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ผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถงึวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
 

 โรงเรียนได้ด ำเนินงำนด้ำนภำรกิจหลัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  เพือ่ให้บรรลุตำมวตัถุประสงค์และ

เป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียน สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียนและเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์  สรุปไดด้ังนี้ 

 

1. การด าเนินงานตามภารกิจหลกัของโรงเรียน 

1.1 การสรรหาและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 โรงเรียนได้ด ำเนินกำรรับสมัครและสอบรอบแรก เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 

2564 ทั้งในส่วนของโรงเรียนและด ำเนินกำรให้แก่โรงเรียนวทิยำศำสตร์จฬุำภรณรำชวทิยำลัย ทั้ง 12 แหง่ และโครงกำร

สนับสนุนกำรจัดตั้งหอ้งเรียนวทิยำศำสตรใ์นโรงเรียนโดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วจิัยและนวัตกรรม จ ำนวน 19 แห่ง  สถำบันโคเซ็น (KOSEN) ของสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ 

เจ้ำคุณทหำรลำดกระบงั และของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร ีผลกำรด ำเนินงำน สรุปได้ดังนี้ 
 

ช่วงเวลา การด าเนินงาน 

วันที่ 1-31 สิงหำคม 2563 รับสมัครนักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เพื่อเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  
ปีกำรศึกษำ 2563 มีนักเรียนสมัครสอบทั้ง 4 โครงกำร จ ำนวน 22,034 คน  ซึ่งเมื่อได้ตรวจ
คุณสมบัติแล้ว มีนักเรียนที่มีสิทธิสอบจ ำนวน 21,565 คน   

วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2563 ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกรอบแรก  

 ประกำศผลกำรสอบคัดเลือกรอบแรก 
 นักเรียนที่สอบเขำ้โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ ผ่ำนกำรคัดเลือกรอบแรก  
จ ำนวน 601 คน 

วันที่ 16 มกรำคม 2564  ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกรอบสอง 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ ท าให ้
ไม่สามารถด าเนินการตามก าหนดการเดิมได้ โรงเรียนจึงได้เสนอปรับแผนการด าเนนิการใหม่ 
ดังนี้ 

 แผนเดิม แผน 1 แผน 2 

จัดสอบรอบสอง 16 มกราคม 2564 20 กุมภาพันธ์ 2564 13/20 มีนาคม 2564 

ประกาศผล 2 มีนาคม 2564 16 มีนาคม 2564 9 เมษายน 2564 

รายงานตัว 13 มีนาคม 2564 26-27 มีนาคม 2564 23-24 เมษายน 2564 

  
 ทั้งนี้ หากโรงเรียนไม่สามารถด าเนนิการจัดสอบคัดเลือกรอบสองได้ โรงเรียนจะขอ
เสนอใช้ผลคะแนนการสอบคัดเลือกรอบแรกมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาประกาศผลการสอบ
คัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แทน 
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ช่วงเวลา การด าเนินงาน 

วันที่ 20 มีนำคม 2564 ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกรอบสอง 
- นักเรียนยืนยันสิทธ์ิเข้ำสอบรอบสอง  จ ำนวน  591  คน 
- นักเรียนเข้ำสอบ  จ ำนวน   534   คน 
- นักเรียนขำดสอบ จ ำนวน   57   คน 

วันที่ 7 เมษำยน 2564 ประกำศผลกำรสอบคัดเลือกรอบสอง 
 นักเรียนผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นตัวจริง  จ ำนวน  240  คน  และตัวส ำรอง   240   คน 

วันที่ 23-24 เมษำยน 2564  ด ำเนินกำรรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกตัวจริง ผ่ำนช่องทำง online   
มีนักเรียนมอบตัว จ ำนวน 196  คน และก ำหนดเรียกตัวส ำรองถึงวันที่ 30 เมษำยน 2564 
รำยละเอียดกำรรับมอบตัวเป็นดังนี้ 

 ตัวจริง ตัวส ำรอง 
รวม 

กทม. ตจว. รวม กทม. ตจว. รวม 

ชำย 40 60 100 24 31 55 155 

หญิง 20 36 56 7 22 29 85 

รวม 60 96 156 31 53 84 240 
 

 

