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ผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอมูลระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

โรงเรียนไดดาํ เนินงานดานภารกิจหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายใน
การพัฒนานักเรียน สอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียนและเกิดผลสัมฤทธิ์เปนที่ประจักษ สรุปไดดังนี้
1. การดําเนินงานตามภารกิจหลักของโรงเรียน
1.1 การสรรหาและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
โรงเรียนไดดาํ เนินการรับสมัครและสอบรอบแรก เพื่อคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564 ทั้ง
ในสวนของโรงเรียนและดําเนินการใหแกโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง และโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
หองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
จํานวน 19 แหง สถาบันโคเซ็น (KOSEN) ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง และของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ผลการดําเนินงาน สรุปไดดงั นี้
ชวงเวลา

การดําเนินงาน

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563

รับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชนั้ มัธยมศึกษาปที่ 3 เพือ่ เขาเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
ปการศึกษา 2563 มีนักเรียนสมัครสอบทั้ง 4 โครงการ จํานวน 22,034 คน ซึ่งเมื่อไดตรวจ
คุณสมบัติแลว มีนักเรียนที่มีสทิ ธิสอบจํานวน 21,565 คน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563

ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก
นักเรียนที่สอบเขาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ผานการคัดเลือกรอบแรก
จํานวน 601 คน

วันที่ 16 มกราคม 2564

ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบสอง
ดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม ทําให
ไมสามารถดําเนินการตามกําหนดการเดิมได โรงเรียนจึงไดเสนอปรับแผนการดําเนินการใหม
ดังนี้
จัดสอบรอบสอง
ประกาศผล
รายงานตัว

แผนเดิม
16 มกราคม 2564
2 มีนาคม 2564
13 มีนาคม 2564

แผน 1
20 กุมภาพันธ 2564
16 มีนาคม 2564
26-27 มีนาคม 2564

แผน 2
13/20 มีนาคม 2564
9 เมษายน 2564
23-24 เมษายน 2564

ทั้งนี้ หากโรงเรียนไมสามารถดําเนินการจัดสอบคัดเลือกรอบสองได โรงเรียนจะขอ
เสนอใชผลคะแนนการสอบคัดเลือกรอบแรกมาเปนเกณฑในการพิจารณาประกาศผลการสอบ
คัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564 แทน
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ชวงเวลา
วันที่ 20 มีนาคม 2564

วันที่ 7 เมษายน 2564
วันที่ 23-24 เมษายน 2564

การดําเนินงาน
ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบสอง
- นักเรียนยืนยันสิทธิ์เขาสอบรอบสอง จํานวน 591 คน
- นักเรียนเขาสอบ จํานวน 534 คน
- นักเรียนขาดสอบ จํานวน 57 คน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง
นักเรียนผานการคัดเลือกเปนตัวจริง จํานวน 240 คน และตัวสํารอง 240 คน
ดําเนินการรับมอบตัวนักเรียนที่ผานการคัดเลือกตัวจริง ผานชองทาง online
มีนักเรียนมอบตัว จํานวน 196 คน และกําหนดเรียกตัวสํารองถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
รายละเอียดการรับมอบตัวเปนดังนี้

ชาย
หญิง
รวม

กทม.
40
20
60

ตัวจริง
ตจว.
60
36
96

รวม
100
56
156

กทม.
24
7
31

ตัวสํารอง
ตจว.
31
22
53

รวม
55
29
84

รวม
155
85
240

สําหรับการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 4 ปการศึกษา 2565
คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในการประชุมครั้งที่ 140/3/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบกรอบ
ดําเนินงาน ดังนี้
กิจกรรม
ชวงเวลา
รับสมัคร
วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564
สอบรอบแรก
วันอาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลสอบรอบแรก
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

จํานวนผูสมัครสะสม (คน)

จํานวนผูสมัครรายวัน (คน)

การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 1-31 สิงหาคม
2564 (ขอมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564)

วันที่
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1.2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนทีโ่ รงเรียนจัดใหแกนักเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย
1.2.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมประจําเดือน จัดโดยคณะทํางานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
ครูที่ปรึกษาประจําชัน้ จัดกิจกรรมแยกตามหลักคําสอนศาสนาที่นักเรียนนับถือ เดือนละ 1 ครัง้
และแยกระดับชั้น ไดแก การสวดมนตแผเมตตา นั่งสมาธิ การพูดคุยเกี่ยวกับหลักคําสอนในศาสนาที่ตนนับถือ
เปนเวลา 30 นาที จากนั้นกลับมารวมทั้งระดับรวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต เปนเวลา
30 นาที เริ่มตั้งแต เดือนพฤศจิกายน 2563 จํานวน 5 ครั้ง ดังนี้

วันที่จัดกิจกรรม
4 พฤศจิกายน 2563

ระดับชั้น
ม.5

5 พฤศจิกายน 2563

ม.6

12 พฤศจิกายน 2563
2 ธันวาคม 2563
17 ธันวาคม 2563

ม.4
ม.5
ม.4

หัวขอกิจกรรม
What is Morality?
Kahoot : ทดสอบความพรอมในการศึกษาตอ ปการศึกษา 2564
การศึกษาตอในระบบใหม
วางแผนใหชีวิต แคคิดชีวิตก็เปลี่ยน
ความไมประมาท และวินัยนํามาซึ่งความสุข
การสํารวจเรื่องคําพูดของตนเองวาไดทํารายจิตใจของเพื่อนหรือไม

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามระดับชั้น (กิจกรรม After school) ดูแล รับผิดชอบ และบันทึกกิจกรรม
ตาง ๆ โดยครูหอพัก ครูจิตวิทยาในแตละระดับชั้น ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนที่
โรงเรียน ดังนี้
วันที่จัดกิจกรรม
8 พฤศจิกายน 2563
14 พฤศจิกายน 2563
14 พฤศจิกายน 2564

ระดับชั้น
ม.4
ม.5
ม.6

หัวขอกิจกรรม
ความสุขใน MWIT
อยูรวมกันอยางไรใหมีความสุข
ความรักกับวัยรุน

ดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม ทําใหนักเรียนไมสามารถเขามา
เรียนในโรงเรียนได โรงเรียนจึงไดจัดกิจกรรมใหนักเรียน ผานระบบออนไลน ในหัวขอตาง ๆ ดังนี้
- หลักธรรมและการนําไปใช
- มารยาทในการรับประทานอาหาร (นานาชาติ)
- บุคคลผูมีคุณธรรมจริยธรรม
- การเผยแพรอาหารไทย
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1.2.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู
(1) การฟงบรรยายพิเศษ : โรงเรียนไดจัดกิจกรรมฟงบรรยายพิเศษทั้งในรูปแบบ onsite และ online ใหกับ
นักเรียน จํานวน 15 ครั้ง ซึ่งเปนการบรรยายดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 8 ครั้ง และดานสังคมศึกษา ภาษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและบุคลิกภาพ 7 ครั้ง ดังนี้
วันที่จัดกิจกรรม
13 สิงหาคม 2563

หัวขอการบรรยาย
COVID-19 ทําใหเราตอง “เรียนรู”
และ “เปลี่ยนแปลง”

