญในปจจุบนั 

        ผูอํานวยการสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

 

 



 
 

 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(นายการุณ สกุลประดิษฐ) 

 กรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
 
 

 
 

วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท ศษม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยครูพระนคร 

ประสบการณและตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  
 ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จ.นราธิวาส 

 ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จ.ยะลา 

 ผูอํานวยการเขตตรวจราชการที ่12 

 ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร ฯ 

 ผูอํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 12 

 รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

 ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 

 เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  

ตําแหนงหนาที่สําคัญในปจจุบนั 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ) 
กรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 

 

วุฒิการศึกษา 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 33 สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 113 สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจกัร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจกัร 
 พัฒนบริหารศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ประสบการณและตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต 
 รองผูอํานวยการสาํนักงบประมาณ 
 ที่ปรึกษาสาํนักงบประมาณ 
 ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณดานสังคม 1 
 ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณดานเศรษฐกิจ 4 
 ผูเชี่ยวชาญดานยุทธศาสตรการงบประมาณ (เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 9 ชช.) 
 เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 8 

ตําแหนงหนาที่สําคัญในปจจุบนั 
       ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร) 

กรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
 
 
 
วุฒิการศึกษา 
 Ph.D. (Computer Science Teaching) University of North Texas, Denton, Texas, USA 
 คม. (การศึกษาวิทยาศาสตร) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 วท. บ. (วิทยาศาสตรทัว่ไป: เคมี-ชีววิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประสบการณและตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต 
 รองผูอํานวยการ (วชิาการ) 
 ผูชวยผูอํานวยการ (สนบัสนุนวชิาการ) 
 หัวหนาสํานักงานอํานวยการ / หัวหนาสํานักนโยบายและแผน 
 หัวหนาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ผูชํานาญสาขาคอมพิวเตอร 
 วิจัยรวมกับนานาชาติ ในโครงการศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (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) (รวมมือกับ Curriculum 
Corporation & The Learning Federation ประเทศออสเตรเลีย สวทช. สพฐ. และ สป. ศธ. ในโครงการ
พัฒนาสื่อคุณภาพสงูวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร สาํหรับโรงเรียนไทย ในฐานะหัวหนาโครงการ) 

 รวมมือกับ UNESCO และ NRIES พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยใีหกับครูวิทยาศาสตรคณิตศาสตรในโรงเรียน
นํารอง สาธารณรัฐประชาชนลาว  

 รวมมือกับ JICA, Sri Lanka พัฒนาผูบริหารการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศศรีลังกา ดานการ
พัฒนาและซอมสรางอุปกรณวิทยาศาสตรระดบัมัธยมศึกษา  

 รวมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พฒันาโรงเรียนผูนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(School Training Centers for ICT) ภายใตโครงการความรวมมือ ไทย-ออสเตรเลีย Capacity Building 
of Thai Education Reform (CABTER)  

 รวมมือกับ Stanford Research Institute, Berkeley, California พัฒนานักวชิาการ สสวท. เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะดานการพัฒนาสื่อดิจิทัล การฝกอบรมครู และการวัดประเมินผล  

ตําแหนงหนาที่สําคัญในปจจุบนั 

      ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 



 
 

 
ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน) 
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

 
วุฒิการศึกษา 
 Doctor of Philosophy (Biochemistry) University College London, U.K.     
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล  
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประสบการณและตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต 
 กรรมการสภาวิทยาลัยมชิชนั  
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 รองอธิการบดีฝายวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 หัวหนาภาควิชาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 รองคณบดีฝายวชิาการ คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 รองหัวหนาภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร    
 อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ พ.ศ. 2547 - 2554 
 กรรมการสมาคมการศึกษาแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2549 - 2554 
 เลขาธิการสมาคมการศึกษาแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2546 - 2549 
 คณะทํางานสงเสริมการผลติครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (ผูแทนมหาวิทยาลยั) พ.ศ. 2545-2551 
 กรรมการโครงการความรวมมือทางวชิาการระหวางไทย-ญี่ปุน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  

(NRCT - JSPS) ประจําป 2544 และ 2545 (JFY 2001,  JFY 2002) 
 คณะทํางานตดิตามและประเมินผลการวิจยัทางวิชาการของโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนนุการวิจัย จาก

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  
 ประธานโครงการพฒันาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีําหรับเด็กและเยาวชน  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 Science Advisory Committee (MUA Science Counterpart) สําหรับโครงการความรวมมือทางวิชาการ
ไทย-ออสเตรเลียดานวทิยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (TASEAP) 

 

ตําแหนงหนาที่สําคัญในปจจุบนั  
 ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  

สภานิตบิัญญัติแหงชาต ิ
 นายกสมาคมการศึกษาแหงประเทศไทย 

 
 



 
 
5.7  การพัฒนาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ระยะท่ี 3 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณชุดปจจุบันไดพิจารณาจากความกาวหนาในการ

ดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณตั้งแตเริ่มกอตั้งจนถึงปจจุบัน โดยไดจําแนกการดําเนินงานของ

โรงเรียนออกเปน 3 ระยะ คือ 

ระยะท่ี1 : ระหวางปพ.ศ.2534 – 2543 เปนชวงท่ีโรงเรียนอยูในสังกัดของกรมสามัญศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มทําการสอนเม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 

2534 โดยไดรับความอนุเคราะหจากพระอุบาลีคุณูปมาจารย (ปญญา อินฺทปฺโ) เจาอาวาสวัดไรขิง ตําบล 

ไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อนุญาตใหใชสถานท่ีปฏิบัติธรรมของวัดเปนสถานท่ีเรียน จนกระท่ัง

เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2536 ไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยมหิดลอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย

