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บทสรุปผู้บริหาร 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นโรงเรียนต้นแบบในการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยพัฒนา
นักเรียนให้เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมทั้งในด้านวิชาการ ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายของโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เติบโตเป็นผู้ที่สามารถ
สร้างคุณประโยชน์ให้แกป่ระเทศในอนาคต 
 ในปีงบประมาณพุทธศักราช 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนเพ่ือสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนใน
โครงการสนับสนุนการจัดตั้ งห้อง เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นั้น มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 13,122 
คน หลังจากการสอบคัดเลือกรอบแรกและรอบสอง มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  240 
คน โดยยังคงมีสัดส่วนของนักเรียนชายที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสองเท่าของนักเรียนหญิง และร้อยละ 45 ของ
นักเรียนมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล และมีการจัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมให้แก่
นักเรียน เมื่อวันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2562 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ได้เริ่มใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
พุทธศักราช 2562 ซึ่งปรับปรุงและพัฒนาจากหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560 (ฉบับ
ปรับปรุง 2561) โดยใช้ข้อมูลจากการระดมความคิดระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ครูผู้สอน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทน
นักเรียนเก่า และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตลอดจนแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา การ
ปฏิรูปประเทศของรัฐบาลปัจจุบันและแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศไทยในศตวรรษหน้ า ในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ โรงเรียนสนับสนุนให้ครูผู้สอนน ากระบวนการเรียนรู้แบบ Active 
Learning และ Inquiry-Based Learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตัวในการเรียน สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และครูผู้สอนมีการพัฒนาสื่อการ
สอนต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ  
 ในด้านการพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย ในปีนี้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ
มหาวิทยาลัยมหิดลในการสร้างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้เป็น “สถานีวิจัย” ภายใต้การท าวิจัยร่วมกัน จะ
เป็นประโยชน์ต่อการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนและเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการบ่มเพาะนักเรียนให้
เป็นบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต 
 ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะในการเป็นพลเมืองโลก โรงเรียนมีการส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศให้แก่นักเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
จะจ าแนกตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน และก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา นักเรียนต้องผ่านการทดสอบ
ระดับความสามารถภาษาอังกฤษ และเลือกเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติมจากภาษาอังกฤษอีกหนึ่ง
ภาษา เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางภาษาและความรู้ทางวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนผ่านการเรียนภาษาต่างประเทศ 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ยังมีการจัดส่งบุคลากรและนักเรียนไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมกับ
โรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ 11 แห่ง และสนับสนุนให้นักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขัน แสดงผลงาน และท า
กิจกรรมวิชาการในระดับนานาชาติ โดยในปีที่ผ่านมามีนักเรียนของโรงเรียนได้เดินทางไปท ากิจกรรมใน
ต่างประเทศรวม 189 คน   
 นอกเหนือจากการพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ยังให้
ความส าคัญในการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งการมีคุณธรรม จริยธรรม การสร้างเสริมสุขพลานามัย การ
ส่งเสริมความสนใจและการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลผ่านกิจกรรมชุมนุม การตระหนักและเห็นคุณค่าในความ
เป็นไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย การพัฒนาทักษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์ผ่าน
กิจกรรมอ่านหนังสือ การปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ให้ผ่านกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ 
และมีการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน รวมถึงจัด
กิจกรรมค่ายวิชาการและกิจกรรมศึกษาดูงาน เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสถานที่จริง 
เป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนให้กว้างไกลและเห็นถึงแนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพใน
อนาคต  
 จากการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศโดยได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับนานาชาติในหลากหลายเวที โดย
นักเรียนได้มีโอกาสไปน าเสนอโครงงานในเวทีระดับนานาชาติจ านวน 25 โครงงาน ได้รับรางวัลต่าง ๆ รวม
ทั้งสิ้น 18 รางวัล ในด้านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ นักเรียนได้รับเหรียญรางวัลในระดับ
เหรียญทอง 2 รางวัล เหรียญเงิน 5 รางวัล และเหรียญทองแดง 5 รางวัล และมีนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2561 ได้รับทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ 17 คน  
 ในด้านการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนมีการด าเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยให้ความส าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้
สามารถปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ การเพ่ิมศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของครู และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลทั้งในด้านการสร้างความผูกพันธ์ในองค์กร การท างานเป็นทีม และการ
พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้น าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนออกไป
เผยแพร่ให้แก่ครูและบุคคลอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ ผ่านการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ โดยได้มีการด าเนินการ
พัฒนาความรู้ด้านวิชาการให้กับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สังกัด สพฐ.  
โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอน
สู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในจังหวัด  
การพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพด้านวิชาการให้กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 โรงเรียน
และด าเนินการให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลในจังหวัดของตน โดย
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มีการจัดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ มีการติดตามผลและให้ค าปรึกษาโดยบุคลากรของโรงเรียน รวมถึงให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้มีการลงนามข้อตกลง “ความ
ร่วมมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา” กับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และมีการจัดการประชุมวิชาการการ
จัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน ในโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและครูได้น าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียน 
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กิจกรรมส าคัญในปีงบประมาณพุทธศักราช 2562  

งานน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ Thailand International Science Fair   
(TISF 2019) 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้จัดงานน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ Thailand 
International Science Fair  2019 ระหว่างวันที่  8-11 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิด
โอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจในการท าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน  และเป็นโอกาสให้ผู้บริหารและ
ครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนและองค์ความรู้ด้านการศึกษาในระดับนานาชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาและยกระดับความรู้และการท าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไปพร้อม ๆ กัน 