ผูบรรยาย
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย โอภาส พุทธเจริญ
หัวหนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ศูนยโรคอุบัติใหม
ดานคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
20 สิงหาคม 2563 พื้นที่ของชีวิต
คุณเอ สราวุธ เฮงสวัสดิ์
นักคิด นักเขียน นามปากกา นิ้วกลม
3 กันยายน 2563 เสนทางสูแพทยนกั วิจัย
ศาสตราจารย ดร. นายแพทยฉัตรชัย เหมือนประสาท
(นักเรียนเการุนที่ 7)
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
10 กันยายน 2563 How to Innovate Innovation
คุณจอมทรัพย สิทธิพิทยา และคุณพัฒนศักดิ์ เอื้อวิจิตร
พจนา (นักเรียนเการุนที่ 11) CEO และ Co-Founder
จากบริษัท Exzy Company Limited
หัวขอ “Commercializing Quantum ดร. จิรวัฒน ตั้งปณิธานนท
Technology”
MD บริษัท ควอนตัมเทคโนโลยีฟาวเดชั่น (ประเทศไทย)
รุนพี่ MWIT ผูเชี่ยวชาญทางดาน Quantum
Technology
9 ธันวาคม 2563
หัวขอ “ธุรกิจกับนวัตกรรมในโลก
คุณปกรณ ลี้สกุล
ดิจิทัล”
CEO, Founder-Finema Co., Ltd. นักธุรกิจผูสนใจ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปลี่ยนโลก
หัวขอ “การออกแบบหุนยนตที่ทาํ งาน อ.ดร.รณพีร ชัยเชาวรัตน (นักเรียนเการุนที่ 15) อาจารย
รวมกับมนุษย”
ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หัวขอ “ประยุกต อนุรกั ษ”
คุณกรกต อารมณดี นักออกแบบผลิตภัณฑ เจาของ
29 มกราคม 2564
รางวัลศิลปาธร ประจําป 2560 สาขาออกแบบเชิง
(online)
สรางสรรค และไดรับรางวัล Designer of the year
2008 จากการนําวัสดุจากธรรมชาติมาประยุกตเปนงาน
ศิลปะ
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วันที่จัดกิจกรรม
หัวขอการบรรยาย
ผูบรรยาย
5 กุมภาพันธ 2564 หัวขอ “Fintech Startup & Venture คุณภาณุมาชร อนันตชัยวณิช (MWIT รุนที่ 16) Co(online)
Capital: The Journey of the
Founder & CEO at Flipay, Digital Asset Exchange
Science Student in the
Gateway
Business World การเดินทางของ
เด็กวิทยในโลกธุรกิจ”
หัวขอ “รักษน้ํา รักษปา รวมรักษา
คุณ อเล็กซานเดอร ไซมอน เรนเดลล นักแสดงที่สนใจและ
สิ่งแวดลอม กับ อเล็กซ เรนเดลล”
ทํางานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และทํางานในองคกร
Environmental Education Centre Thailand
(EEC Thailand)
18 มิถุนายน 2564 หัวขอ “เปดโลก มุมมอง ความคิด
คุณ วรรณสิงห ประเสริฐกุล พิธีกร นักดนตรี นักคิด
(online)
กับวรรณสิงห ประเสริฐกุล”
นักเขียน นักเดินทาง และนักพัฒนาสังคม
9 กรกฎาคม 2564 หัวขอ “ออกแบบความคิด...คิดอยาง ศาสตราจารย ดร. สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์
(online)
นักนวัตกรรม”
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
หัวขอ “Data Science for
อาจารย นพ. ชัยวัฒน ศุภศิลป (ศิษยเการุน 14) อาจารย
Healthcare”
ประจําภาควิชาระบาดวิทยาคลินกิ และชีวสถิติ คณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
20 สิงหาคม 2564 หัวขอ “ถอดรหัสนักวิจัย”
ศาสตราจารย ดร. พิมพใจ ใจเย็น คณบดี สํานักวิชา
(online)
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมชีวโมเลกุล (BSE)
สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
หัวขอ “ออกแบบชีวิตวัยเรียนผานคูมือ คุณเมษ ศรีพัฒนาสกุล ผูเชี่ยวชาญดาน Design Thinking
ผูแปลหนังสือ Designing Your Life
Designing your life”
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(2) การศึกษาดูงาน : โรงเรียนไดจดั กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานทีต่ าง ๆ ทั้งในรูปแบบ online และ onsite
จํานวน 5 ครั้ง ดังนี้
(2.1) จัดรูปแบบ onsite 1 ครั้ง จํานวน 21 แหง แบงเปนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
จํานวน 11 แหง และดานสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี จํานวน 10 แหง
(2.2) จัดรูปแบบ online จํานวน 4 ครั้ง จํานวน 45 เรื่อง โดยแบงเปนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี จํานวน 25 เรื่อง และดานสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี จํานวน 20 เรื่อง
วันที่จัดกิจกรรม

สถานที่ศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตรฯ

สถานที่ศึกษาดูงานดานสังคมศึกษาฯ

ปการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
โรงเรียนไดปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ทั้งแบบ onsite และ แบบ online ดังนี้
13-19 กรกฎาคม กิจกรรมศึกษาดูงานออนไลน (5 เรื่อง)
กิจกรรมศึกษาดูงานออไลน (5 เรื่อง)
2563
1. เรื่อง กบนอกกะลา “ความลับของกระแสไฟฟา
1. เรื่อง สุดยอดสิ่งมหัศจรรยนครวัด
การไฟฟานครหลวง”
2. เรื่อง ทองเที่ยวพระนคร...พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
2. เรื่อง สถาบันนิติวิทยาศาสตร
3. เรื่อง ลุยสยาม : เรือนไทย ชีวิตความเปนอยู
3. เรื่อง เดินดูครัวกลาง MK : ทําที่เดียวเสิรฟ 700
แบบไทย
สาขา ภายใน 24 ชั่วโมง
4. เรื่อง ลุยสยาม : ขาวและชาวนาไทย
4. เรื่อง กบนอกกะลา “ขยะอิเล็กทรอนิกส จัดการได” 5. เรื่อง ลุยสยาม : ลองเรือประมงพื้นบาน ณ เกาะ
5. เรื่อง สุดยอดงานสราง การเดนส บาย เดอะ เบย
พิทกั ษ
สิงคโปร
กิจกรรมศึกษาดูงานออนไลน (5 เรื่อง)
6. เรื่อง มาดามรถถัง รถหุมเกราะลอยาง-สอยมาเลา
7. เรื่อง กบนอกกะลา : กวาจะเปนรถไฟฟาแหง
มหานคร
8. เรื่อง กลวยไม อัญมณีหลากสีสัน
9. เรื่อง ทัวรโรงงานเลือด บริจาคใหกาชาดแลวไปไหน
10. เรื่อง กบนอกกะลา : พลาสติกมาจากไหน
การผลิตจนถึงการรีไซเคิล

กิจกรรมศึกษาดูงานออนไลน (5 เรื่อง)
6. เรื่อง ดาราศาสตร : ศาสตรแหงเบญจรงคและลาย
น้ําทอง
7. เรื่อง พิพธิ ภัณฑลฟู รและพระราชวังแวรซายส
8. เรื่อง ตํานานองคพระปฐมเจดีย
9. เรื่อง ยาหอม หอมกลิ่นภูมิปญญาไทย
10. เรื่อง ดาราศาสตร : ศาสตรการปนเครื่องดินเผา

1 ธันวาคม 2563 กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง
11. สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย
12. หนวยวิจัยโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ําแบคทีเรีย
Center for Emerging Bacterial Infections
(EBI) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
13. ศูนยเซลลตนกําเนิดและเวชศาสตรฟนฟู
สภาวะเสือ่ ม กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง
11. พิพธิ ภัณฑหุนขี้ผึ้งไทย
12. ศูนยการเรียนรูธนาคารแหงประเทศไทย
13. พิพธิ ภัณฑวัฒนธรรมดอกไม
14. หอภาพยนตร (องคการมหาชน)
15. พิพธิ ภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
16. พิพธิ ภัณฑศิลปะไทยรวมสมัย (MOCA)
17. บานพิพธิ ภัณฑ (House of Museums)
18. หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร

10-16 สิงหาคม
2563
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สถานที่ศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตรฯ

1 ธันวาคม 2563 14. พิพธิ ภัณฑและศูนยฝกอบรมการแพทยแผนไทย
(ตอ)
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข
15. วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
16. สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตรโมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
17. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
18. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
19. ศูนยวิจัยและหองปฏิบัติการ BART LAB, SMART
LAB และ BCI LAB ภาควิชาวิศวกรรมการแพทย
คระวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20. ภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
21. ศูนยวจิ ัยนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
4 กุมภาพันธ
กิจกรรมศึกษาดูงานออนไลน (6 เรื่อง)
2564
22. เรื่อง กบนอกกะลา : เสนทางนมแหงชาติ
23. เรื่อง หลอดไฟ เปดสวิตซติดความรู
24. เรื่อง กบนอกกะลา ตอน ปโตรเคมี มีดีกวาที่รู
25. เรื่อง ดูใหรู : รถล้ําอนาคต Linear Motor car
26. เรื่อง ดูใหรู : นวัตกรรมใหม! หมอทอดไมงอเชฟ
27. เรื่อง โรงงานทําสบูแ ละหอง lab ตรวจสอบสบู :
สบูทําไมตองถู

สถานที่ศึกษาดูงานดานสังคมศึกษาฯ
19. พงษศรีนครศิลาดล
20. พิพธิ ภัณฑผา ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพฒ
ั น
ในพระบรมมหาราชวัง