จํานวน 25 ไร เปนสถานท่ีกอสรางอาคารเรียน พ้ืนท่ีดังกลาวนี้ จึงเปนสถานท่ีตั้งของโรงเรียนจนถึงปจจุบัน ใน

ระยะท่ี 1 นี้ มีนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวมจํานวน 10 รุน 

ระยะท่ี 2 : ระหวางปพ.ศ. 2543 – 2555 เปนชวงท่ีมีการปรับเปลี่ยนโรงเรียนจากการเปน

สถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปนองคการมหาชน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนชั้นเรียน

ละ 10 หองเรียน หองเรียนละ 24 คน นักเรียนรุนท่ี 11 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ นับเปนรุนแรกของ

โรงเรียนในสถานภาพขององคการมหาชน ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยหลักสูตรพิเศษซ่ึงโรงเรียนสราง

ข้ึนเองท่ีเนนความเขมขนลึกซ้ึงทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรและการพัฒนาคุณลักษณะของนักวิจัย นัก

ประดิษฐคิดคน มีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในความเปนไทย และมีจิตมุงตอบแทนประเทศชาติ จนถึง

ปจจุบันนักเรียนรุนท่ีเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ปการศึกษา 2556 นับเปนรุนท่ี 21 ของโรงเรียน นอกจาก

จัดการเรียนการสอนสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแลว  โรงเรียนยังมีภารกิจ

ในการขยายผลองคความรูทางการบริหารจัดการและการเรียนการสอนดังกลาวไปยังโรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ีจัดการ

เรียนการสอนเนนความเขมขนลึกซ้ึงดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรดวย การดําเนินการของโรงเรียนใน

สถานภาพขององคการมหาชน ทําใหโรงเรียนมีการพัฒนาระบบตาง ๆ มีความคลองตัวในการบริหารบุคลากร 

การเงิน การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ  บุคลากรทุมเทและตั้งใจในการปฏิบัติหนาท่ี 

กอใหเกิดผลดีข้ึนในทุกดาน สามารถเปนตัวอยางของการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร  มีประสิทธิผลของการทํางานยอดเยี่ยม ไดรับการจัดกลุมจาก สํานักงาน ก.พ.ร. ใหเปนองคการ

มหาชนท่ีเปน Best Practice 

ระยะท่ี 3 : ตั้งแตป พ.ศ. 2556 เปนตนไป  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุดปจจุบันไดรับการ

แตงต้ังจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2556 มีวาระการทํางานตามท่ีกําหนดพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ.2543 ระยะเวลา 4 ป  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดกําหนด

แนวทางพัฒนาโรงเรียนไวดังนี้ 

 



 
 
 5.7.1 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

  1) ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหเปนกลุมเล็กลง เนน Active Teaching & 

Participation ใชการเรียนการสอนแบบ Inquiry based เปนวิธีจัดการเรียนการสอนหลักของโรงเรียน 

   2) เนื้อหาสาระท่ีสอนเนนใหนักเรียนรูจักบูรณาการองคความรูโดยใช STEM เปนหลัก  

    3) ปรับปรุงหองเรียน หองสมุด และสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนการสอนท่ี

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

   4 )  พัฒนาการจั ดการ เ รี ยนการสอนของครู ให สอนโดยใช เทค โน โลยี ส มัย ใหม 

    5) มีหองเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ

สําหรับกลุมนักเรียนท่ีประสงคเรียนตอตางประเทศ 

   6) วิจัยและประเมินการใชหลักสูตรและปรับปรุงใหทันสมัยและดียิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง 

   7) ประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนท่ีจะตอเนื่องกับ

ระดับอุดมศึกษา 

 5.7.2 การพัฒนาความสามารถดานการวิจัยของครูและนักเรียน 

         1) จัดใหมี Advanced Research Labs ในบางดาน 

         2) ใหครูและนักเรียนทํางานวิจัยรวมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยมากข้ึน 

         3) เพ่ิมทรัพยากรหรืองบประมาณเพ่ือการวิจัย 

         4) พัฒนา Project Shop หรือ Tool Shop เพ่ือการสรางหรือฝกทักษะการสรางอุปกรณ

ประกอบการวิจัย 

         5) หาเวทีหรืองานระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีกิจกรรมประกวด/นําเสนอผลงานวิจัยเพ่ิมข้ึน 

          5.7.3 การพัฒนาความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

            1) ใช Textbooks ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เปนภาษาอังกฤษ 

          2) คูมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร จัดทําเปนภาษาอังกฤษ 

          3) มีครูชาวตางชาติมาสอนวิชาทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

          4) จัดกิจกรรมท่ีใหครูและนักเรียนมีโอกาสอยูในสภาพแวดลอมท่ีตองใชภาษาอังกฤษมากข้ึน 

          5) มี Exit Requirement สําหรับนักเรียนท่ีมีคะแนนไมถึงเกณฑข้ันต่ําท่ีกําหนด 

5.7.4 การพัฒนาดานกิจการนักเรียน 

         1) จัดทําขอมูลของนักเรียนปจจุบันและนักเรียนเกาท่ีสะทอนใหเห็นภาพตั้งแตกอนเขาเรียน  

เรียนตอ  การประกอบอาชีพ และความสําเร็จ 

         2) พัฒนาระบบการอยูประจําของนักเรียนใหมีความเปนบาน 

         3) พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนอยางเปนระบบและเชื่อมโยงกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

          



 
 
  5.7.5 ดานการประชาสัมพันธ 

        1) ทําใหสังคมภายนอกเขาใจและเห็นความสําคัญของการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณใน

สถานะองคการมหาชน  

        2 )  ทําใหสั งคมไทยเห็นภาพและเ กิดแรงกระเ พ่ือมของการจัดการศึกษาสํ าหรับ                               

ผูมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

        3) จัดทําองคความรู (Knowledge) ดานการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการขยายผลการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร

วิทยาศาสตรท่ีโรงเรียนไดดําเนินการเผยแพรอยางเปนรูปธรรม 

 5.7.6 ดานการตางประเทศ 

        1) ประสานมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศและดําเนินการเพ่ือการศึกษาตอของนักเรียน 

        2) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนครูทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรกับโรงเรียบวิทยาศาสตร

ชั้นนําในตางประเทศ 

        3) สนับสนุนบุคลากรใหเขารวมประชุมระดับนานาชาติเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับผูมี

ความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  รวมท้ัง การนําเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ 

        4) เชิญนักการศึกษาหรือผูประสบความสําเร็จดานบริหารจัดการการจัดการศึกษาสําหรับผูมี

ความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรมาบรรยายใหบุคลากรฟง 

        5) สงเสริมใหมีกิจกรรมวิชาการ งานวิจัยและกิจกรรมพัฒนาผู เรียนรวมกับโรงเรียน

วิทยาศาสตรชั้นนํา 

 5.7.7 ดานบุคลากร 

        1) ปรับปรุงระบบงานบริหารงานบุคคล สะทอนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของบุคลากร และ

มีระบบบริหารจัดการใหบุคลากรอยูอยางมีความสุข 

                    2) คัดสรรบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง และพัฒนาบุคลากรอยางเต็มศักยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
5.8 แผนปฏิบัติงาน 4 ป พ.ศ.2559 - 2562 โรงเรียมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน     

 5.8.1 วิสัยทัศน  

  เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําระดับนานาชาติ จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาท่ีมีความสามารถพเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใหสามารถเปนนักวิจัยและนักประดิษฐ

คิดคนท่ีมีความซ่ือสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเปนผูนํา และมุงม่ันพัฒนาประเทศชาติ   

 5.8.2 พันธกิจ 

  1) พัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถ

พิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหมีคุณภาพระดับนานาชาติ   

  2) พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน สําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใหมีคุณภาพระดับนานาชาติ 

  3) สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

  4) ใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา   

 5.8.3 ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร   

  1) ยุทธศาสตร “การสรรหานักเรียน การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ใหมีคุณภาพชั้นนําระดับนานาชาติและมี
คุณลักษณะของนักวิจัย นักประดิษฐคิดคน” 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1.1) พัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการสรรหา นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดาน     

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 
1.2) พัฒนาหลักสูตรสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรใหมีคุณภาพชั้นนําระดับนานาชาติ 
1.3) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนเกิดความคิดระดับสูง บูรณาการ

ความรู และแกปญหาได  
1.4) พัฒนาและสงเสริมนักเรียนใหมีคุณลักษณะของนักวิจัย นักประดิษฐคิดคน 

  2) ยุทธศาสตร “การพัฒนาและสงเสริมนักเรียนใหเปนผูรักการเรียนรู มีความมุงม่ันพัฒนา
ประเทศ และเปนพลโลกท่ีดี” 

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
2.1) พัฒนาและสงเสริมนักเรียนใหมีความซ่ือสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ ใฝรู  

ใฝเรียน มีความเปนผูนํา และมีบุคลิกภาพและพลานามัยท่ีดี  
2.2) พัฒนาและสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะชีวิต   
2.3) พัฒนาและสงเสริมใหนักเรียนมีจิตสํานึกความเปนไทย และความเปนประชาธิปไตย 
 



 
 

     3) ยุทธศาสตร “การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพบุคลากรใหสามารถทํางานระดับนานาชาต”ิ  
  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
3.1) พัฒนาและสงเสริมครูใหมีศักยภาพสูงดานวิชาการ และการวิจัย  
3.2) พัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหมีสมรรถนะเฉพาะทางในการทํางานท่ีสูงข้ึน  
3.3) พัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหสามารถทํางานระดับนานาชาติได 

     4) ยุทธศาสตร “การใหบริการวิชาการดานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน” 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

4.1) พัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูดานบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน    
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา  

4.2) พัฒนาบุคลากรดานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน รวมท้ัง      
  สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดาน        
  คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของโรงเรียนกลุมเปาหมาย 

     5) ยุทธศาสตร “การพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนการสอน” 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
5.1) พัฒนา ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหสามารถรองรบัการบริหารจัดการและ 
  การจัดการเรียนการสอน  

5.2) จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศใหสามารถรองรับการบริหารจัดการและ 
  การจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

5.9 มาตรฐาน ตัวบงช้ีและเกณฑการพิจารณาเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษา  

            ในปงบประมาณ 2558 โรงเรียนใชมาตรฐาน ตัวบงชี้ สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ  สําหรับเปนแนวทางในการบริหารจัดการ และการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ

โรงเรียน ใหมีคุณภาพเทียบเทาโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของโลก มาตรฐานดังกลาวโรงเรียนจัดทําข้ึนโดยใช

มาตรฐานและแนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของโลกเปนบรรทัดฐาน อันไดแก  Illinois 

Mathematics and Science Academy, The North Carolina School of Science and Mathematics 

และ Korea Science Academy of KAIST มาตรฐานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณประกอบดวย มาตรฐาน 7 

ดาน 64 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

  มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียน มี 19 ตัวบงชี้ 

  มาตรฐานท่ี 2 ดานครู มี 8 ตัวบงชี้ 

  มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ มี 3 ตัวบงชี้ 

  มาตรฐานท่ี 4 ดานหลักสูตร มี 3 ตัวบงชี้ 

  มาตรฐานท่ี 5 ดานกระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน มี 19 ตัวบงชี้ 