กิจกรรมนี้มีก าหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี โดยในการจัดงานครั้งนี้ โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากกรม
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์
ประธานในพิธีเปิดงาน เช่นเดียวกับการจัดงานครั้งแรกในปี พ .ศ. 2560 หลังจากมีพระราชด ารัสเปิดงาน 
พระองคท์รงฟังการบรรยายพิเศษ โดย นายชัชวัสส์ วุฒิศิริศาสตร์  นักเรียนเก่าของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
รุ่นที่ 13 ในหัวข้อ “ชีวิตนักวิจัยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และทอดพระเนตรการน าเสนอผลงานโครงงาน
ของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอในพิธีเปิด จ านวน 3 โครงงาน ประกอบด้วย 

(1) โครงงานเรื่อง “White light communications” โดย Mr. Dyrius Tay Jiale และ Mr. 
Alexander Goo Zong Han จาก National University of Singapore High School of Math and 
Science, Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 (2) โครงงานเรื่อง “The effect of sericin protein from waste cocoons on reducing pupa’s 
duration and increasing amount of silk fibers” โดย นางสาวศิวารยา แสนบัณฑิต นางสาวสหทัย โม่ง
เย็น และ นางสาวกรวลัย ตาดพริ้ง จากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
 (3) โครงงานเรื่อง “A novel optical sensor for determining nitrate ions in water using 
polyvinylpyrrolidone and acid blue 22” โดย นายชลภัทร วรงค์ชยกุล และ นางสาวชลิดา หฤหรรษ
พงศ์ จาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 หลังจากนั้น ได้ทอดพระเนตรโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทั้งหมด 84 โครงงาน ก่อนเสด็จ         
พระราชด าเนินกลับ 

กิจกรรมภายในงานนอกเหนือจากการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทั้งภาคโปสเตอร์และ
ภาคบรรยายที่มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมแลกเปลี่ยนและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโครงงานของนักเรียน ยังมี
การจัดกิจกรรมสันทนาการที่ผสมผสานการแข่งขันโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหา กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ก าแพงแสน  กิจกรรมศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน และการน าเสนอ



รายงานประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หนา้ 5 

ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของ
ผู้บริหารและครูทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ   

การจัดงาน Thailand International Science Fair 2019 มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 331 คน จาก 65 
โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าในต่างประเทศ โรงเรียนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน รวม 
28 โรงเรียน จาก 17 ประเทศ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยอีก 36 โรงเรียน ประกอบด้วย กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  โรงเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนในโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์  โรงเรียนก าเนิดวิทย์  โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์จ านวนทั้งสิ้น 84 
โครงงาน  

 

การจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมคัดเลือกผู้แทนนักเรียนและเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเพ่ือเข้าสู่การแข่งขัน
ระหว่างประเทศ และจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีนับแต่นั้น โดยศูนย์ สอวน. แต่ละศูนย์ จะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกัน
เป็นเจ้าภาพ  

ส าหรับการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 (The 16th Thailand Biology Olympiad: 
16th TBO) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมี 
นักเรียนที่ผ่านการอบรมจากค่าย สอวน.ค่าย 1 และค่าย 2 จาก ศูนย์ สอวน. 13 ศูนย์ ทั่วประเทศ และ
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมการ
แข่งขันทั้งสิ้น 100 คน อาจารย์ผู้ควบคุมทีมและครูสังเกตการณ์ของแต่ละศูนย์ จ านวน 47 คน ครูผู้
สังเกตการณ์จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 27 คน รวมทั้งนักศึกษาพ่ีเลี้ยงและ
กรรมการจัดการแข่งขัน รวมแล้ว 300 กว่าคน และได้รับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันจาก บริษัท 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยจุลทรรศน์ จ ากัด และ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้  โดยนักเรียนที่
สอบผ่านเกณฑ์จะได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมกับ สสวท. เพ่ือคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยา
โอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 14-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ เมืองแซแก็ด (Szeged) 
สาธารณรัฐฮังการีต่อไป 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หนา้ 6 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นโรงเรียนต้นแบบในการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้มคีวามสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โรงเรียนมุ่งเน้น
การพัฒนาทักษะกระบวนการในการศึกษาค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ การทดลองและการท าวิจัย เพ่ือพัฒนา
นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  ในขณะเดียวกันโรงเรียนยังเน้นการเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย 
นักประดิษฐ์คิดค้นและนักพัฒนา ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอุดมการณ์และเป้าหมายของ
โรงเรียน เพ่ือบ่มเพาะเยาวชนให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและเติบโตเป็นนักวิชาการอัน
ยอดเยี่ยมของประเทศต่อไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนได้ด าเนินการตามกรอบแผนปฏิบัติงาน 4 ปี (พ.ศ. 2559 -
2562) ซึ่งมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดผลส าเร็จในการ
ด าเนินการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน  ผลการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 สามารถจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสรรหานักเรียน การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้มีคุณภาพชั้นน าระดับนานาชาติ และ
มีคุณลักษณะของนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น 

1.1 การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 

ในระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การรับสมัครเข้าศึกษาต่อนี้ เป็น
การด าเนินการร่วมกันระหว่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทั้ง 12 แห่ง และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการ
ก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) จ านวน 18 แห่ ง 
ส าหรับปีการศึกษา 2562 มีผู้สมัครสอบคัดเลือกทั้งสามโครงการทั้งสิ้นจ านวน 22,232 คน ในจ านวนนี้ มีผู้มี
สิทธิสอบจ านวน 20,749 คน โดยเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ านวน 13,122 คน 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทั้ง 12 แห่ง จ านวน 8,768 คน และโรงเรียนใน 
โครงการ วมว. ทั้ง 18 แห่ง จ านวน 8,763 คน  

 มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกเพ่ือเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ านวน 516 คน 
และโรงเรียนได้ด าเนินการสอบคัดเลือกรอบสองในวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวน 
240 คน และผ่านการคัดเลือกส ารอง 264 คน ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 จ านวน 240 คน เพศและภูมิล าเนาของนักเรียนแสดงดังแผนภาพ 

รายการ ตัวจริง ตัวส ารอง รวมทั้งสิ้น 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

นักเรียนจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ 47 17 64 26 17 43 107 
นักเรียนจากโรงเรียนในเขตภูมิภาค 45 23 68 43 22 65 133 
รวม 92 40 132 69 39 108 240 

 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 5-11 พฤษภาคม 2562 เพ่ือให้นักเรียนได้ปรับ
พ้ืนฐานในการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทักษะการสื่อสารและการน าเสนอ การใช้ชีวิตแบบ
นักเรียนอยู่ประจ า รวมถึงสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนคนอ่ืน ๆ ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน  
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1.2 การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562 

 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562 ได้ปรับปรุงและพัฒนาจากหลักสูตรโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง 2561) โดยใช้ข้อมูลจากการระดมความคิดระหว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูผู้สอน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียนเก่า และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ตลอดจนแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปประเทศของรัฐบาลปัจจุบันและแนวคิดการพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทยในศตวรรษหน้า โดยมีหลักการของหลักสูตร ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาครอบคลุมตามเนื้อหาสาระของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 และมีรายวิชาเพ่ิมเติมที่นักเรียนจะเรียนเนื้อหาสาระที่มากขึ้นตาม
ความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล 
 2. พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลที่หลากหลาย 
 3. เน้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในอนาคต เช่น ทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ควบคู่ไปกับการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ และการท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 4. เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งมีการบูรณาการความรู้จากศาสตร์
สาขาต่าง ๆ 
 5. พัฒนาจิตพิสัยให้ผู้เรียนมีการรับรู้ ตอบสนอง เห็นคุณค่าของความรู้ และสามารถน าความรู้ไปใช้
พัฒนาสังคม มีจิตสาธารณะที่จะท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ 
 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฉบับนี้ มุ่งให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งด้านวิชาการ
โดยเฉพาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านทักษะส าหรับการ
ด ารงชีวิตในอนาคต ผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน หลักสูตรได้รับ
การออกแบบให้มีความยืดหยุ่นตอบสนองต่อความสนใจและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศและสังคมโลก มุ่งท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม
และประเทศชาติ 
 
1.3 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ในด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สนับสนุนให้ครูผู้สอนน ากระบวนการ
เรียนรู้แบบ Active Learning และ Inquiry-Based Learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้
ผู้เรียนเกิดความตื่นตัวในการเรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือสร้างความเข้าใจ
เนื้อหาอย่างลึกซึ้ง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง  ๆ และการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ได้ ผ่านวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การทดลอง การสาธิต การอภิปราย การบรรยาย การสืบค้น
ข้อมูล การลงมือปฏิบัติ (Hands-on)  การจัดกิจกรรมในลักษณะ Problem Solving และ Game Base 
Learning การเรียนในรูปแบบ Mini Course ครูผู้สอนแต่ละรายวิชามีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอยู่เสมอ 
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ทั้งในรูปแบบเอกสาร สื่อน าเสนอ คลิปวิดีโอ รวมถึงเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีการน า 
Moodle และ Google classroom มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
1.4 การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย 
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้ความส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการพ้ืนฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน เพ่ือเป็นพื้นฐานในการน าไปสู่เป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิชาการ
ในอนาคต นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ทุกคนจะได้รับการบ่มเพาะทักษะกระบวนการทางด้าน
วิทยาศาสตร์ผ่านรายวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และในปีต่อมาในรายวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกระบวนการท าวิจัยอย่างครบกระบวนการ ตั้งแต่การ
ค้นคว้าข้อมูลในเรื่องที่ตนเองสนใจ การทบทวนวรรณกรรม การตั้งหัวข้อโครงงานวิจัย การเขียนและเสนอเค้า
โครงงานวิจัย ออกแบบการทดลอง ด าเนินการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ แปลผล อภิปราย
ผล การจัดท ารายงานผลการวิจัย ตลอดจนฝึกทักษะในการน าเสนอผลงาน ทั้งในรูปแบบการบรรยายและ
โปสเตอร์  

ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับความร่วมมือจาก
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยในสถาบันวิจัยต่าง ๆ ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน และให้ใช้สถานที ่อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับ
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และได้ค้นคว้าในเรื่องที่สนใจอย่างลึกซึ้งน าไปสู่ผลงานที่มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ
มหาวิทยาลัยมหิดลในการสร้างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้เป็น “สถานีวิจัย” ซึ่งจะส่งผลให้เกิดบรรยากาศ
การวิจัยขึ้นในโรงเรียน ภายใต้การท าวิจัยร่วมกัน อันเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการบ่มเพาะเยาวชนให้ เป็น
บุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต 

นอกจากนี ้โรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสในการน าเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
ตนเองซึ่งเพ่ือฝึกฝนทักษะในด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ โดยส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการน าเสนอและ
การแข่งขันโครงงานในเวทีต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ  รวมถึงมีการจัดงาน Thailand 
International Science Fair 2019 (TISF 2019) ขึ้น ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 โดยมีการเชิญนักเรียน ครู 
และผู้บริหารจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาร่วมน าเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ และได้รับ
ความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันต่าง ๆ มาให้ค าแนะน าโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทั้งใน
การน าเสนอภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย  
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1.5 การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และการบูรณาการความรู้ 