กิจกรรมศึกษาดูงานออนไลน (6 เรื่อง)
21. เรื่อง กบนอกกะลา : ขนมไทย หวานมัน ฉันรักเธอ
22. เรื่อง เชียงแสน นครแหงตํานาน (spirit of Asia)
23. เรื่อง กบนอกกะลา : เครื่องปนดินเผาไทย ไทยทํา
ไทยใช ไทยเจริญ
24. พาเที่ยว จ.ราชบุรี ชมการปนโอง ทีโ่ รงงาน
ผลิตโอง เถาฮงไถ
25. เรื่อง บุญคุณตนโหนด อ.สทิงพระ จ.สงขลา
26. เรื่อง โรงงานผลิตอาหารตาง ๆ ที่สง ขายใหกับ7-11
9 – 29 สิงหาคม กิจกรรมศึกษาดูงานออนไลน (9 เรื่อง)
กิจกรรมศึกษาดูงานออนไลน (3 เรื่อง)
2564
28. เรื่อง ขอเท็จจริงเกี่ยวกับอวกาศที่นา สนใจซึ่งอาจ 27. เรื่อง ประวัติศาสตรโลก 1,000,000 ป
(นักเรียนสามารถ
ทําใหคุณกลัวและทึ่งในเวลาเดียวกัน
(ไดชั่วโมงดูงาน 1.5 ชั่วโมง)
สะสมชั่วโมงดู
(ไดชั่วโมงดูงาน 0.5 ชั่วโมง)
28. เรื่อง นักพากษสายอา “สุดติ่ง” ไมใชเรื่องงาย
งานไดสูงสุด 8
29. เรื่อง เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วจําเปนไหม
(ไดชั่วโมงดูงาน 0.5 ชั่วโมง)
ชั่วโมง)
(ไดชั่วโมงดูงาน1.0 ชัว่ โมง)
29. เรื่อง ลามภาษามือ อาชีพนีท้ ําอะไร
30. เรื่อง จุลชีพเขยาโลก : โรคซอนโลก
(ไดชั่วโมงดูงาน 0.5 ชั่วโมง)
(PLANETDEMIC) (ไดชั่วโมงดูงาน1.5 ชั่วโมง)
30. คลิปวิดีทัศนสําหรับเลือกศึกษาดูงานแบบ
31. เรื่อง น้ําลายมนุษย กุญแจแกปญ
 หามะเร็ง
Virtual Museum โดยพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ
(ไดชั่วโมงดูงาน1.0 ชัว่ โมง)
วิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี
32. เรื่อง บุกโรงงาน BMW (ไดชั่วโมงดูงาน1.0 ชั่วโมง)
(ไดชั่วโมงดูงาน 3 ชั่วโมง)
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33. เรื่อง บุกโรงงานครัวซอง (ไดชั่วโมงดูงาน 0.5
ชั่วโมง)
34. เรื่อง อาชีพแหงอนาคต นักวิเคราะหขอมูล
(ไดชั่วโมงดูงาน1.0 ชัว่ โมง)
35. เรือ่ ง I AM : Petroleum Engineer วิศวกร
ปโตรเลียม (ไดชั่วโมงดูงาน1.0 ชั่วโมง)
36. เรื่อง พิพธิ ภัณฑ Shanghai Science and
Technology Museum (ไดชั่วโมงดูงาน 0.5
ชั่วโมง)

(3) กิจกรรมคายวิชาการ : เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนเรียนรูจากสถานการณจริงเสริมการเรียนรู
ในหองเรียนทั้งดานวิทยาศาสตรและศิลปวัฒนธรรม เรียนรูการใชวิทยาศาสตรในชีวติ ประจําวันและวิทยาศาสตรที่แฝงอยูในภูมิ
ปญญาทองถิน่ รวมทั้งรูจักและเขาใจวิถีการดํารงชีวิตของคนในสังคมที่ตางไปจากสังคมที่ดํารงอยู นอกจากนี้ ในการจัดคาย
วิชาการ โรงเรียนไดจัดในลักษณะการบูรณาการใหมีเนื้อหาความรูผสมผสานทุกวิชา เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการเรียนรูแบบ Problem-based learning หรือ Inquiry-based learning สามารถหาคําตอบหรือแนวทางแกปญหา
ตาง ๆ ได และนักเรียนรูจักทํางานเปนหมูคณะ
ในปการศึกษา 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมคายวิชาการ ในเดือนกุมภาพันธ 2564 แตเนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งใหม สงผลใหโรงเรียนตองเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกลาวออกไปกอน
จนกวาสถานการณจะดีขึ้น โดยคาดการณวาจะสามารถจัดกิจกรรม ในเดือนมีนาคม 2564
1.2.3 กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา : โรงเรียนไดจัดกิจกรรมพัฒนาจิตอาสาเพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนผูมคี ุณธรรมจริยธรรม
มีความเสียสละ รูจักบําเพ็ญประโยชนเพื่อชุมชนและสังคม เขาใจสภาพปญหาและชีวิตความเปนอยูที่แตกตางกันในสังคม
กิจกรรมพัฒนาจิตอาสาทีโ่ รงเรียนจัดขึ้น
ดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนจึงปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม
ดังกลาว ตั้งแตเดือนมีนาคม 2563 เปนตนมา โรงเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนขออนุญาตปฏิบัตกิ ิจกรรมพัฒนาจิตอาสาดวยตนเอง
ตามความสนใจ โดยกิจกรรมทีน่ ักเรียนสนใจปฏิบัติแบงออกเปน 3 ประเภทกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมประดิษฐสิ่งของบริจาค
- กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

[9]
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ไดปรับรูปแลกิจกรรมภายใตชื่อ “อยูบานก็ทาํ จิตอาสาได” นักเรียนจะตอง
ขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียนกอนการปฏิบัติกิจกรรม เมื่อผูอํานวยการ/ผูท ี่ไดรบั มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการ
อนุญาตการทํากิจกรรม เรียบรอยแลว นักเรียนจึงปฏิบัติกิจกรรมได มีนักเรียนขออนุญาตทํากิจกรรมดวยตนเอง จํานวน 389
กิจกรรม แบงเปน
- ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
จํานวน
272 กิจกรรม
- ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5
จํานวน
95
กิจกรรม
- ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6
จํานวน
22
กิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 นักเรียนขออนุญาตปฏิบตั ิติกจิ กรรมจิตอาสาดวยตนเอง
จํานวน 547 กิจกรรม ดังนี้
ระดับชัน้
ม.4

ม.5

ม.6

ประเภทกิจกรรม
กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม
กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
กิจกรรมประดิษฐสิ่งของบริจาค
กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม
กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
กิจกรรมประดิษฐสิ่งของบริจาค
กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม
กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
กิจกรรมประดิษฐสิ่งของบริจาค

จํานวน
3 กิจกรรม
19 กิจกรรม
97 กิจกรรม
7 กิจกรรม
87 กิจกรรม
258 กิจกรรม
- กิจกรรม
50 กิจกรรม
26 กิจกรรม
(ขอมูลตั้งแตมีนาคม - มิถุนายน 2564)

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 คณะทํางานพัฒนาจิตอาสาขอเชิญชวนนักเรียน จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ภายใตโครงการ
กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน “มีแลวแบงปน” ตามความเหมาะสม โดยเปนการรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคไป
ชวยเหลือประชาชนที่ไดรบั ผลกระทบและความเดือดรอนจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) สงมอบใหหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในแตละพื้นที่ โดยใหงดการจัดพิธีการตาง ๆ และใหดําเนินการตาม
มาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด (โครงการตามคําเชิญชวน
จากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) มีนักเรียนสนใจเขารวม จํานวน 43 กิจกรรม ดังนี้
- ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
จํานวน 19 กิจกรรม
- ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5
จํานวน 21 กิจกรรม
- ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6
จํานวน 3 กิจกรรม
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ตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรูเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร การพัฒนาโครงการ
พูดอานเขียนไทย โรงเรียนในโครงการพระราชดําริ-นาน, ราชบุรี ความรวมมือระหวางสภากาชาดไทย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟา
มหาจักรี กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาฯ นัน้ นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกลุมจิตอาสา
กาชาด ไดเปนแกนนํารับสมัครนักเรียนของโรงเรียน ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวนประมาณ 60 คน เขารวมกิจกรรม
โดยจัดทําสื่อการสอนเพื่อนักเรียนระดับประถมปลาย จําวน 5 สาระการเรียนรู เพื่อเผยแพรใหกับโรงเรียนในโครงการ
พระราชดําริและโรงเรียนอื่นที่สนใจ โดยจัดทําในรูปแบบ Link ที่สามารถเขาถึงและนําไปใชไดสะดวก สามารถนําไปใชในการ
เรียนการสอนรูปแบบออนไลนได ดังตัวอยางผลงาน