  มาตรฐานท่ี 6 ดานทรัพยากรการเรียนรู และสิ่งแวดลอม มี 8 ตัวบงชี้ 

  มาตรฐานท่ี 7 ดานการจัดกิจกรรมบริการพิเศษแกสังคม มี 4 ตัวบงชี้ 



 
 
5.10 การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

 ในปงบประมาณ 2558 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

         5.10.1 ประเด็นความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  จํานวน 4 ประเด็น ไดแก 

1) การรั่วของขอสอบคัดเลือก 

2) ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุมเสี่ยง 

3) ครูและเจาหนาท่ีท่ีโรงเรียนสงเสริมใหทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกไมปฏิบัติงานใน

โรงเรียนหลังสําเร็จการศึกษา 

4) ความเสียหายจากการใชเครือขายสังคมออนไลน 

         5.10.2 การบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยพิจารณาท้ังโอกาสและผลกระทบ

ท่ีจะเกิดข้ึนกับโรงเรียนในแตละประเด็นความเสี่ยง สรุปไดดังนี้  

แผนภาพ 7 แสดงระดับความเสี่ยงกอนการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2558 

แผนภาพระดับความเสี่ยง กอน การดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยงปานกลาง LH 

 
1)  การรั่วของขอสอบคดัเลือก 
2)  ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมี

คุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุมเสีย่ง 
3)  ครูและเจาหนาท่ีท่ีโรงเรียนสงเสรมิให

ทุนการศึกษาระดับปรญิญาเอกไมปฏิบัติงาน 
ในโรงเรียนหลังสําเร็จการศึกษา 

4)  ความเสียหายจากการใชเครือขายสังคม 
ออนไลน 

ความเสี่ยงสูง HH 
 
 

 
สูญเสียนอยมาก อยู
ในระดับท่ียอมรับได 

+มีระบบสํารองเผื่อ
ไว ลดผลกระทบ (L) 

ความเสี่ยงปานกลาง LL ความเสี่ยงสูง HL 
 

สูญเสียสูงมาก เกิน
ระดับท่ียอมรับได 

+ขาดระบบสํารอง 
ลดผลกระทบ (H) 

เกิดนอยมาก อยูในระดับท่ียอมรับได 
+มีระบบควบคุมท่ีรดักุม ปองกันท่ีดี (L) 

เกิดบอยมากเกินระดับท่ียอมรับได 
+ขาดระบบควบคุม ปองกัน (H) 

 

 
มาก โอกาสทีจ่ะเกิด 

มาก 

นอย 

ผลกระทบ 



 
 
แผนภาพ 8 แสดงระดับความเสี่ยงหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2558 

แผนภาพระดับความเสี่ยง หลัง การดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยงปานกลาง LH 
1)  การรั่วของขอสอบคดัเลือก 
2)  ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมี 

คุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุมเสีย่ง 

ความเสี่ยงสูง HH 
 
 

 

สูญเสียนอยมาก อยู
ในระดับท่ียอมรับได 

+มีระบบสํารองเผื่อ
ไว ลดผลกระทบ (L) 

ความเสี่ยงปานกลาง LL 
1)  ครูและเจาหนาท่ีท่ีโรงเรียนสงเสรมิให

ทุนการศึกษาระดับปรญิญาเอกไมปฏิบัติงาน 
ในโรงเรียนหลังสําเร็จการศึกษา 

2)  ความเสียหายจากการใชเครือขายสังคม
ออนไลน 

ความเสี่ยงสูง HL 
 

สูญเสียสูงมาก เกิน
ระดับท่ียอมรับได 

+ขาดระบบสํารอง 
ลดผลกระทบ (H) 

เกิดนอยมาก อยูในระดับท่ียอมรับได 
+มีระบบควบคุมท่ีรดักุม ปองกันท่ีดี (L) 

เกิดบอยมากเกินระดับท่ียอมรับได 
+ขาดระบบควบคุม ปองกัน (H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาก โอกาสทีจ่ะเกิด 

มาก 

นอย 

ผลกระทบ 



 
 
ตาราง 40 แสดงการบริหารความเสี่ยงกอนและหลังการดําเนินการ ปงบประมาณ 2558 

ประเด็นความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงกอนการดําเนินการ  
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงหลังการดําเนินการ  
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ระดับโอกาส
ท่ีจะเกิด 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระดับ 
ความเสีย่ง 

ระดับโอกาส
ท่ีจะเกิดข้ึน
คงเหลือ 

ระดับ
ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับความ
เสี่ยง

คงเหลือ 

1. การรั่วของขอสอบคัดเลือก 
L 
ต่ํา 

H 
สูง 

LH 
L 
ต่ํา 

H 
สูง 

LH 

2. ความเสียหายจากพฤติกรรม
ของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะ
ทางจิตวิทยาในกลุมเสี่ยง 

L 
ต่ํา 

H 
สูง 

LH 
L 
ต่ํา 

H 
สูง 

LH 

3. ครูและเจาหนาท่ีท่ีโรงเรียน
สงเสริมใหทุนการศึกษา
ระดับปริญญาเอกไม
ปฏิบัติงานในโรงเรียนหลัง
สําเร็จการศึกษา 

L 
ต่ํา 

H 
สูง 

LH 
L 
ต่ํา 

L 
ต่ํา 

LL 

4. ความเสียหายจากการใช
เครือขายสังคมออนไลน 

L 
ต่ํา 

H 
สูง 

LH 
L 
ต่ํา 

L 
ต่ํา 

LL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
5.11 การบริหารจดัการสารสนเทศ 

 ในปงบประมาณ 2558 โรงเรียนมีการดําเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือการบริหารสารสนเทศ ท้ังหมด 