 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ส าหรับนักเรียนชั้น ม.4 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา การบูรณาการความรู้จากศาสตร์  
ต่าง ๆ และสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
และทักษะการน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  โดยในปีการศึกษา 2561 นักเรียนได้สร้างชิ้นงานจากรายวิชานี้รวม
ทั้งสิ้น 80 ชิ้นงาน 

นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน โรงเรียนมีการสานต่อกิจกรรม STEM Challenge เพ่ือให้
นักเรียนได้น าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และกระบวนการทางวิศวกรรมมา
ประยุกต์ใช้และบูรณาการในการสร้างสรรค์ผลงานหรือกระบวนการเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
และเป็นแนวทางหนึ่งในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียน กิจกรรมจัดขึ้น ในลักษณะ 
Problem solving and competition โดยเป็นการแข่งขันในแต่ละระดับชั้นเพ่ือสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ได้จริง ตามโจทย์ปัญหาที่ก าหนด ดังนี้ 

โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คือ เครื่องผลิตแสงสว่างจากพลังงานลม 
โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คือ เครื่องแยกขยะ 
โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คือ การผลิตแบตเตอรี่ส าหรับใช้ยกของ 
โดยนักเรียนได้ร่วมกันน าเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องฉาย

ภาพยนตร์สามมิติ และหอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์และมีการมอบรางวัลเพ่ือเป็นก าลังใจให้แก่สายห้อง
ที่มีคะแนนรวมสูงสุด 
 

1.6 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาษาต่างประเทศของนักเรียนในฐานะที่เป็น
เครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้ เป็นอย่างมาก การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีการจัดตามระดับความสามารถของนักเรียน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ กลุ่ม Pre-
Intermediate กลุ่ม Intermediate และ กลุ่ม Advanced เพ่ือให้สามารถพัฒนาทักษะของนักเรียนแต่ละคนได้
เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน จ าแนกโดยการใช้ข้อสอบ MWIT-TEP ที่สาขาวิชาภาษาต่างประเทศจัดท าขึ้น 
ในแต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียนจ านวน 12-22 คน เน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน รวมถึงทักษะการคิดวิเคราะห์ และยังมีการสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะภาษาที่สาม โดยเปิดสอน
ภาษาตา่งประเทศอ่ืน ๆ อาทิ ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม และ ภาษาฝรั่งเศส สอนโดยครู
ผู้เชี่ยวชาญและครูเจ้าของภาษา บรรจุเป็นวิชาเลือกเสรี เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจของ
ตนเอง และเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับโครงการแลกเปลี่ยนของโรงเรียนและการศึกษาต่อในต่างประเทศ  
 นอกจากการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถทางภาษาของนักเรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเล่าข่าวเช้าภาคภาษาอังกฤษผ่านเสียงตามสาย 
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การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ รวมถึงการสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมผ่านการจัดกิจกรรมตามเทศกาลสากล และเปิดชุมนุมทางด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
 ก่อนจบการศึกษา โรงเรียนจะมีการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบทดสอบ TOEFL Institutional Testing Program (TOEFL ITP)  โดยในปี
การศึกษา 2562 มีผลการประเมินดังตาราง 

ระดับกลุ่มเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

เกณฑ์คะแนน จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ ์

ร้อยละของจ านวนนกัเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ 

Advanced 550 70 67 95.71 
Intermediate 500 99 96 96.97 

Pre-intermediate 450 67 56 83.58 
รวม  236 219 92.79 

 ส าหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนก าหนดในการสอบครั้งนี้ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศได้
จัดครูเจ้าของภาษาในการสอน Communicative English เพ่ิมเติมให้แก่นักเรียนในช่วงหลังเลิกเรียน เพ่ือ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้รักการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นพัฒนา
ประเทศ และเป็นพลโลกที่ด ี