1.3 การทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน
ในปการศึกษา 2563 นักเรียนรุนที่ 29 (มัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2563) มีโครงงานวิทยาศาสตรทั้งสิน้ 84
โครงงาน จําแนกเปนสาขาตาง ๆ ดังนี้
สาขาวิชา
จํานวนโครงงาน
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ
31
เคมี
24
ฟสิกส
14
คณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ
12
ศิลปศาสตร
3
โครงงานวิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 รุนที่ 28 ปการศึกษา 2562 ไดนําเสนอในงานการนําเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ (Thailand International Science Fair 2021: TISF 2021) ระหวางวันที่ 6-8 มกราคม
2564
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ในปการศึกษา 2564 นักเรียนรุนที่ 30 (มัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2564) มีโครงงานวิทยาศาสตรทั้งสิน้ 90
โครงงาน จําแนกเปนสาขาตาง ๆ ดังนี้
สาขาวิชา
จํานวนโครงงาน
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ
30
เคมี
27
คณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ
16
ฟสิกส
13
ศิลปศาสตร
3
ภาษาตางประเทศ
1
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีความรวมมือในการทําโครงงานวิทยาศาสตรรวมกันกับ National Junior College
สาธารณรัฐสิงคโปร มาตั้งแตป พ.ศ. 2557 โดยทุกป ทั้งสองโรงเรียนจะมีการประชุมเพื่อเสนอขอบเขตโครงงานวิจัยในหัวขอทีม่ ี
ความสนใจรวมกัน ปละประมาณ 2-3 โครงงาน และเริ่มดําเนินการวิจัยในชวงของเดือนเมษายน-มีนาคม สําหรับปการศึกษา
2563 การทําโครงงานรวมกันของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับนักเรียน National Junior College มีทั้งหมด 3
โครงงาน ประกอบดวย
1) โครงงานสาขาวิชาเคมี เรื่อง Immobilization and catalytic properties of pumpkin seed lipase on chitosan
ของ นางสาวพิมพวฒ
ุ ิ เนติสนุ ทร นักเรียนชั้น ม.5/1 นายจิรัฏฐ สตีเฟน ลําเพาพงศ นักเรียนชัน้ ม.5/9 และ นายสุทธิ
ภัทร จิตรแหง นักเรียนชั้น ม.5/9 มี ดร. ดวงแข ศรีคุณ เปนครูที่ปรึกษาโครงงาน
2) โครงงานสาขาวิชาชีววิทยา เรื่อง The effects of different color spectrum treatment on morphology and
growth of lettuce (Lactuca sativa var. crispa) ของ นายวรัชญะ วัชโรทยางกูร นักเรียนชั้น ม.5/1 นายธนัท รงค
บัญฑิต นักเรียนชั้น ม.5/4 และ นายกฤษติธี โชติคราม นักเรียนชั้น ม.5/4 มี ดร.จิโรจน
แสงรัตนประเสริฐ เปนครูที่ปรึกษาโครงงาน
3) โครงงานสาขาภูมิศาสตร เรื่อง Observation of Carbon monoxide movement in Bangkok by using satellite
data ของ นายกษิดิศ วิบลู ยเกียรติ์ นักเรียนชั้น ม.5/7 นายจิรฐา รัตนบุษยาพร นักเรียนชั้น ม.5/7 และ นายโชติภัทร
พรธนมงคล นักเรียนชั้น ม.5/7 มี ดร.สิริรัตน พงศพิพัฒนพันธุ เปนครูที่ปรึกษาโครงงาน
การจัดกิจกรรมจะเปนในรูปแบบของการเดินทางไปทําวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทีโ่ รงเรียนของอีกฝาย ประมาณ
1 สัปดาห และมีการแลกเปลี่ยนขอมูลวิจัยผานชองทางตาง ๆ ตลอดทั้งป แตดวยสถานการณการระบาดของ COVID-19 จึงทําให
กิจกรรมตองปรับเปนรูปแบบออนไลนแทน
ทั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานรวมกันกับนักเรียน National Junior
College สาธารณรัฐสิงคโปร ในกิจกรรม MWIT – NJC Collaborative Research Symposium 2020/2021
ในรูปแบบออนไลน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564
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1.4 กิจกรรมวิชาการกับตางประเทศ
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําใหกิจกรรมวิชาการ
กับตางประเทศที่โรงเรียนวางแผนดําเนินการไวตองยกเลิก หรือบางกิจกรรมเปลี่ยนรูปแบบการเขารวมงาน
เปนแบบออนไลนแทน ดังนี้
1.4.1 การเขารวมกิจกรรมนําเสนอและแขงขันโครงงานระดับนานาชาติ จํานวน 8 รายการ ใน 5 ประเทศ
วัน / เดือน / ป
2 กันยายน 2563
(รูปแบบออนไลน)
24-25 ตุลาคม 2563
(รูปแบบออนไลน)
19-22 มกราคม 2564
(รูปแบบออนไลน)
6-20 กุมภาพันธ 2564
(รูปแบบออนไลน)
30 มีนาคม – 1 เมษายน 2564
(รูปแบบออนไลน)
20 เมษายน 2564
(รูปแบบออนไลน)
3-6 พฤษภาคม 2564
(รูปแบบออนไลน)
15-16 พฤษภาคม 2564
(รูปแบบออนไลน)

กิจกรรม / ประเทศ
งาน 2020 e-International Humanities Symposium
หัวขอการจัดงาน Achieving a Sustainable Future with the Humanities
สาธารณรัฐสิงคโปร (นักเรียน 1 คน , 1 โครงงาน)
The 9th Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2020)
จัดโดย Faculty of Information Technology and Sciences, Parahyangan
Catholic University, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ the Center for Young
Scientists Indonesia (ครู 1 คน, นักเรียน 3 คน, 1 โครงงาน)
the 13th International Science Youth Forum Digital (ISYF digital 2021)
จัดโดย Hwa Chong Institution (นักเรียน 2 คน, 1 โครงงาน)
The 4th KVIS Invitational Science Fair 2021 (KVIS-ISF 2021),
โรงเรียนกําเนิดวิทย จ.ระยอง (ครู 1 คน, นักเรียน 4 คน, 2 โครงงาน)
e-IDEX 2021: Innovation, Design, Engineering eXchange จัดโดย AngloChinese School (Independent) สาธารณรัฐสิงคโปร (นักเรียน 4 คน, 2 โครงงาน)
The 22nd International Elementz Fair จัดโดย Anderson Serangoon Junior
College สาธารณรัฐสิงคโปร (นักเรียน 12 คน, 4 โครงงาน)
Kolmogorov Readings 2021 จัดโดย The Advanced Education and Science
Center (AESC) of Moscow State University (Kolmogorov School) กรุงมอสโค
สหพันธรัฐรัสเซีย (ครู 1 คน, นักเรียน 30 คน, 11 โครงงาน)
The XXXI International Scientific Student Conference Sakharov Reading
สหพันธรัฐรัสเซีย (นักเรียน 6 คน, 2 โครงงาน)

1.4.2 กิจกรรม / ประชุม / คายวิชาการดานวิทยาศาสตร และการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
วัน / เดือน / ป
14-22 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรม / ประเทศ
โครงการ Schools: Partner for the Future (PASCH) ณ เมือง St. Peter Ording
และ เมือง Göttingen เปลีย่ นเปนการจัด workshop ภายในประเทศ ณ โรงแรม
เจดับบลิว แมริออท พังงา (นักเรียน 2 คน)
20 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2564 ทุนเรียนคอรสภาษาเยอรมัน German Course at Goethe Institute ที่สถาบันภาษา
(รูปแบบออนไลน)
และวัฒนธรรมเยอรมันเกอเธ กรุงเทพมหานคร (นักเรียน 1 คน)
23-25 เมษายน 2564
การประชุมนานาชาติเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีในโลกอนาคต (DareCon!)
(รูปแบบออนไลน)
(นักเรียน 2 คน)
6-15 พฤษภาคม 2564
คายภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน และกิจกรรมอนุรักษระบบนิเวศวิทยาและ
(รูปแบบออนไลน)
สิ่งแวดลอม ณ เขาหลัก จังหวัดพังงา (PASCH-Camp) (นักเรียน 1 คน)
28 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564 คาย Digital PASCH-MINT Youth Camp เรียนรูแลกเปลี่ยนดานวิทยาศาสตรดาย
(รูปแบบออนไลนก)
การสื่อสารภาษาเยอรมันรวมกับนักเรียนในตางประเทศ (นักเรียน 1 คน)
29 กรกฎาคม 2564
The 12th HAS International Symposium ณ Hana Academy Seoul (นักเรียน
(รูปแบบออนไลน)
12 คน / มอบหมายครู 3 คนเปนที่ปรึกษา)
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1.4.3 การสนับสนุนกิจกรรมวิชาการและพัฒนาบุคลากรในตางประเทศ
วัน / เดือน / ป
24, 25 ตุลาคม และ 7 พฤศจิกายน
2563
20-22 พฤศจิกายน 2563

6-20 กุมภาพันธ 2564
12-15 มีนาคม 2564
(รูปแบบออนไลน)