 ส ำหรับกำรด ำเนินกำรสรรหำและคัดเลือกนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที 4 ปกีำรศึกษำ 

2565 คณะกรรมกำรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ ในกำรประชุมครั้งที่ 140/3/2564 เมือ่วันที่ 18 พฤษภำคม 2564 

เห็นชอบกรอบด ำเนินงำน ดงันี ้

กิจกรรม ช่วงเวลา 
รับสมัคร วันที่ 1-31 สงิหำคม 2564 
สอบรอบแรก วันอำทิตย์ที่ 21 พฤศจิกำยน 2564 
ประกำศผลสอบรอบแรก วันอังคำรที่ 21 ธันวำคม 2564 

 

 

1.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่โรงเรียนจัดให้แก่นักเรยีนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย 

1.2.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรมและจริยธรรมประจ ำเดือน จัดโดยคณะท ำงำนจัดกิจกรรมพัฒนำคุณธรรม 

จริยธรรมและครูที่ปรึกษำประจ ำชั้น จัดกิจกรรมแยกตำมหลักค ำสอนศำสนำที่นักเรียนนับถือ เดอืนละ 1 ครั้ง  

และแยกระดับชั้น ได้แก่ กำรสวดมนต์แผ่เมตตำ นั่งสมำธิ กำรพูดคุยเกีย่วกับหลักค ำสอนในศำสนำที่ตนนับถือ  

เป็นเวลำ 30 นำที จำกนั้นกลับมำรวมทัง้ระดับร่วมกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต เป็นเวลำ  

30 นำที  เริ่มตัง้แต่ เดือนพฤศจิกำยน 2563 จ ำนวน  5 ครัง้ ดังนี ้
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วันที่จัดกิจกรรม ระดับชั้น หัวข้อกิจกรรม 

4 พฤศจิกำยน 2563 ม.5  What is Morality? 

5 พฤศจิกำยน 2563 ม.6 
Kahoot : ทดสอบควำมพรอ้มในกำรศึกษำต่อ ปีกำรศึกษำ 2564 
กำรศึกษำต่อในระบบใหม ่

12 พฤศจิกำยน 2563 ม.4 วำงแผนให้ชีวิต แค่คิดชีวิตก็เปลีย่น 
2 ธันวำคม 2563 ม.5 ควำมไม่ประมำท และวินัยน ำมำซึ่งควำมสุข 
17 ธันวำคม 2563 ม.4 กำรส ำรวจเรื่องค ำพูดของตนเองว่ำได้ท ำร้ำยจิตใจของเพื่อนหรอืไม ่

 

  กิจกรรมพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ตำมระดับชั้น (กิจกรรม After school) ดแูล รับผิดชอบ และบันทึก

กิจกรรมต่ำง ๆ โดยครูหอพัก ครูจิตวิทยำในแตล่ะระดับชั้น ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม

ให้กับนักเรียนที่โรงเรียน ดังนี ้
 

วันที่จัดกิจกรรม ระดับชั้น หัวข้อกิจกรรม 

8 พฤศจิกำยน 2563 ม.4 ควำมสุขใน MWIT 
14 พฤศจิกำยน 2563 ม.5 อยู่ร่วมกนัอย่ำงไรให้มีควำมสุข 
14 พฤศจิกำยน 2564 ม.6 ควำมรักกับวัยรุน่ 

 

  ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ระลอกใหม่ ท ำให้นักเรยีนไม่

สำมำรถเข้ำมำเรียนในโรงเรียนได้ โรงเรียนจึงได้จัดกจิกรรมให้นักเรยีน ผ่ำนระบบออนไลน์ ในหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้ 

- หลักธรรมและกำรน ำไปใช้ 

- มำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร (นำนำชำต)ิ 

- บุคคลผู้มีคุณธรรมจรยิธรรม 

- กำรเผยแพร่อำหำรไทย 

 

1.2.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) การฟังบรรยายพิเศษ : โรงเรียนได้จัดกจิกรรมฟังบรรยำยพิเศษทัง้ในรูปแบบ onsite และ online 

ให้กับนักเรียน จ ำนวน 9 ครัง้ ซึ่งเป็นกำรบรรยำยด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี 4 ครั้ง  และด้ำนสังคม

ศึกษำ ภำษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและบุคลิกภำพ 5 ครั้ง ดงันี ้
 