2.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีการบ่มเพาะอุปนิสัยรักการเรียนรู้ สร้างความเป็นผู้รอบรู้ รู้รอบ มีทักษะ
การด าเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคม (Well-rounded person) และมีการแนะแนวทางการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพในอนาคตให้กับนักเรียน ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยจัดให้มี
กิจกรรมที่หลากหลายตลอดหลักสูตร อาท ิ
 การสร้างแรงบันดาลใจในเส้นทางอาชีพในอนาคต โดยการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามหน่วยวิจัยและ
ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสได้สัมผัสกับการท างานของ
นักวิจัยและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
รวมถึงนักวิจัย มาบรรยายพิเศษภายในโรงเรียนตลอดปีการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างาน
วิจัยและความรู้ในด้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน  
 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบ Problem-based learning หรือ 
Inquiry-based learning ผ่านกิจกรรมค่ายวิชาการซึ่งจัดในลักษณะการบูรณาการให้มีเนื้อหาความรู้
ผสมผสานทุกวิชา โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันและวิทยาศาสตร์ที่แฝงอยู่ในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งรู้จักและเข้าใจวิถีการด ารงชีวิตของคนในสังคมที่ต่างไปจากสังคมที่ด ารงอยู่  
 การส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าในความเป็นไทยโดยการศึกษาดูงานด้าน
สังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตามพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ มีการ เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษและสาธิตในหัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมภายในโรงเรียน การเปิด
โอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถทางด้านศิลปะและการประพันธ์ รวมถึงมีการส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่านกิจกรรมเลือกตั้ง และการท าประชามติต่าง ๆ  
 การสนับสนุนการพัฒนาทักษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการจัด
กิจกรรมกระตุ้นการอ่านของนักเรียน และส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนโดย
การเปิดบริการศูนย์วิทยบริการนอกเวลาราชการ 
 การส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยและภาวะโภชนาการที่ดี ผ่านกิจกรรมออกก าลัง กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา กิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลด้านโภชนาการและสุขภาพ รวมถึงชุมนุมกีฬาต่าง ๆ และให้การสนับสนุนใน
ด้านอุปกรณ์ออกก าลังกายให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และพร้อมใช้งาน  
 ในด้านการพัฒนาจิตอาสา โรงเรียนมีการสนับสนุนให้นักเรียนจัดกิจกรรมจิตอาสาและค่ายบ าเพ็ญ
ประโยชน์ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเรียนรู้บทบาทของการเป็นผู้ให้ และการท าเพ่ือส่วนรวม และ
มีการจัดค่ายคุณธรรม จัดกิจกรรมบรรยายโดยผู้แทนของศาสนาต่าง ๆ และวิทยากรภายนอก เพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้
นักเรียนเป็นผู้มีทักษะชีวิต มีความสามารถในการควบคุมตนเองและเติบโตไปเป็นพลโลกที่ดีต่อไป 
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2.2 การสนับสนุนนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในต่างประเทศ 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในต่างประเทศ รวมถึงการ
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและวัฒนธรรมกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์และมุมมองในระดับสากล รวมถึงฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  นักเรียนมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ ดังนี้ 
 (1) การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ จ านวน 13 
กิจกรรม ใน 7 ประเทศ จ านวนนักเรียน 60 คน  น าโครงงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 25 โครงงาน   
 (2) การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ
ส าหรับนักเรียน จ านวน 8 กิจกรรม ใน 6 ประเทศ  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวม 31 คน   
 (3) โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและวัฒนธรรมกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ โดยส่ง
นักเรียน จ านวน 98 คน ไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับดรงเรียนในต่างประเทศจ านวน 11 แห่ง ใน 7 ประเทศ  
รวมทั้งให้การต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ จ านวน 89 คน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้สามารถท างานระดับนานาชาติ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาคือหัวใจส าคัญของงานด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศ การสร้าง
ครูที่มีความรู้ความสามารถคือการขยายโอกาสในการสร้างคนเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศชาติไปข้างหน้า 
เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีอันพึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าพาอุดมการณ์ พันธกิจไปสู่
เป้าหมายได้ โรงเรียนจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในส่วนของการพัฒนาครูและส่งเสริม
การพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยยึดตามแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน ตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 

 
3.1 การเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  

 โรงเรียนมกีารจัดกิจกรรมพัฒนาความรู ทักษะและจัดบรรยากาศการใชภาษาอังกฤษในสถานที่ท างาน
และสร้างแรงจูงใจแกบุคลากรผู้ที่มีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานระดับ
นานาชาติ โดย ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 1) จัดโครงการอบรมความรูและทักษะทางภาษาอังกฤษใหสอดคลองตามความสามารถและความ
จ าเป็นรายบุคคล โดยมีการจัดทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษรายบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัด
หลักสูตรส าหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับศักยภาพรายบุคคล โดยมีการจัดหลักสูตร 
จ านวน 9 หลักสูตร 
 2) สนับสนุนบุคลากรใหเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ หรืองานวิชาการระดับนานาชาติ 
โดยมีการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนเครือข่ายและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
จ านวน 28 คน ใน 15 แห่ง และมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในต่างประเทศ จ านวน  11 คน ใน 10 
กิจกรรม  
 
3.2 การเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน 

 ในด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีการพัฒนาและส งเสริมครูใหท าวิจัยในชั้นเรียน 
(Classroom Research) เพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนใหครูน าเสนอผลงานวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ และสนับสนุนใหครูเป็นผู้น าในขยายผลการจัดการเรียนการสอนใหแกโรงเรียน
เครือขา่ย เพ่ือสั่งสมองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูร่วมกัน ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 1) จัดโครงการพัฒนาความรูด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อ การวัดและ
ประเมินผล และการวิจัยในชั้นเรียน โดยมีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาจัดอบรมความรู้ให้แก่ครู
ในโรงเรียน โดยมีการด าเนินการทั้งหมด 7 ครั้ง 
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 2) สนับสนุนใหท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีการท าวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด 
24 เรื่อง 
 3) สนับสนุนให้น าเสนอและเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
โดยมีการเผยแพร่ผลงานของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ทั้งสิ้น 44 ผลงาน ในจ านวนนี้เป็นผลงานวิจัยด้าน
การจัดการเรียนการสอน 25 ผลงาน 
 4) สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบุคลากรของ
โรงเรียนได้รับทุนศึกษาต่อปริญญาเอกในประเทศจ านวน 8 คน และต่างประเทศ 7 คน 
 5) จัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร่วมกันในองคกร (Professional Learning Community: PLC) โดย
เจ้าหน้าที่สายวิชาการจะจัดในหัวข้อหลักสูตร และการท าวิจัยในโรงเรียน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนจัดกิจกรรม
ในหัวข้อมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อตกลงในการปฏิบัติงานและระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียน 
 6) สนับสนุนให้ครูเผยแพร่ความรู้ผ่านกิจกรรมขยายผลการจัดการเรียนการสอนและองคความรูใหแก่
โรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศโดยมีครูของโรงเรียนเป็นผู้น าในการขยายผลการจัดการเรียนการสอนใหแก
โรงเรียนเครือข่าย จ านวน 46 คน ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 38 โรงเรียนซึ่งกระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศ 
 