กิจกรรม / ประเทศ
the 9th Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2020) จัดโดย
Faculty of Information Technology and Sciences, Parahyangan Catholic
University และ the Center for Young Scientists, Indonesia
(ครูสาขาวิชาฟสิกส 1 คน , รวมนําเสนอผลงาน)
การประชุมผูแทนโรงเรียน ในหัวขอ "การแลกเปลีย่ นมุมมองกับโครงการ PASCH และ
เยี่ยมชมคายภาษาเยอรมันโครงการ PASCH จัดโดยสถาบันเกอเธ ประจําประเทศไทย
ณ โรงแรม JW Marriot จ. พังงา
(ครูสาขาวิชาภาษาตางประเทศ 2 คน, รวมประชุม)
The 4th KVIS Invitational Science Fair 2021 (KVIS-ISF 2021),
โรงเรียนกําเนิดวิทย จ.ระยอง
(ครูสาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ 1 คน, รวมนําเสนอผลงาน)
The 8th Singapore International Science Challenge (SISC), National Junior
College, Singapore
(ครูสาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ 1 คน, รวมนําเสนอผลงาน)

1.4.4 โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน (รูปแบบออนไลน)
วัน / เดือน / ป

กิจกรรม / สถาบัน / ประเทศ

จัดขึ้นภายใตชื่อ AACS(Asian Academic and Cultural Sessions)
2020 ประกอบดวยโรงเรียนจํานวน 4 โรงเรียน ไดแก
24, 30 มกราคม 2564 1. Waseda University Honjo Senior High School ประเทศญี่ปุน
2. Aichi Prefectural Handa Senior High School ประเทศญี่ปุน
3. National Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร
4. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
การนําเสนอโครงงานรวมในงาน MWIT – NJC COLLABORATIVE
22 มีนาคม 2564
RESEARCH SYMPOSIUM 2020/2021 ระหวาง โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ และ National Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร
G.T. (Ellen Yeung) College เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ
26 – 29 เมษายน 2564
ประชาชนจีน

จํานวน (คน)
ครู
นักเรียน

-

6

5

นร.ทําโครงงาน (9)
นร.ที่สนใจทํา
โครงงาน (19)

2

6

1 – 4 มิถุนายน 2564

Seoul Science High School สาธารณรัฐเกาหลี

1

10

2 – 7 กรกฎาคม 2564

National University of Singapore High School of
Mathematics and Science , สาธารณรัฐสิงคโปร

1

12

Korea Science Academy of KAIST, สาธารณรัฐเกาหลี

1

8

National Junior College, สาธารณรัฐสิงคโปร
Ritsumeikan High School, ประเทศญี่ปุน

4
1

12
10

12 – 16 กรกฎาคม
2564
30 กรกฎาคม 2564
2 – 5 สิงหาคม 2564
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1.5 การบริการพิเศษดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจัดกิจกรรมใหบริการพิเศษดานการขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด ชวงเดือนตุลาคม 2563 ถึง
มีนาคม 2564 ดังนี้
1. จัดอบรมเตรียมความพรอมในการเปนวิทยากรโรงเรียนศูนยขยายผลฯ ใหกับโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 11 โรงเรียน และโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ดานคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และ
ชีววิทยา ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2564
2. สงบุคลากรทางดานคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เดินทางไป
เปนวิทยากรพี่เลี้ยง ใหคําแนะนําปรึกษาในการจัดอบรมของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 2 และ
กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่เปนศูนยขยายผลฯ ใหกับโรงเรียนเครือขายในจังหวัด
ครั้งที่ 2/2563 ดังนี้
ชวงเวลาในการจัดอบรม
ขยายผลฯ
26 ธ.ค. 2563
26 - 27 ธ.ค. 2563
9 - 10 ม.ค. 2564
23 - 24 ม.ค. 2564
30 - 31 ม.ค. 2564
30 - 31 ม.ค. 2564
6 - 7 ก.พ. 2564
6 - 7 ก.พ. 2564
13 - 14 ก.พ. 2564
20 ก.พ. 2564
20 - 21 ก.พ. 2564
27 - 28 ก.พ. 2564
6 - 7 มี.ค. 2564
10 – 11 เม.ย. 2564

โรงเรียนศูนยขยายผลฯ
กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร
รุนที่ 2
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
จุฬาภรณฯ สตูล (วันที่ 1)
ลําปางกัลยาณี
จุฬาภรณฯ มุกดาหาร
อุดมดรุณี
จุฬาภรณฯ เชียงราย
จุฬาภรณฯ พิษณุโลก
สตรีศึกษา
จุฬาภรณฯ เลย
จุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช
จุฬาภรณฯ ปทุมธานี
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
จุฬาภรณฯ บุรีรัมย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน
ตราษตระการคุณ
พิชัยรัตนาคาร
จุฬาภรณฯ ชลบุรี
จุฬาภรณฯ สตูล (วันที่ 2)
จุฬาภรณฯ เพชรบุรี
ปทุมเทพวิทยาคาร
กรรณสูตศึกษาลัย
จุฬาภรณฯ ตรัง
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
นารีนุกูล
อํานาจเจริญ
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3. จัดประชุมทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนการขยายผลองคความรูทาง
วิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ
รุน 1 จํานวน 11 โรงเรียน ผานสื่อออนไลน ในวันที่ 25 ก.พ. 2564
4. จัดอบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
ผานสื่อออนไลน ทางดานคณิตศาสตร วิทยาการคํานวณ เคมี ชีววิทยา และภาษาไทย มีบุคลากรครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษาทั่วไปใหความสนในลงทะเบียนเขารับการอบรม รวมจํานวน 93 คน
ชวงเวลาในการจัดอบรม

ดาน/สาขาวิชา
วิทยาการคํานวณ
เคมี

21 มี.ค. 2564
27 มี.ค. 2564

ชีววิทยา

28 มี.ค. 2564

คณิตศาสตร
ภาษาไทย

ชื่อหัวขออบรม
ไพทอนสําหรับผูเริ่มตน ครัง้ ที่ 1
นาโนเทคโนโลยีสูเคมีเชิงประยุกต
บอรดเกม กับ การเรียนรูทางชีววิทยา
สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตรของสิ่งมีชวี ิตในอาณาจักรพืช
การใชโปรแกรม Microsoft Excel ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร
การสรางหองเรียนสรางสรรคดวยการใชกิจกรรมนําการสอน

5. จัดกิจกรรมติดตามโรงเรียนศูนยอบรมขยายผล ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
วันที่ รร.ศูนย จัดอบรม
อบรมขยายผลฯ
19 - 20 มิถุนายน 2564
26 - 27 มิถุนายน 2564
3 - 4 กรกฎาคม 2564

10 - 11 กรกฎาคม 2564

17 - 18 กรกฎาคม 2564

31 กรกฎาคม - 1
สิงหาคม 2564

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

โรงเรียนศูนยขยายผลฯ
กรรณสูตศึกษาลัย
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
(จัดการอบรมแบบ Online)
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
(จัดการอบรมแบบ Online)
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
สตรีศึกษา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ปทุมเทพวิทยาคาร
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
อํานาจเจริญ
อุดมดรุณี

โครงการ
รร.ศูนย รุน 2 (สพฐ)
รร.ศูนย จุฬาภรณฯ
รร.ศูนย จุฬาภรณฯ
รร.ศูนย จุฬาภรณฯ
รร.ศูนย รุน 2 (สพฐ)
รร.ศูนย จุฬาภรณฯ
รร.ศูนย รุน 2 (สพฐ)
รร.ศูนย จุฬาภรณฯ
รร.ศูนย รุน 2 (สพฐ)
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วันที่ รร.ศูนย จัดอบรม
อบรมขยายผลฯ
7 - 8 สิงหาคม 2564
21 - 22 สิงหาคม 2564
28 - 29 สิงหาคม 2564
4 - 5 กันยายน 2564
11 - 12 กันยายน 2564

ที่

โรงเรียนศูนยขยายผลฯ

17
18
19
20
21
22
23

ตราษตระการคุณ
ลําปางกัลยาณี
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
นารีนุกูล
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
พิชัยรัตนาคาร

โครงการ
รร.ศูนย รุน 2 (สพฐ)
รร.ศูนย จุฬาภรณฯ
รร.ศูนย รุน 2 (สพฐ)
รร.ศูนย รุน 2 (สพฐ)
รร.ศูนย รุน 2 (สพฐ)
รร.ศูนย รุน 2 (สพฐ)