วันที่จัดกิจกรรม หัวข้อการบรรยาย ผู้บรรยาย 

13 สิงหำคม 2563 COVID-19 ท ำให้เรำต้อง “เรียนรู้” และ 
“เปลี่ยนแปลง” 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ โอภำส พุทธเจริญ 
หัวหน้ำศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ ศูนย์โรคอุบัติ
ใหม่ด้ำนคลนิิก โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำด
ไทย 

20 สิงหำคม 2563 พื้นที่ของชีวิต คุณเอ๋ สรำวุธ เฮ้งสวัสดิ์ 
นักคิด นักเขียน นำมปำกกำ นิ้วกลม 
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วันที่จัดกิจกรรม หัวข้อการบรรยาย ผู้บรรยาย 

3 กันยำยน 2563 เส้นทำงสู่แพทย์นักวิจัย ศำสตรำจำรย์ ดร. นำยแพทย์ฉัตรชัย เหมือนประสำท 
(นักเรียนเก่ำรุ่นที่ 7) 
คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี 
มหำวิทยำลัยมหิดล 

10 กันยำยน 2563 How to Innovate Innovation คุณจอมทรัพย์  สิทธิพิทยำ และคุณพัฒนศักดิ์ เอื้อวิจติร
พจนำ (นักเรียนเก่ำรุ่นที่ 11) CEO และ Co-Founder 
จำกบริษัท Exzy Company Limited 

9 ธันวำคม 2563 

หัวข้อ “Commercializing Quantum 
Technology” 

ดร. จิรวัฒน์ ตั้งปณิธำนนท์   
MD บริษัท ควอนตัมเทคโนโลยฟีำวเดชั่น (ประเทศ
ไทย) รุ่นพี่ MWIT ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำน Quantum 
Technology 

หัวข้อ “ธุรกิจกับนวตักรรมในโลก
ดิจิทัล” 

คุณปกรณ์ ลี้สกุล 
CEO, Founder-Finema Co., Ltd. นักธุรกิจผู้สนใจ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปลีย่นโลก 

29 มกรำคม 2564 
(online) 

หัวข้อ “กำรออกแบบหุ่นยนตท์ีท่ ำงำน
ร่วมกับมนุษย”์ 

อ.ดร.รณพีร์ ชัยเชำวรัตน์ (นักเรยีนเก่ำรุ่นที่ 15) อำจำรย์
ประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

หัวข้อ “ประยุกต์ อนุรักษ”์ คุณกรกต อำรมณ์ดี  นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เจ้ำของ
รำงวัลศิลปำธร ประจ ำปี 2560 สำขำออกแบบเชิง
สร้ำงสรรค์ และได้รับรำงวัล Designer of the year 
2008 จำกกำรน ำวัสดุจำกธรรมชำติมำประยุกตเ์ป็น
งำนศิลปะ 

5 กุมภำพันธ์ 2564 
(online) 

หัวข้อ “Fintech Startup & Venture 
Capital: The Journey of the 
Science Student in the 
Business World กำรเดินทำงของ
เด็กวิทย์ในโลกธุรกิจ” 

คุณภำณุมำชร์ อนันตชัยวณิช (MWIT รุน่ที่ 16) Co-
Founder & CEO at Flipay, Digital Asset 
Exchange Gateway 

 หัวข้อ “รักษ์น ้ำ รักษ์ป่ำ ร่วมรักษำ
สิ่งแวดล้อม กับ อเล็กซ์ เรนเดลล์” 

คุณ อเล็กซำนเดอร์ ไซมอ่น เรนเดลล์  นักแสดงที่สนใจ
และท ำงำนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และท ำงำนในองค์กร 
Environmental Education Centre Thailand 
(EEC Thailand) 

18 มิถุนำยน 2564 
(online) 

หัวข้อ “เปิดโลก มุมมอง ควำมคดิ 
กับวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล” 

คุณ วรรณสิงห์  ประเสริฐกุล  พิธีกร  นักดนตรี  นักคิด 
นักเขียน  นักเดินทำง และนักพัฒนำสังคม 
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(2) การศึกษาดูงาน : โรงเรียนได้จัดกิจกรรมศึกษำดูงำนในสถำนที่ต่ำง ๆ ทั้งในรูปแบบ online และ 

onsite จ ำนวน 3 ครั้ง  ทั้งหมด  41 แหง่ โดยแบ่งเป็นด้ำนวทิยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี จ ำนวน 21 แหง่  