3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคล 

ในด้านการบริหารงานบุคคล โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
1) จัดโครงการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารระดับกลางและการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง

บริหาร โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่สายบริหารเข้าร่วมพัฒนาทักษะทางการบริหารกับหน่วยงานภายนอก และเชิญ
วิทยากรจากภายนอกมาจัดอบรมความรู้ด้านการบริหาร 

2) จัดโครงการพัฒนาระบบสมรรถนะเพ่ือการบริหารงานบุคคล โดยอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย
สมรรถนะครูในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพ่ือศึกษาสมรรถนะประจ าต าแหน่ง (Functional Competency) 
ของเจาหนาที่สายวิชาการ เพ่ือน าขอมูลมาใชในการบริหารงานบุคคล 

3) จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันธในองคกรและการท างานเป็นทีมในการประชุมระดมความคิด
บุคลากร หัวขอ “การพัฒนาทีมงานสู่ศักยภาพสูงสุด: สร้างทัศนคติที่ดี สร้างความเขาใจ ลดการขัดแย้ง” 

4) จัดโครงการพัฒนาการจัดการองคความรู (KM) ในองคกร โดยใชพ้ืนที่การแลกเปลี่ยนเรียนรูตาม
โครงการ PLC ในการจัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรได้รวบรวมองคความรูในงานที่ตนเองรับผิดชอบมาเป็น
องคความรูในการปฏิบัติงาน ทั้งในรูปแบบคูมือการปฏิบัติงาน มาตรฐานในการปฏิบัติงาน (SOP) และงานวิจัย
จากงานประจ า (R2R) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 

การให้บริการพิเศษแก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ่ืน ๆ ตามพันธกิจของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
โดยการขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษา การบริหารหลักสูตร วิธีสอนและการประเมิน
การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 
2556 จนถึงปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ 2562 มีกิจกรรมที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

 
4.1 การสร้างความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย นายบุญรักษ์ ยอด
เพชร เลขาธิการ สพฐ. และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล 
รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ลงนามข้อตกลง “ความร่วมมือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา” ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งในบันทึกข้อตกลงนี้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

• จะสนับสนุนให้บริการและพัฒนาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้ครูผู้สอนมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามหลักการของการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ิมยิ่งข้ึน  

• สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนเหล่านี้สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ และ
สามารถเป็น “โรงเรียนศูนย์ขยายผลวิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์” ไปยังโรงเรียน
มัธยมศึกษาอ่ืนในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนศูนย์ขยายผลและโรงเรียนอ่ืนในภูมิภาคเดียวกัน   

• จะสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร ครูผู้สอน และครูหอพัก ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการโรงเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร สามารถแก้ปัญหาและท างานเป็นทีมได้ รวมถึงมีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ และค านึงถึงประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ โดยทั้งหมดนี้ 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้รับ
การพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ อันจะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยยกระดับการศึกษาของ
ประเทศไทย 
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4.2 การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการให้กับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สังกัด 
สพฐ.    

 ในปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้จัดอบรมพัฒนาครูของโรงเรียน สพฐ. รุ่น 4 และ
รุ่น 5  ซึ่งกระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวม 24 โรงเรียน ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ครั้ง ในวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562 และวันที่ 24-26 เมษายน 2562 มี
จ านวนครูที่เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 258 คน มีการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และส่งบุคลากรของโรงเรียนไปตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้ค าปรึกษา
แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง 

 
4.3 โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียน
การสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ในจังหวัด  

“โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการ
เรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด” เป็นโครงการต่อเนื่องจาก
“โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์” โดยคัดเลือกโรงเรียนที่ผ่าน“โครงการพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯ”รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 รวม 12 โรงเรียน ซึ่ง
เป็น “โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์” จัดตั้งเป็น “โรงเรียนศูนย์
ขยายผล ฯ” เพ่ือขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดของตน โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียม
ความพร้อมในการเป็นวิทยากรโรงเรียนศูนย์ ขยายผลฯ” ให้กับกลุ่มโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 
21-22 กันยายน พ.ศ. 2562 จ านวน 2 ครั้ง ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งจะช่วยทบทวนแนวคิดหลักของบทเรียน
แต่ละหัวข้อให้มีความแม่นย าเพ่ิมยิ่งขึ้น เพ่ิมพูนองค์ความรู้ พัฒนาความเชี่ยวชาญ และเสริมสร้างความม่ันใจใน
การเป็นวิทยากรจัดอบรมให้กับคุณครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดของตนเองต่อไป 
 นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้คัดเลือกโรงเรียนที่ผ่าน 
“โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯ” รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 
และ รุ่นที่ 4 รวม 36 โรงเรียน ที่ไม่ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผล ฯ มาจัดตั้งเป็น “โรงเรียนศูนย์
ขยายผล ฯ รุ่นที่ 2”  เพ่ือขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดของตน อีก 12 โรงเรียน  ที่มีความพร้อมทั้งในด้านผู้บริหารของ
โรงเรียน ความพร้อมด้านสถานที่และห้องปฏิบัติการที่จะใช้ในการจัดอบรมขยายผล และความพร้อมและความ
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กระตือรือร้นของครู ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา พิจารณาจากการเข้ารับการอบรมกับ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที่ 2 จะได้รับ
การเตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรศูนย์ จากวิทยากรที่เป็นครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากโรงเรียนศูนย์
ขยายผล ฯ รุ่นที่ 1 โดยมีครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นพ่ีเลี้ยงและผู้ประสานงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และจะด าเนินการขยายผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งทุกโรงเรียนศูนย์ขยายผล ฯ จะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ปฏิบัติการส าหรับการอบรม และโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดจะได้รับ
การจัดสรรงบประมาณซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยโรงเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน โรงเรียนล าปาง
กัลยาณี โรงเรียนอุดมดรุณี โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียน
อ านาจเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 
 