5 โครงการ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 5.11.1 โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ (AMIS) และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานบุคคลของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ (PMIS) โดยมีความกาวหนา ดังนี้ 

ตาราง 41 แสดงความกาวหนาของโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ 

 

 5.11.2 การเผยแพรประชาสัมพันธความรูเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของขอมูลท่ีจัดเก็บใน

คอมพิวเตอร และบนระบบเครือขายอยางถูกวิธีใหแกบุคลากรของโรงเรียน เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิด

ข้ึนกับขอมูลงานตางๆของบุคลากรภายในโรงเรียน โดยในปงบประมาณ 2558 ไดมีการดําเนินการจัดทําและ

เผยแพรพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรมในการใชระบบสารสนเทศ เพ่ือการปฏิบัติงาน และเกร็ดความรูทางดานสารสนเทศ (IT Tips) บน

เว็บไซตศูนยคอมพิวเตอร  

 5.11.3 การอบรมความรูเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของขอมูลท่ีจัดเก็บในคอมพิวเตอร และบน

ระบบเครือขายอยางถูกวิธีใหแกบุคลากรของโรงเรียน โดยไดมีการจัดอบรมจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

ระบบงาน ความกาวหนา 

ระบบงานวิชาการ 

ระบบงานโครงสรางหลักสูตร พัฒนาระบบและทดสอบการใชงานเรียบรอยแลว 

ระบบงานทะเบียนเรียน อยูระหวางการพัฒนาระบบ แตไดมีการทดสอบการใชงานบางสวนแลว 

ระบบงานบันทึกการเรียนการสอน อยูในข้ันตอนการออกแบบกําหนดรูปแบบการใชงาน 

ระบบงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน อยูในข้ันตอนการออกแบบกําหนดรูปแบบการใชงาน 
ระบบงานบุคคล 

Personnel Administration (PA) พัฒนาระบบเรียบรอยแลว อยูระหวางการทดสอบการใชงาน 

Authentication (AT) พัฒนาระบบเรียบรอยแลว อยูระหวางการทดสอบการใชงาน 

Organization Management (OM) อยูระหวางการพัฒนาระบบ แตไดมีการทดสอบการใชงานบางสวนแลว 

Performance Appraisal (PF) อยูในข้ันตอนการออกแบบกําหนดรูปแบบการใชงาน 

Time Management  อยูในข้ันตอนการออกแบบกําหนดรูปแบบการใชงาน 

Payroll (PR) อยูในข้ันตอนการออกแบบกําหนดรูปแบบการใชงาน 



 
 
  1) การจัดอบรมเรื่อง การใชระบบปฏิบัติการ Window 8.1 และ Microsoft Office 2013 

โดยเจาหนาท่ีของศูนยคอมพิวเตอร คือ นายนิรุตต ทองโสภา และนายชูทรัพย อํานวยทรัพย ในวันท่ี 3 

มิถุนายน 2558 

  2) การจัดอบรมเรื่อง ความรู เ ก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของขอมูลท่ีจัดเก็บใน

คอมพิวเตอรและระบบเครือขายอยางถูกวิธี โดย นายสุนทร ศิระไพศาล ผูชวยหองปฏิบัติการวิจัยความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร (CSL) หนวยวิจัยเทคโนโลยีไรสาย ขอมูล ความม่ันคง และนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ

อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม (WISRU) ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2558 

 5.11.4 การอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรของโรงเรียน โดยไดมีการจัด

อบรมการนําซอฟตแวร Moodle มาใชเพ่ือสนับสนุนงานการเรียนการสอน ในวันท่ี 5 และ 12 พฤศจิกายน 

2557 

 

5.12 การบริหารงานบุคคล 

 ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีมีผลใหการดําเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนบรรลุตามเปาหมายท่ีคาดหวัง

อยางเต็มประสิทธิภาพคือบุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยบุคลากรกลุมครูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการเรียนการสอน

ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู พัฒนานักเรียนใหเปนคนดี คนเกง มีความรับผิดชอบในหนาท่ี มีความสามารถ

เฉพาะตําแหนง มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการในระดับดีเยี่ยม ตลอดจนเปนผูท่ีมีความรัก มีความผูกพัน อุทิศ

เวลา ทุมเท และเสียสละ ในการปฏิบัติงานใหแกโรงเรียนอยางเต็มท่ี รวมท้ังบุคลากรกลุมปฏิบัติการไดปฏิบัติ

หนาท่ีของตนเพ่ือใหการดําเนินงานของโรงเรียนดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีอยางสูงสุด

ตอโรงเรียนจนเปนท่ีประจักษแกสังคมท่ัวไป  โรงเรียนจึงมีมาตรการในการสรรหา และสรางแรงจูงใจในการ

ดึงดูดคนดีท่ีมีความสามารถเปนเลิศมาเปนบุคลากรของโรงเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนจัดโครงการตางๆ เพ่ือ

สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรท้ังกลุมครูและกลุมปฏิบัติการอยางตอเนื่องตลอดมา  

 ในปงบประมาณ 2558 โรงเรียนมีบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในกลุมงานตางๆ รวมท้ังสิ้น 136 คน มี

สถานภาพ วุฒิการศึกษา และไดรับการสนับสนุนใหศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังตาราง 42 

 

 

 

 

 

 



 
 
ตาราง 42 จํานวนบุคลากร จําแนกตามสถานภาพและคุณวุฒิ ปงบประมาณ 2558 

รายการ 
จํานวน (คน) 