2. ผลสําเร็จจากการดําเนินงานตามภารกิจหลักของโรงเรียน
โรงเรียนไดดาํ เนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนเพื่อใหบรรลุตามอุดมการณและเปาหมายในการพัฒนานักเรียน
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน สรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียนดานตาง ๆ ดังนี้
2.1 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ :
(1) การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ ประจําปพุทธศักราช 2563
นักเรียนของโรงเรียนไดรับคัดเลือกเขาแขงขันคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรโอลิมปกวิชาการระดับชาติ ประจําป
พุทธศักราช 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รางวัลทีไ่ ดรับ
สาขาวิชา
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง ไดเขารวม
ฟสิกส (6)
1
1
เคมี (6)
3
ชีววิทยา (6)
2
3
1
คณิตศาสตร (6)
4
ภูมิศาสตร (6)
2
4
คอมพิวเตอร (6)
1
1
ดาราศาสตร (6)
2
1
รวม (42)
5
17
3
1
(2) การแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ ประจําปพทุ ธศักราช 2563
เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สงผลใหการจัดการแขงขันโอลิมปก
วิชาการระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2563 ในบางสาขาวิชามีการยกเลิกการแขงขัน และบางสาขาวิชาปรับเปลี่ยนการแขงขัน
เปนแบบออนไลน ซึ่งมีนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดรับรางวัล ดังนี้
1) นางสาวอาทิตยา สิมะอารีย ไดรับเหรียญทองแดง จากการแขงขัน International Biology Olympiad
Challenge 2020 แขงขันระหวางวันที่ 7 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563
2) นายสิรวิชญ พงศนคินทร ไดรับเหรียญทองแดง จากการแขงขัน International Olympiad
in Informatics 2020 (Online) แขงขันระหวางวันที่ 13 – 23 กันยายน พ.ศ. 2563
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(3) การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ ประจําปพุทธศักราช 2564
นักเรียนของโรงเรียนไดรับคัดเลือกเขาแขงขันคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรโอลิมปกวิชาการระดับชาติ ประจําป
พุทธศักราช 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รางวัลทีไ่ ดรับ
สาขาวิชา
เหรียญทอง
เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ไดเขารวม
ฟสิกส (6)
กําหนดการแขงขัน ( 3-8 ธ.ค. 64)
เคมี (6)
กําหนดการแขงขัน ( 18-22 ธ.ค. 64)
ชีววิทยา (6)
2
คณิตศาสตร (6)
กําหนดการแขงขัน ( 26-30 พ.ย. 64)
คอมพิวเตอร (6)
กําหนดการแขงขัน ( 9-12 ธ.ค. 64)
ดาราศาสตร (6)
กําหนดการแขงขัน ( 6-11 ต.ค. 64)
โลกและอวกาศ (9)
3
2
1
รวม (42)
5
2
1
(4) การแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ ประจําปพุทธศักราช 2564
นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดรับรางวัล จากการจัดการแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ
ประจําป พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน ดังนี้
1) นายณัชพล วงศธนะเกียรติ ไดรับรางวัลเหรียญทอง จากการแขงขัน International Biology
Olympiad Challenge 2021 รูปแบบออนไลน ระหวางวันที่ 18 – 23 กรกฎาคม 2564
2) นางสาวพิชญา ปรมาเวศ ไดรบั รางวัลเหรียญเงิน จากการแขงขัน International Economics
Olympiad (IEO2021) รูปแบบออนไลน ระหวางวันที่ 26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564
2.2 ผลสัมฤทธิ์ดานการสงเสริมโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน
2.2.1. โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนในเวทีระดับชาติ
กิจกรรม
การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับชาติ
1. การประกวดผลงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โปรแกรมเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรู (นักเรียน) “SciBEAM: แอปพลิเคชั่น
แหงชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st National Science
สงเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตรเรื่องธาตุและสารประกอบใน
Technology and Innovation Fair 2021: NSTIF 2021) ชีวิตประจําวัน”
- ไดรับรางวัล ที่ 2 (รับโลรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา
วันที่ 19 มีนาคม 2564
40,000 บาท)
ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี
- เจาของโครงงาน (ผูพัฒนา):
นายพงศภัค
นิธิกิจโอฬาร
นายศุภกิตติ์
สรอยน้ํา
นายโมกข
วรรธนะโสภณ
- อาจารยที่ปรึกษา :
น.ส.เลาขวัญ
งามประสิทธิ์
การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย (NSC) ครั้งที่ 23
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กิจกรรม

การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับชาติ
โครงงาน เรื่อง “นวัตกรรมชุดทดสอบเหงื่อสามฟงกชั่นเพื่อการวิเคราะห
ระดับไมโครของปริมาณแคลเซียม ฟอสเฟต และคากรดเบส สูการประเมิน
ภาวะเสี่ยงโรคกระดูดพรุน”
- ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ YSC2021 ระดับประเทศ (ไดรับสิทธิ์
ตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขัน Regeneron ISEF 2021
รับโลรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 30,000 บาท)
- เจาของโครงงาน (ผูพัฒนา):
นายพัฒน
พฤฒิวิลัย
นายกฤษฏิ์
กสิกพันธุ
นายกรวีร
ลีลาอดิศร
- อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.เกียรติภูมิ
รอดพันธ
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว (YSC) ครั้งที่ 23

2.2.2. โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนในเวทีระดับนานาชาติ
กิจกรรม
1. The 20th Kolmogorov Readings International
Science Conference
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 (รูปแบบออนไลน)

การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ
โครงงาน “The Effect of Antiretroviral Therapy on Long NonCoding RNA Transcription in Thai HIV-1 Infected Individuals”
- ไดรับรางวัล เหรียญทอง
- เจาของโครงงาน :
นายพรรษ
เดชาวิชิตเลิศ
นายประวีร
สินวีรุทัย
นายภาคิน
เภาวัฒนาสุข
- อาจารยที่ปรึกษา :
น.ส.สถาพร
วรรณธนวิจารณ
- อาจารยที่ปรึกษาพิเศษ :
ดร.นพ.บุญรัตน
ทัศนียไตรเทพ
โครงงาน “Improvement of Product Distribution Efficiency using
Double-Weighted Flow Network on Lexicographic Product of
Path Graph and Empty Graph”
- ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
- เจาของโครงงาน :
นายชยพล
เชาววีระประสิทธิ์
นายณัฐชนน
สาระธนะ
นายธนกฤต
กมลสัมฤทธิ์ผล
- อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.ธรรมนูญ
ผุยรอด
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2. 2020 e-International Humanities Symposium
(e-HIS 2020)
วันที่ 2 กันยายน 2563 (รูปแบบออนไลน)

3. The 4th KVIS Invitational Science Fair 2021
(KVIS-ISF 2021)
วันที่ 6-20 กุมภาพันธ 2564 (รูปแบบออนไลน)
โรงเรียนกําเนิดวิทย จ.ระยอง

การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ
โครงงาน “Prediction and Selection of anticancer peptide in
colorectal cancer from Cordyceps militaris peptidome by using
bioinformatics”
- ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
- เจาของโครงงาน :
น.ส.จริญญากร
จันทวรรณกูร
น.ส.ภานินนุช
ฉัตรพัฒนศิริ
- อาจารยที่ปรึกษา :
นางทิพนาถ
นอยแกว
โครงงาน “Predicting Saltwater Intrusion and Its Impact on
Agricultural Land Use Using Geostatistics (Case study: Tha Chin
River Basin, Central Thailand)”
- ไดรับรางวัล SDG-in-Action (โครงงานที่สามารถนําเสนอวิธีวิจัย
และวิเคราะหขอมูลไดอยางลึกซึ้ง รวมทั้งสามารถสะทอนปญหา
สําคัญที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน)
- เจาของโครงงาน :
นางสาวสุเมธา
ฟาง
นางสาวลภัสรดา
องคเทียมสัคค
- อาจารยที่ปรึกษา :
ดร. สิริรัตน
พงศพิพัฒนพันธุ
โครงงาน “Catalytic properties of lipase from pumpkin seeds
(Cucurbita moschata Decne)”
- ไดรับรางวัล Best Oral Presentation Award สาขาเคมี
- เจาของโครงงาน :
นางสาวพิมพวุฒิ
เนติสมุทร
นายสิทธิภัทร
จิตรแหง
นายจิรัฏฐ
สตีเฟน ลําเพาพงศ
- อาจารยที่ปรึกษา :
ดร. ดวงแข
ศรีคุณ
โครงงาน “Business model for private companies to invest in
smart grid electricity system and the utilization of tokenization
(ICO: Initial Coin Offering) as a way to raise fund”
- ไดรับรางวัล Best of Social Inspiration Award สาขา
คณิตศาสตร
- เจาของโครงงาน :
นางสาวพิชญา
ปรมาเวศ
อาจารยที่ปรึกษา :
ดร. มนสิการ
จันทรสราง
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4. การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม ในงาน
e-IDEX 2021 : Innovation, Design, Engineering
eXchange
วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 (รูปแบบออนไลน)
ณ Anglo-Chinese School (Independent)
สาธารณรัฐสิงคโปร

5. การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม ในงาน
The 22nd International Elementz Fair (IEF 2021)
วันที่ 20 เมษายน 2564 (รูปแบบออนไลน)
จัดโดย Anderson Serangoon Junior College
สาธารณรัฐสิงคโปร

การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ
โครงงาน “Development of Auto-follow robotics system”
- ไดรับรางวัล ConnectBit InfoComm Technology Award
- เจาของโครงงาน :
นายนนทพัฒน
นิวัฒนกาญจนา
นายพงศปณต
สวโรจน
นายเมธาสิทธิ์
ตันศิริ
อาจารยที่ปรึกษา :
นายจตุพร
พันตรี
นายชาคริต
สมานรักษ
โครงงาน “Development of colorimetric technique for
quantitative analysis of oxybenzone by formation of copper
complex”
- ไดรับรางวัล เหรียญทอง
- เจาของโครงงาน :
นายธาม
สันติลินนท
นายจิรายุ
หงสอมตะ
นายสถาปนา
อาจหาญ
อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.ดวงแข
ศรีคุณ
โครงงาน “Fruit-long: ethylene adsorbent sheet from nanoclay
and nanocellulose for extending fruit shelf-Life”
- ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
- เจาของโครงงาน :
นายพิชุตม
ลือปยะพาณิชย
นางสาวกวิสรา
รุจิประภากร
นางสาวลักษิกา
หงสฟองฟา
อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.ณุจุฑา
ธรรมสุเมธ
โครงงาน “Development of ACE2 expressing mesenchymal stem
cell extracellular vesicles for future application as SARS-CoV-2decoys”
- ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
- เจาของโครงงาน :
นางสาวกมลนัทธ มหิทธิโรจน
นางสาวปทมพร
จุลเสนียชร
นายวริทธิ์
วงศวิจิตรวณิช
อาจารยที่ปรึกษา :
นางสาวสถาพร
วรรณธนวิจารณ
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6. The 21st Kolmogorov Reading International
Science Conference
วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2564
รูปแบบออนไลน

การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ
โครงงาน “Synthesis of cellulose from waste materials to produce
ingredient for bioplastic”
- ไดรับรางวัล ประกาศนียบัตร (Certificates of
Commendation)
- เจาของโครงงาน :
นายธีรวิชญ
ระวังวงศ
นายประเมศวร
ติ้งสมชัยศิลป
นายธีรวัชร
แสงอุไร
อาจารยที่ปรึกษา :
นางสาวจตุภรณ
สวัสดิ์รักษา
โครงงาน “Citrate detection in Urine by Colorimetric Paper-based
Sensor for Screening of Prostate cancer”
- ไดรับรางวัล เหรียญทอง (First Degree Diploma)
- เจาของโครงงาน :
นางสาวแพรฟา
สุธีวีระขจร
นางสาวณัฐณิชา
ชนานํา
อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.เกียรติภูมิ
รอดพันธ
โครงงาน “Learning efficiency in paper versus electronic note
taking in high school students”
- ไดรับรางวัล เหรียญทอง (First Degree Diploma)
- เจาของโครงงาน :
นายจิรภัทร
สุทธิโอภาส
นายโชติพิสิฐ
อดุลสีหวัตต
นายวิริยะ
โอสถนิมิตดี
อาจารยที่ปรึกษา :
นางสาวขวัญสกุล อุปพันธ
โครงงาน “Development of alkaline polymer solid electrolyte for
carbon dioxide battery”
- ไดรับรางวัล เหรียญเงิน (Second Degree Diploma)
- เจาของโครงงาน :
นายวริศ
จรัสปรีดาลาภ
นายภาวิต
แกวนุรัชดาสร
นายวุฒิพงศ
จงเจริญสันติ
อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.เกียรติภูมิ
รอดพันธ
นายวีรวุฒิ
เทียนขาว
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การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ
โครงงาน “Prediction of Anti P. acnes peptides from various
proteases hydrolyzed Riceberry rice bran”
- ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง (Third Degree Diploma)
- เจาของโครงงาน :
นางสาวธนกมล
คงสนธิ
นางสาวพรดา
มาสุวรรณ
นายพรพินิต
ประสาทกุล
อาจารยที่ปรึกษา :
นางทิพนาถ
นอยแกว
ดร.ปราโมทย
ชํานาญปอ (จากภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
โครงงาน “Synthesis of Water-induced Cellulose-based Shape
Memory Material from Pineapple Leaves”
- ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง (Third Degree Diploma)
- เจาของโครงงาน :
นายภูริพงษ
ลิ้มสุชาต
นายชณัฐปกรณ
สิรินทรโสภณ
นายมหาสมุฎ
พุฒทอง
อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.เกียรติภูมิ
รอดพันธ
โครงงาน “Modeling and Simulation of Quad-Band Radio
Frequencies Energy Harvesting System and Circuits”
- ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง (Third Degree Diploma)
- เจาของโครงงาน :
นายเขมจิรัฎฐ
เฮงสวัสดิ์
นางสาวอัจฉริยา
โรจนบัณฑิต
นายภาคิน
สงศรีบุญสิทธ
อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.ปราณี
ดิษรัฐกิจ
ดร.สุทธิวัฒน
หมาดหลี
โครงงาน “Warning system for wrong posture sitting by analyzing
the tilt angle of the back and neck”
- ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง (Third Degree Diploma)
- เจาของโครงงาน :
นายธนาทิตย
ประดับไทย
นายกันตณัช
โภชนะสมบัติ
นายชิษณุพงศ
แสงสินธุ
อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.สมพร
บัวประทุม
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การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ
โครงงาน “The use of tea extracts to extend the expiration date
of bread”
- ไดรับรางวัล เหรียญชมเชย (Honorable Mention Award)
- เจาของโครงงาน :
นายวชิรวิทย
โพธิ์สุวรรณ
นายณภัค
เวชสุรียะกุล
นายวุฒิสรรค
ปราชญพยนต
อาจารยที่ปรึกษา :
นางสาวอารีย
สักยิ้ม
ดร.อรวรรณ
ปยะบุญ
โครงงาน “Immobilization and catalytic properties of pumpkin
seed lipase on chitosan”
- ไดรับรางวัล เหรียญชมเชย (Honorable Mention Award)
- เจาของโครงงาน :
นางสาวพิมพวุฒิ
เนติสุนทร
นายจิรัฏฐ
สตีเฟน
นายสุทธิภัทร
จิตรแหง
อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.ดวงแข
ศรีคุณ
โครงงาน “Development of colorimetric technique for
quantitative analysis of oxybenzone by formation of copper
complex”
- ไดรับรางวัล เหรียญชมเชย (Honorable Mention Award)
- เจาของโครงงาน :
นายสถาปนา
อาจหาญ
นายจิรายุ
หงสอมตะ
นายธาม
สันตินินนท
อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.ดวงแข
ศรีคุณ
ดร.ณรงคศักดิ์
ขุนรักษา

7. Virtual Regeneron International Science and
Engineering Fair (Regeneron ISEF 2021)
วันที่ 16-21 พฤษภาคม 2564
รูปแบบออนไลน

โครงงาน “นวัตกรรมชุดทดสอบเหงื่อสามฟงกชันเพื่อการวิเคราะหระดับ
ไมโครของปริมาณแคลเซียม ฟอสเฟต และคากรดเบส สูการประเมินภาวะ
เสี่ยงโรคกระดูกพรุน”
- ไดรับรางวัล ที่ 4 สาขา Biomedical And Health Sciences
(BMED) : รอบ Grand Award
- ไดรับรางวัล The First Award in Life Sciences of $2,000
from Sigma XI, The Scientific Research Honor Society
: รอบ Special Award
- เจาของโครงงาน :
นายพัฒฒ
พฤฒิวิลัย
นายกฤษฏิ์
กสิกพันธุ
นายกรวีร
ลีลาอดิศร
อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.เกียรติภูมิ
รอดพันธุ
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8. The XXXI International Scientific Student
Conference Sakharov Readings
วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564
รูปแบบออนไลน