4.4 การพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพด้านวิชาการให้กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 โรงเรียน  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา และเพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการภายในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าโครงการเพ่ิมพูนศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดการทางวิชาการกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในลักษณะการอบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับกลุ่ม
ผู้บริหารระดับรองผู้อ านวยการและกลุ่มครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการน าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน หรือการปฏิบัติงาน ตามบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละโรงเรียน และ
ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่มีศักยภาพในการท าหน้าที่เป็นผู้ขยายผลองค์
ความรู้ทางวิชาการให้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในจังหวัดของตน ให้เป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผล โดยมีระยะเวลาด าเนิน
โครงการตั้งแตป่ีงบประมาณ 2562-2564 ในปีงบประมาณ 2562 มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ “การบริหารหลักสูตรและการบริหารจัดการอาคารสถานที่”
ในวันที่ 4-6 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

2. จัดประชุมทางไกล Teleconference ผ่านทางโปรแกรม Aculearn เพ่ือให้ครูจากโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนและปรึกษา
ปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ  

3. ด าเนินการให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ โดยมีการจัด
ประชุมท าความเข้าใจรูปแบบการด าเนินงานการเป็นศูนย์ขยายผลฯ จัดการประชุมจัดท าหลักสูตรการอบรม
โรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมใน
การเป็นวิทยากรโรงเรียนศูนย์ขยายผล กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีการส่งบุคลากรของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไปติดตามการอบรมของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 11 แห่งที่
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เป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ และสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ และโรงเรียนเครือข่าย 

4. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้ 
เพ่ือจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้มีแนวทางเดียวกัน และ
แลกเปลี่ยนเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ 

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณา ปรับปรุง และจัดท าข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนซึ่ง
เป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้ 
เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าข้อสอบทั้งกลางภาคและปลายภาค
เรียนร่วมกันของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง ให้มีแนวทางการออกข้อสอบใน
ทิศทางเดียวกันส าหรับใช้ในการวัดประเมินผลนักเรียน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 1-2 มิถุนายน ณ โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
4.5 การประชุมวิชาการ: การจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนใน
โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดการประชุมวิชาการการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและครูได้
น าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมพูนความรู้ด้านวิชาการ
ของผู้บริหารและคุณครู รวมถึงเปิดโลกทัศน์ของนวัตกรรมวิธีจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
ส าหรับนักเรียน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการและวิธีการจัดการเรียนการสอนด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อไป 
 ในการจัดงานครั้งนี้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับเกียรติจาก ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ และร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง 
“การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี” และมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์” โดย ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีการน าเสนอ
ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์และภาคบรรยายของผู้บริหารและครูจากโรงเรียนต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจ านวน
ทั้งสิ้น 441 คน จาก 63 โรงเรียน 
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4.6 การบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 

นอกเหนือจากการจัดบริการพิเศษทางด้านวิชาการให้แก่โรงเรียนเครือข่ายฯ ของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์และกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้มีการจัดโครงการ
อบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนให้แก่บุคคลภายนอกและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านวิชาการ
และด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน  จุดประกายให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้รับการอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยรับสมัครผู้เข้าอบรมหัวข้อละ 15-30 คน  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 ครั้ง คือ 

• ครั้งที่ 1 วันที่ 27-28 เมษายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 338 คน จาก 15 หัวข้ออบรม 
• ครั้งที่ 2 วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 289 คน จาก 15 หัวข้ออบรม  
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ยังมีการให้บริการเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารงาน
ห้องสมุด และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ผู้บริหาร นักวิชาการ ครู ตลอดจนนิสิต นักศึกษา 
และผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน โดยในปีงบประมาณ 2562 มีผู้มาศึกษา
ดูงาน ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จ านวน 892 คน จาก 26 หน่วยงาน โดยจ าแนกเป็น ผู้บริหาร 91 คน คร-ู
อาจารย์ 199 คน นักเรียน 98 คน นักศึกษา 456 คน และอ่ืน ๆ อีก 48 คน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยสนับสนุนการ
บริหารจัดการของโรงเรียน และส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

5.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน  

โรงเรียนมีการปรับปรุงและบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น 
ระบบเครื่องแม่ข่าย ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย และฐานข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอเป็น
ประจ าทุกปี และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือให้รองรับต่อการบริหารจัดการ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 

1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซต์ของโรงเรียนขึ้นใหม่โดยเน้นการใช้งาน
ได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลายและมีข้ันตอนการด าเนินการที่สะดวกมากขึ้น 

2) พัฒนาระบบเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานของโรงเรียน เพ่ือสนับสนุนทางความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และออกแบบให้สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ทีห่ลากหลาย 

3) พัฒนาเว็บไซต์ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือให้ผู้สมัครสอบสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น 