กลุมบริหาร กลุมครู 
กลุม

ปฏิบัติการ 
รวม 

1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 9 - 10 

2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 16 39 36 91 

3. อยูระหวางการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 13 - 14 

- ศึกษาตอตางประเทศ - (5) - (5) 
- ศึกษาตอในประเทศ เต็มเวลา - (6) - (6) 
- กลับมาปฏิบัติงานแลวและอยู

ระหวางการทําวทิยานิพนธ 
(1) (2) - (3) 

4. อยูระหวางการศึกษาระดับปริญญาโท 1 1 - 2 

- ศึกษาตอในประเทศ เต็มเวลา - - - - 

- ศึกษาตอในประเทศ นอกเวลา (1) (1) - (2) 
- กลับมาปฏิบัติงานแลวและอยู

ระหวางการทําวทิยานิพนธ 
- - - - 

5. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 1 17 19 

รวมจํานวนบุคลากรในปงบประมาณ 2558 136 

ขอมูล ณ วันท่ี 30  กันยายน 2558 

 5.11.1 การออกระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล และสวัสดิการของเจาหนาท่ี 

  ในปงบประมาณ 2558 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ซ่ึงประกอบดวย กรรมการบริหาร

โรงเรียน ผูทรงคุณวุฒิ ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และผูแทนเจาหนาท่ีท่ีมาจากการ

เลือกตั้ง  ไดพิจารณาแกไขปรับปรุง และออกระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล รวมท้ัง

สวัสดิการของเจาหนาท่ี จํานวน  2 เรื่อง ดังรายการตอไปนี้ 

1) ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยวินัยและการรักษาวินัย การใหออกจาก

งาน และการอุทธรณและรองทุกขของลูกจาง พ.ศ. 2557 

2) ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจายเงิน

ประจําตําแหนงเจาหนาที่และผูบริหาร พ.ศ.2558 

5.11.2 ยุทธศาสตรและโครงการสําคัญ เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคลากร 

 ในปงบประมาณ 2558 โรงเรียนไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  

      1) การวางแผนอัตรากําลัง การสรรหาคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถสูง มี

ความมุงม่ันในการทํางาน และมีศักยภาพท่ีจะไดรับการพัฒนาตอไปได 



 
 

       2) การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

       3) การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทํางานวิจัยและสรางสรรคผลงานทางวิชาการ 

หรือองคความรูใหมๆ 

       4) เสริมสรางและปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรมองคกร เพ่ือหลอหลอมและสรางวัฒนธรรม

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

       5) การพัฒนาระบบบริหารคาตอบแทน และพัฒนาใหบุคลากรกาวหนาในสายอาชีพ

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเปนอยางมาก เพราะถือวา

บุคลากรเปนปจจัยสําคัญในการท่ีจะทําใหภารกิจของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค  ในปงบประมาณ 2558  

โรงเรียนจึงมีแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในลักษณะตางๆ ดังนี้   

         1) การอบรม ประชุม สัมมนา ท่ีโรงเรียนจัด บุคลากรของโรงเรียนแตละคนไดเขารับการ

อบรม ประชุม สัมมนา ในเรื่องท่ีโรงเรียนจัดข้ึน ตามนโยบายการพัฒนาบุคลากรในแตละป โดยในปงบประมาณ 

2558 มีบุคลากรของโรงเรียนเขารับการอบรม ประชุม สัมมนาท่ีโรงเรียนจัดข้ึน เฉลี่ย 45 ชั่วโมงตอคน 

       2) การรวมอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน กับหนวยงานภายนอก โรงเรียนเปดโอกาส

ใหบุคลากรของโรงเรียนทุกคนเขารวมการอบรม ประชุม สัมมนา ซ่ึงจัดโดยหนวยงานภายนอก  และสนับสนุน

ใหบุคลากรมีโอกาสไปศึกษาดูงานในสถาบันและหนวยงานท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เพ่ือนําความรูและประสบการณมาเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการบริหารจัดการ และ

การเพ่ิมศักยภาพตนเองในดานตางๆ  โดยในปงบประมาณ 2558 มีบุคลากรของโรงเรียน ไดเขารับการอบรม 

ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน เฉลี่ย 33 ชั่วโมงตอคน 

  3) การศึกษาตอในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน โรงเรียนใหทุนการศึกษาแกบุคลากรท่ีมีศักยภาพ

ไปศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยในปงบประมาณ 2558 มี

บุคลากรท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จํานวนท้ังสิ้น 24 คน ดังนี้ 

• ศึกษาตอระดับปริญญาเอก จํานวน 19 คน จําแนกเปน ศึกษาตอตางประเทศ 7 คน ศึกษา

ตอในประเทศเต็มเวลา 7 คน ศึกษาตอเต็มเวลาแตกลับมาปฏิบัติงานแลวและอยูระหวาง

การทําวิทยานิพนธ 3 คน และศึกษาตอในประเทศนอกเวลาปฏิบัติงาน 2 คน 

• ศึกษาตอระดับปริญญาโทในประเทศ จํานวน 5 คน จําแนกเปน ศึกษาตอเต็มเวลาแต

กลับมาปฏิบัติงานแลวและอยูระหวางการทําวิทยานิพนธ 1 คน ศึกษาตอนอกเวลา

ปฏิบัติงาน 4 คน 

5.11.3 โครงการสําคัญเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 

  นอกจากนี้ ในปงบประมาณ 2558 โรงเรียนยังมีโครงการพัฒนาบุคลากรท่ีสําคัญ เชน 

โครงการสงเสริมใหครูใชกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Teaching & Participation และ Inquiry-

based Learning, Problem-based Learning โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการเรียนการสอนการ

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและการใช STEM เปนหลักในการบูรณาการ โครงการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียน



 
 
การสอนท่ีเปนตนแบบ โครงการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูมี

ความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษใหแกบุคลากร โครงการ

สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ในการสรางสื่อการสอนและการปฏิบัติงาน โครงการสงเสริมการ

แลกเปลี่ยนนักเรียน ครู และขอมูลทางวิชาการกับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ โครงการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคลากรสรางความตระหนักและความเขาใจในอุดมการณของโรงเรียนและความรวมใจ

ในการพัฒนางาน โครงการใหทุนวิจัยแกบุคลากรของโรงเรียน รวมท้ังโครงการสงเสริมใหบุคลากรมี

ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) 

 

 



รายงานของผูสอบบัญชีอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการบริหาร  

       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ 

วันที่ 30 กันยายน 2558 งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/ สวนทุนและงบ

กระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวา

จําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึง

วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปดเผย

ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ

แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมิน

ความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตอง

ตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดง

ความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย

การบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการ

นําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) ณ วันที่ 30 

กันยายน 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะและตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

 

 



เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ

ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืนซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 

 

 

(นายธนดล  รักษาพล) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8910  
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ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงอรุณอมรินทร 

เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 

  (หนวย : บาท) 

 หมายเหต ุ 2558  2557 
สินทรัพย     
สินทรัพยหมุนเวียน     
     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3 177,945,665.21  119,429,251.46 
     ดอกเบี้ยคางรับ     2,781,822.94            698,763.53 
     วัสดุคงเหลือ 4 288,323.62             390,465.50 
     เงินประกัน                                                                                       10,700.00               10,700.00 
          รวมทรัพยสินหมุนเวียน                                                   181,026,511.77           120,529,180.49 

     
สินทรัพยไมหมุนเวียน     
     เงินลงทนุระยะยาว                                                  5 370,378,181.79       353,866,415.11 
     อาคารและอุปกรณ - สุทธิ   6 266,134,407.86       285,340,148.67 
     สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธ ิ 7 2,810,840.95            4,839,544.44 
           รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน                                                    639,323,430.60        644,046,108.22 

รวมสินทรัพย                                                                                           820,349,942.37  764,575,288.71 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี ้

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน)                                         (นางสาวสายสมร  ยมวชิราสนิ) 

               ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ                                                หัวหนาฝายคลังและพัสด ุ

 

 

 

 

 



โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558       

  (หนวย : บาท) 

 หมายเหต ุ 2558  2557 

หน้ีสิน     
หน้ีสินหมุนเวียน     
      เจาหนี้ระยะสัน้ 8 2,656,471.44  3,959,953.28 
      คาใชจายคางจาย 9 616,410.00  195,700.00 
      ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย  311,652.91  282,238.25 
      รายไดรับลวงหนา 10 4,040,800.00  3,498,200.00 
      รายไดจากเงินบริจาคและสนับสนนุโครงการรอการรับรู 11 5,745,864.57  5,519,739.80 
      หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 12 1,124,185.37  798,372.75 

            รวมหน้ีสินหมุนเวียน  14,495,384.29  14,254,204.08 

     
หน้ีสินไมหมุนเวียน     
      รายไดจากการรับบริจาคอาคาร อุปกรณ  
            และครุภัณฑรอการรับรู 

13 10,836,765.27  10,805,519.35 

      กองทุนสวัสดิการผูปฏิบัติงานโรงเรียน 14 214,414.98  262,098.58 
      หนี้สินไมหมนุเวียนอ่ืน 15 1,259,455.25  1,493,680.00 

            รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน  12,310,635.50  12,561,297.93 

            รวมหน้ีสิน  26,806,019.79  26,815,502.01 

            สินทรัพยสุทธิ  793,543,922.58  737,759,786.70 

     
สินทรัพยสุทธิ / สวนทุน     
      ทุนประเดิม 16 95,124,768.68  95,124,768,68 
      กองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 17 148,495,427.47  124,396,187.40 
      รายไดสงูกวาคาใชจายสะสม 18 549,923,726.43  518,238,830.62 

            รวมสินทรัพยสุทธิ / สวนทุน  793,543,922.58  737,759,786.70 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี ้

 

            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน)                                         (นางสาวสายสมร  ยมวชิราสิน) 

                ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ                                                หัวหนาฝายคลังและพัสด ุ



โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 

  (หนวย : บาท) 

 หมายเหต ุ 2558  2557 

รายไดจากการดําเนินงาน     
      รายไดจากรัฐบาล     
      รายไดจากเงินงบประมาณ 19 342,673,700.00  340,435,600.00 

            รวมรายไดจากรัฐบาล  342,673,700.00  340,435,600.00 

      รายไดจากแหลงอ่ืน     
      รายไดคาหอพักนักเรียน  4,654,000.00  9,340,500.00 
      รายไดจากเงินบริจาค  3,718,520.00  3,892,948.74 
      รายไดจากเงินบริจาคและสนับสนนุโครงการ 11 1,505,400.00  2,284,630.00 
      รายไดดอกเบี้ยรับ  8,624,171.63  10,309,311.81 
      รายไดอ่ืน 20 21,158,681.71  8,816,998.36 

            รวมรายไดจากแหลงอ่ืน  39,660,773.34  34,644,388.91 

รวมรายไดจากการดําเนินงาน  382,334,473.34  375,079,988.91 

     
คาใชจายในการดําเนินงาน     
       คาใชจายบุคลากร 21 84,551,557.12  84,828,422.25 
       คาใชจายในการดําเนนิงาน 22 167,322,744.05  176,058,647.25 
       คาเสื่อมราคาและคาตัดจาํหนาย 23 48,116,250.06  50,365,222.02 
       ทุนการศึกษา  29,304,571.52  31,614,000.00 

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน  329,295,122.75  342,866,291.52 