9. KSA Science Fair 2021 (KSASF 2021)
วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564
รูปแบบออนไลน

การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ
โครงงาน “Modeling and Simulation of Quad Band Radio
Frequencies (RF) Energy Harvesting System and Circuits”
- ไดรับรางวัล Third Place Award
เจาของโครงงาน :
นายเขมจิรัฎฐ
เฮงสวัสดิ์
น.ส.อัจฉริยา
โรจนบัณฑิต
นายภาคิน
สงศรีบุญสิทธิ์
อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.ปราณี
ดิษรัฐกิจ
ดร.สุทธิวัฒน
หมาดหลี
โครงงาน “A Preliminary Study on Leaf Anatomy of Erycibe Roxb.
in Thailand”
- ไดรับรางวัล Special Diploma for a thorough and
conclusive microscopic study of the leaf anatomy of
plants of the genus Erycibe
เจาของโครงงาน :
น.ส.พลอยภัสสร
ถิรจิตโต
น.ส.เบญญาวัธน
กองนาวา
น.ส.อชิรญา
มานิตกุล
อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.จิโรจน
แสงรัตนประเสริฐ
รศ.ดร.ปวีณา
ไตรเพิ่ม (ภาควิชาพฤกษศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล)
โครงงาน “Warning system for wrong posture sitting by analyzing
the tilt angle of the back and neck”
- ไดรับรางวัล Advanced Research Award (รางวัลโครงงานที่
ไดคะแนนสูงสุดในแตละสาขาวิชา)
เจาของโครงงาน :
นายชิษณุพงศ
แสงสินธุ
นายกันตณัช
โภชนะสมบัติ
นายธนาทิตย
ประดับไทย
อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.สมพร
บัวประทุม
โครงงาน “Fruit-long: ethylene adsorbent sheet from nanoclay
and nanocellulose for extending fruit shelf-Life”
- ไดรับรางวัล Advanced Research Award (รางวัลโครงงานที่
ไดคะแนนสูงสุดในแตละสาขาวิชา)
เจาของโครงงาน :
น.ส.กวิสรา
รุจิประภากร
น.ส.ลักษิกา
หงสฟองฟา
นายพิชุตม
ลือปยะพาณิชย
อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.ณุจุฑา
ธรรมสุเมธ
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10. The International Conference for Student in
Science and Innovation: ISSI
2nd

วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564
รูปแบบออนไลน

การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ
โครงงาน “Immobilization and Catalytic Properties of Pumpkin
Seed Lipase on Chitosan”
- ไดรางวัล เหรียญทอง ในการนําเสนอแบบบรรยาย
- ไดรางวัล เหรียญทอง ในการนําเสนอแบบโปสเตอร
เจาของโครงงาน :
น.ส.พิมพวุฒิ
เนติสุนทร
นายสุทธิภัทร
จิตรแหง
นายจิรัฏฐ
สตีเฟน ลําเพาพงศ
อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.ดวงแข
ศรีคุณ
โครงงาน “Development of colorimetric technique for
quantitative analysis of oxybenzone by formation of copper
complex”
- ไดรางวัล เหรียญทอง ในการนําเสนอแบบบรรยาย
- ไดรางวัล เหรียญทอง ในการนําเสนอแบบโปสเตอร
เจาของโครงงาน :
นายจิรายุ
หงสอมตะ
นายธาม
สันติลินนท
นายสถาปนา
อาจหาญ
อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.ดวงแข
ศรีคุณ
ดร.ณรงคศักดิ์
ขุนรักษา
โครงงาน “Prediction of Anti P. acnes peptides from various
proteases hydrolyzed Riceberry rice bran”
- ไดรางวัล เหรียญทอง ในการนําเสนอแบบบรรยาย
- ไดรางวัล เหรียญทอง ในการนําเสนอแบบโปสเตอร
เจาของโครงงาน :
นายพรพินิต
ประสาทกุล
น.ส.ธนกมล
คงสนธิ
น.ส.นพรดา
มาสุวรรณ
อาจารยที่ปรึกษา :
อาจารยทิพยนาถ นอยแกว
ผศ.ดร.ปราโมทย
ชํานาญปน จาก ภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โครงงาน “Removal and detection of Bisphenol-A by
environment-friendly processes: two-way benefits from water
hyacinth for reducing the toxic chemical in the environment”
- ไดรางวัล เหรียญทองแดง ในการนําเสนอแบบบรรยาย
- ไดรางวัล เหรียญเงิน ในการนําเสนอแบบโปสเตอร
เจาของโครงงาน :
นายณภัทร
แยมยิ่ง
อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.เกียรติภูมิ
รอดพันธ
อาจารยวีรวุฒิ
เทียนขาว
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11. The 17th International Student Science Fair (ISSF
2021-Beijing)
วันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2564
รูปแบบออนไลน

การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ
โครงงาน “Electrospun nanofilter from Zein efficiency as divalent
cation absorber”
- ไดรางวัล เหรียญทองแดง ในการนําเสนอแบบโปสเตอร
เจาของโครงงาน :
น.ส.ฟาใส
ตั้งสุนทรวิวัฒน
นายปาติโมกข
สหะพล
น.ส.ธีรนาฎ
กันตพิทยา
อาจารยที่ปรึกษา :
อาจารยธัญญรัตน ดําเกาะ
ผศ.ดร.รัฐพล
รังกุพันธุ จาก สถาบันวิจัยโลหะ
และวัสดุ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โครงงาน “Rapid Osteoporosis Risk Assessment: Non-Invasive
Detection Kit of Calcium, Phosphate and pH in Human Sweat”
- ไดรางวัล Best Presentation Award สาขา Physics and
Chemistry
เจาของโครงงาน :
นายกฤษฎิ์
กสิกพันธุ
นายกรวีร
ลีลาอดิศร
นายพัฒฒ
พฤฒิวิลัย
อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.เกียรติภูมิ
รอดพันธ

1.2 ผลสัมฤทธิ์จากการเขารวมกิจกรรมวิชาการดานอื่น ๆ
กิจกรรม
1. การแขงขัน BBTech Speech Contest 2020
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. การแขงขัน Young Data Scientist Case Competition
Season 2
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2564 (ผานโปรแกรมออนไลน ZOOM)

3. SpaceFIGHT2020 1st Payload Design 2020
วันที่ 18-26 มิถุนายน 2564 (ชวงเวลาในการเปด Vote)
ประกาศผล วันที่ 28 มิถุนายน 2564
รูปแบบออนไลน

รางวัลที่ไดรับ
◊ รางวัลชนะเลิศ รับโลรางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 10,000
บาท พรอมทุนศึกษาตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชวี ภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนระยะเวลา 4 ป
- นายธนัท รงคบัณฑิต
◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
“ทีม : โฮวหยั่นกวอกเพ็งออน ประกันชีวิต”
- นายณัชชานน
เตชะสุข
- นายหรรษลักษณ เสนารักษ
- นายปณณ
เลิศจตุรภัทร
- นายพรรษ
เดชาวิชิตเลิศ
◊ Popular Vote ไดรับเงินรางวัล 5,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
“ปกกาจู ชั้นเลือกนาย”
- น.ส.อัจฉริยา
โรจนบัณฑิต
- นายปุณณวิช
พงศศรีอัศวิน
- นายวุฒิภัทร
วุฒิภัทรธรรม
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กิจกรรม
4. The International Mathematical Modeling Challenge
(IMMC) 2021
รูปแบบออนไลน

รางวัลที่ไดรับ
◊ Honorable Mention
- นายกฤษฎิ์
กสิกพันธุ
- นายศิระ
ดวงเนตร
- นายณัฐภูมิ
บํารุงชูเกียรติ
- นายวุฒิสรรค
ปราชญพยนต
อาจารยอมรศรี อมรวัชรพงศ ครูสาขาวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาการคอมพิวเตอร เปนที่ปรึกษาในการแขงขัน
◊ Honorable Mention
ปรมาเวศ
- น.ส.พิชญา
- นายณัฐวินทร
แยมประเสริฐ
- นายธนภัทร
คลังนาค
- นายวุฒิภัทร
วุฒิภัทรธรรม

5. การประกวดเขียนเรียงความระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย :
บูรพาภาษาไทย ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2564

6. กิจกรรมวิชาการ Sri Aman Environmental and English
Youth Leadership Online Summit 2021 (SAEYLS2021)
วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2564
จัดโดย Sri Aman Girls’ Secondary School
สหพันธรัฐมาเลเซีย
รูปแบบออนไลน

อาจารยอมรศรี อมรวัชรพงศ ครูสาขาวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาการคอมพิวเตอร เปนที่ปรึกษาในการแขงขัน
◊ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล 1,500 บาท
พรอมเกียรติบัตร
- น.ส.มณสิชา
ตั้งศิริภิญโญ
อาจารยปริศนา พิมดี ครูสาขาวิชาศิลปะศาสตร เปนครูผูดูแล
นักเรียน
◊ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (Short Skit 2nd Runner Up)
- นายวริศ
จรัสปรีดาลาภ
อาจารยปภากร
วงศศิลปกุล หัวหนาสาขาวิชาศิลปศาสตร
เปนที่ปรึกษาใหกับนักเรียน