5.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

 โรงเรียนสนับสนุนให้ครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้น โดยมีตัวอย่างการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน อาทิ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรม
มีการใช้ Repl.it Classroom โดยเป็นระบบที่ผู้สอนสามารถออกแบบโจทย์และค าตอบได้หลากหลาย เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทและทักษะของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถฝึกฝนเขียนโปรแกรมและดูผลลัพธ์ผ่านระบบตรวจ
โปรแกรมอัตโนมัติ และมีระบบติดตามความก้าวหน้าในการฝึกเขียนโปรแกรมของผู้เรียนให้ผู้สอนสามารถส่ง
ข้อแนะน ากลับไปยังผู้เรียนได้ มีการใช้ SoloLearn: Learn Python ในการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรม
ด้วยไพทอน ภายในระบบประกอบด้วยเนื้อหาซึ่งแบ่งเป็นโมดูล คั่นด้วยค าถามท่ีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งกระตุ้น
ให้ผู้เรียนสนใจตอบค าถามมากยิ่งขึ้น และมีส่วนระบบเขียนโปรแกรมไพทอนออนไลน์ที่นักเรียนสามารถฝึกฝน
การเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง และมี Community ให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้จาก
ทั่วโลก ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาอ่ืน ๆ มีการใช้ Kahoot เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ของนักเรียน มกีารน าเสนอในรูปแบบแอปพลิเคชันที่สร้างด้วย app lab จาก code.org  การใช้โปรแกรมวาด
โครงสร้างสารเคมี และมีการใช้งานห้องเรียนออนไลน์ผ่าน google classroom เพ่ือให้นักเรียนมีช่องทางใน
การศึกษาด้วยตนเองและท าแบบฝึกหัดล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 
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ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติประจ าปี 
พ.ศ. 2562 จ านวน 41 คน ใน 7 สาขาวิชา และได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปเข้าร่วมการ
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ จ านวน 12 คน ใน 7 สาขาวิชา โดยมีผลการแข่งขันดังแสดงในตาราง  

สาขาวิชา โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ 
ทอง เงิน ทองแดง ได้เข้าร่วม ทอง เงิน ทองแดง 

ฟิสิกส ์ 3 3    1  
เคม ี 4 2 1   1  
ชีววิทยา 3 1 2 2 1 2  
คณิตศาสตร ์ 1 4  1 1   
คอมพิวเตอร ์    1   1 
ภูมิศาสตร ์ 5 1     2 
ดาราศาสตร ์ 4  2 1    
ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์      1 2 
รวม 20 11 5 5 2 5 5 

นอกจากนี้ นักเรียนโอลิมปิกวิชาการของโรงเรียนยังได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขัน Singapore 
National Olympiad in Informatics โดยได้รับเกียรติคุณประกาศ และ Asian Physics Olympiad โดย
ได้รับรางวัลเหรียญทอง จ านวน 2 เหรียญ  

 
การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์บนเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับ
คัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
 1) การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Graduate School Conference 2018) 
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ผลงานโครงงาน เรื่อง การศึกษา
รูปแบบการเคลื่อนที่ของแท่งแม่เหล็กผ่านท่อทองแดงและอลูมิเนียม  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 2) งานขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  จัดโดยองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 
2561 ณ สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร  ผลงานโครงงาน เรื่อง การเปรียบเทียบอัลกอริทึมของการเรียนรู้เชิง
ลึกส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นเอกลักษณ์ของคลื่นสมองเพ่ือหาวิธีการกระตุ้นคลื่นสมองด้วยการ
มองเห็นที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล ได้รับรางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2018 รอบ 
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Best of Category พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์วัฒนธรรม ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี ส าหรับนักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงงาน 
  3) มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The Eighteenth 
Thailand IT Contest Festival: IT 2019) ผลงานโครงงาน เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบเซนเซอร์
เชิงสีเพื่อตรวจวัดปริมาณคลอรามีนในสระว่ายน้ าโดยตรง: แนวคิดใหม่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ รับทุนการศึกษาจ านวน 30,000 บาท และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ในงาน “Intel International Science and Engineering 
Fair” (Intel ISEF2019) ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองฟินิกซ์ รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา 
และได้รับรางวัล 4th Grand Award in Chemistry จากการแข่งขันดังกล่าว 
 ส าหรับการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ โรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการ
น าเสนอและการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในเวทีระดับนานาชาติ จ านวน 25 โครงงาน จาก 13 เวทีการ
แข่งขันใน 7 ประเทศ และได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 18 รางวัล 
 
ผลงานการแข่งขันทางวิชาการอ่ืน ๆ 

 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้พัฒนาศักยภาพตามความสนใจของตนเองโดยการเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 8 การแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันความรู้
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานมหาวิทยาลัยระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ การแข่งขัน 
Chem Challenge โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การแข่งขันบอร์ดเกมสมานมิตร การแข่งขันตอบปัญหา
ความถนัดทางภาษาบาลี และการแข่งขัน Kanid.net Optimal League โดยได้รับรางวัลจากการแข่งขันทาง
วิชาการต่าง ๆ ทั้งในประเภทบุคคลและประเภททีมรวมทั้งสิ้น 23 รางวัล 
 
ผลการศึกษาต่อของนักเรียน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
จ านวน 236 คน เลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อย
ละ 95.78 ของนักเรียนทั้งหมด และมีผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศจ านวน 17 คน  

ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศที่นักเรียนได้รับ จ าแนกเป็น ทุนโอลิมปิกวิชาการ จ านวน 3 คน ทุน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ก.พ.) จ านวน 3 คน ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น จ านวน 2 คน ทุนธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 1 คน ทุนรัฐบาลฮ่องกง 1 คน ทุนมหาวิทยาลัย City University of Hong Kong 1 คน ทุน
มหาวิทยาลัย University of Hongkong 3 คน ทุนมหาวิทยาลัย KAIST 1 คน และทุนมหาวิทยาลัย Tokyo 
Institute of Technology 2 คน   
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