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสทุธิ  53,039,350.59  32,231,697.39 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี ้

 

 

       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยวุดี  นาคะผดุงรัตน)                                         (นางสาวสายสมร  ยมวชิราสนิ) 

          ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ                                                 หัวหนาฝายคลังและพสัด ุ

 

 



โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 

 (หนวย : บาท) 

ทุน รายไดสูง / (ต่ํา)
กวาคาใชจาย

สะสม 

กองทุนโรงเรียนฯ รวมสินทรัพย
สุทธ ิ

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 – ตามท่ีรายงานไวเดิม 95,124,768.68 505,991,247.58 101,648,954.45 702,764,970.71 
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน 0.00 96,300.00 0.00 96,300.00 
ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 – หลังปรับปรุง 95,124,768.68 506,087,547.58 101,648,954.45 702,861,270.71 

ผลสะสมและผลตอบแทนจากการจัดสรรเขากองทุนโรงเรียนฯ 0.00 (20,062,414.35) 22,747,232.95 2,684,818.60 
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสําหรับป 0.00 32,213,697.39 0.00 32,213,697.39 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 95,124,768.68 518,238,830.62 124,396,187.40 737,759,786.70 

     

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 95,124,768.68 518,238,830.62 124,396,187.40 737,759,786.70 
ผลสะสมและผลตอบแทนจากการจัดสรรเขากองทุนโรงเรียนฯ 0.00 (21,354,454.78) 24,099,240.07 2,744,785.29 
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสําหรับป 0.00 53,039,350.59 0.00 53,039,350.59 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 95,124,768.68 549,923,726.43 148,495,427.47 793,543,922.58 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี ้

 

 

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยวุดี  นาคะผดุงรัตน)                                         (นางสาวสายสมร  ยมวชิราสนิ) 

         ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ                                                 หัวหนาฝายคลังและพัสด ุ

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 

 (หนวย : บาท) 
 2558  2557 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน    
รายไดสงูกวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกต ิ 53,039,350.59  32,213,697.39 
    
ปรับกระทบยอดเปนกระแสเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน    
      คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 48,116,250.06  50,365,222.02 
      รายไดจากเงินบริจาคและสนับสนนุโครงการ (1,505,400.00)  (2,284,630.00) 
      รายไดจากการรับบริจาคอาคาร อุปกรณและครุภัณฑ  (1,388,454.08)  (1,254,266.19) 
      (กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสนิทรัพย 28,693.63  (8,630.00) 
      เงินกองทุนโรงเรียนฯ จากดอกเบี้ยรับเพิ่มข้ึน 2,744,785.29  2,781,118.60 
      รายไดดอกเบี้ยรับ (8,624,171.63)  (10,309,311.81) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง    
           ในสินทรัพยและหน้ีดําเนินงาน 92,411,053.86  71,503,200.01 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี ้

 

 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน)                                         (นางสาวสายสมร  ยมวชิราสิน) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ                                                หัวหนาฝายคลังและพัสด ุ

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 

 (หนวย : บาท) 

 2558    2557 

สินทรัพยดําเนินงาน ลดลง (เพ่ิมขึ้น)    
      ลูกหน้ีระยะสั้น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 0.00  85,000.00 
      วัสดุคงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 102,141.88  16,373.48 
หนี้สินดําเนนิงาน (ลดลง) เพ่ิมขึน้    
      เจาหน้ีระยะสั้น (เพ่ิมข้ึน)ลดลง (1,303,481.84)  1,800,954.09 
      คาใชจายคางจาย (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 420,710.00  (665,150.00) 
      รายไดรับลวงหนาเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 542,600.00  (75,099.59) 
      รายไดจากเงินบริจาคและสนับสนุนโครงการรอการรับรูเพ่ิมข้ึน 1,731,524.77  3,567,392.85 
      หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 355,227.28  (448,785.62) 
      รายไดจากการรับบริจาคอาคาร อุปกรณและครุภณัฑรอการรับรูเพ่ิมข้ึน 1,419,700.00  712,100.00 
      กองทุนสวัสดิการผูปฏิบัติงานโรงเรียนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)     (47,683.60)  (29,647.54) 
      หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน (ลดลง) (234,224.75)  178,498.00 

 2,986,513.74  5,141,635.67 
      รับดอกเบ้ีย 6,541,112.22  10,248,907.88 

เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมดําเนินงาน 9,527,625.96  15,390,543.55 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี ้

 

 

       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยวุดี  นาคะผดุงรัตน)                                         (นางสาวสายสมร  ยมวชิราสนิ) 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 

   (หนวย : บาท) 

 2558  2557 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ    
     เงินสดรับ (จาย) เพื่อเงินลงทุนระยะสั้น 0.00  120,000,000.00 
     เงินสดรับ (จาย) เพื่อเงินลงทุนระยะยาว (16,511,766.68)  (170,081,315.17) 
      เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย 0.00  18,289.50 
      เงินสดจายเพื่ออาคารและอุปกรณ (26,910,499.39)  (14,683,831.80) 
      เงินสดจายเพื่อสินทรัพยไมมีตัวตน 0.00  (275,950.00) 

เงินสดสุทธไิดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (43,422,266.07)  (65,022,807.47) 

    
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    
เงินสดสุทธไิดมาจาก (ใชไป) กิจกรรมจัดหาเงิน 0.00  0.00 

    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดเพ่ิมขึ้นสุทธ ิ 58,516,413.75  21,870,936.09 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ณ วันตนงวด 119,429,251.46  97,558,315.37 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ณ วันปลายงวด 177,945,665.21  119,429,251.46 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี ้

 

 

            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน)                                (นางสาวสายสมร  ยมวชิราสิน) 

               ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ                                       หัวหนาฝายคลังและพัสด ุ
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