และด้ำนสังคมศึกษำ ภำษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และโบรำณคดี จ ำนวน 20 แหง่  ดังนี้ 
 

วันที่จัดกิจกรรม สถานที่ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ สถานที่ศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษาฯ 

 ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) โรงเรียนได้ปรับ
รูปแบบกำรจัดกิจกรรมศึกษำดูงำนเป็นแบบออนไลน์ ดังนี้ 
13-19 กรกฎำคม 
2563  

กิจกรรมศึกษำดูงำนออนไลน์ (5 เรื่อง) 
1. เรื่อง กบนอกกะลำ “ควำมลับของกระแสไฟฟ้ำ 

กำรไฟฟ้ำนครหลวง” 
2. เรื่อง สถำบันนิติวทิยำศำสตร์ 
3. เรื่อง เดินดูครัวกลำง MK : ท ำที่เดยีวเสิร์ฟ 700 

สำขำ ภำยใน 24 ชั่วโมง 
4. เรื่อง กบนอกกะลำ “ขยะอิเล็กทรอนิกส์ จัดกำรได้” 
5. เรื่อง สุดยอดงำนสร้ำง กำร์เดนส์ บำย เดอะ เบย์ 

สิงคโปร์ 

กิจกรรมศึกษำดูงำนออไลน ์(5 เรื่อง) 
1. เรื่อง สุดยอดสิ่งมหัศจรรย์นครวัด 
2. เรื่อง ท่องเที่ยวพระนคร...พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำต ิ
3. เรื่อง ลุยสยำม : เรือนไทย ชีวิตควำมเป็นอยู่ 

แบบไทย 
4. เรื่อง ลุยสยำม : ข้ำวและชำวนำไทย 
5. เรื่อง ลุยสยำม : ล่องเรือประมงพื้นบ้ำน ณ เกำะ

พิทักษ ์

10-16 สิงหำคม 
2563 

กิจกรรมศึกษำดูงำนออนไลน์ (5 เรื่อง) 
6. เรื่อง มำดำมรถถัง รถหุ้มเกรำะล้อยำง-สอยมำเล่ำ 
7. เรื่อง กบนอกกะลำ : กว่ำจะเป็นรถไฟฟ้ำแห่ง 

มหำนคร 
8. เรื่อง กล้วยไม้ อัญมณีหลำกสีสัน 
9. เรื่อง ทัวร์โรงงำนเลือด บริจำคให้กำชำดแล้วไปไหน 
10. เรื่อง กบนอกกะลำ : พลำสตกิมำจำกไหน  

กำรผลิตจนถึงกำรรีไซเคิล 

กิจกรรมศึกษำดูงำนออนไลน์ (5 เรื่อง) 
6. เรื่อง ดำรำศำสตร์ : ศำสตร์แห่งเบญจรงค์และลำย

น ้ำทอง 
7. เรื่อง พิพิธภัณฑ์ลูฟร์และพระรำชวังแวร์ซำยส์ 
8. เรื่อง ต ำนำนองค์พระปฐมเจดีย์ 
9. เรื่อง ยำหอม หอมกลิ่นภูมิปัญญำไทย 
10. เรื่อง ดำรำศำสตร์ : ศำสตร์กำรป้ันเคร่ืองดินเผำ 

1 ธันวำคม 2563 กิจกรรมศึกษำดูงำน ณ สถำนที่จรงิ 
11. สำยออกบัตรธนำคำร ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
12.  หน่วยวิจัยโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ ้ำแบคทีเรีย 

Center for Emerging Bacterial Infections 
(EBI) ภำควิชำเทคโนโลยีชีวภำพ คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล 

13. ศูนย์เซลล์ต้นก ำเนิดและเวชศำสตร์ฟื้นฟ ู
สภำวะเสื่อม กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข 

14. พิพิธภัณฑ์และศนูย์ฝึกอบรมกำรแพทย์แผนไทย 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
กระทรวงสำธำรณสุข 

15. วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

กิจกรรมศึกษำดูงำน ณ สถำนที่จรงิ 
11. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึง้ไทย 
12. ศูนย์กำรเรียนรู้ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
13. พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ 
14. หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) 
15. พิพิธภัณฑ์พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
16. พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) 
17. บ้ำนพิพิธภัณฑ ์(House of Museums) 
18. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร 
19. พงษ์ศรีนครศิลำดล 
20. พิพิธภัณฑ์ผ้ำในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 

พระบรมรำชินีนำถ หอรัษฎำกรพิพฒัน์ใน
พระบรมมหำรำชวัง 
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วันที่จัดกิจกรรม สถานที่ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ สถานที่ศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษาฯ 

16. สถำบันวิจัยชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล 
มหำวิทยำลัยมหิดล 

17. ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

18. ภำควิชำวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

19. ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติกำร BART LAB, SMART 
LAB และ BCI LAB ภำควิชำวิศวกรรมกำรแพทย์ 
คระวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 

20. ภำควิชำคณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

21. ศูนย์วิจัยนำโนเทคโนโลยี คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล 

4 กุมภำพันธ์ 
2564 

กิจกรรมศึกษำดูงำนออนไลน์ (6 เรื่อง) 
22. เรื่อง กบนอกกะลำ : เส้นทำงนมแห่งชำต ิ
23. เรื่อง หลอดไฟ เปิดสวิตซ์ติดควำมรู้ 
24. เรื่อง กบนอกกะลำ ตอน ปิโตรเคมี มีดีกว่ำที่รู้ 
25. เรื่อง ดูให้รู้ : รถล ้ำอนำคต Linear Motor car 
26. เรื่อง ดูให้รู้ : นวัตกรรมใหม่! หม้อทอดไม่ง้อเชฟ 
27. เรื่อง โรงงำนท ำสบู่และห้อง lab ตรวจสอบสบู่ : 

สบู่ท ำไมต้องถ ู

กิจกรรมศึกษำดูงำนออนไลน์ (6 เรื่อง) 
21. เรื่อง กบนอกกะลำ : ขนมไทย หวำนมัน ฉันรักเธอ 
22. เรื่อง เชียงแสน นครแห่งต ำนำน (spirit of Asia) 
23. เรื่อง กบนอกกะลำ : เครื่องปั้นดินเผำไทย ไทยท ำ 

ไทยใช้ ไทยเจริญ 
24. พำเที่ยว จ.รำชบุรี ชมกำรป้ันโอ่ง ที่โรงงำน 

ผลิตโอ่ง เถ้ำฮงไถ ่
25. เรื่อง บุญคุณต้นโหนด อ.สทิงพระ จ.สงขลำ 
26. เรื่อง โรงงำนผลิตอำหำรต่ำง ๆ ที่สง่ขำยให้กับ  

7-11 

 

(3) กิจกรรมค่ายวชิาการ : เป็นกิจกรรมทีใ่ห้นกัเรียนเรียนรูจ้ำกสถำนกำรณ์จรงิเสริมกำรเรียนรู้ 

ในห้องเรียนทั้งด้ำนวิทยำศำสตร์และศิลปวัฒนธรรม  เรียนรู้กำรใช้วทิยำศำสตร์ในชวีิตประจ ำวันและวิทยำศำสตร์ที่แฝง

อยู่ในภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมทัง้รู้จักและเข้ำใจวิถีกำรด ำรงชีวิตของคนในสังคมที่ต่ำงไปจำกสังคมที่ด ำรงอยู่  นอกจำกนี้ ใน

กำรจดัค่ำยวิชำกำร โรงเรียนได้จัดในลักษณะกำรบูรณำกำรให้มีเนื้อหำควำมรูผ้สมผสำนทุกวิชำ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

เกิดทักษะกระบวนกำรเรียนรู้แบบ Problem-based learning หรือ Inquiry-based learning  สำมำรถหำค ำตอบหรือ

แนวทำงแก้ปญัหำต่ำง ๆ ได้ และนักเรียนรู้จักท ำงำนเป็นหมู่คณะ 

  ในปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมค่ำยวิชำกำร ในเดือนกุมภำพันธ์ 2564 แต่เนื่องจำก

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ครั้งใหม่ ส่งผลให้โรงเรียนต้องเลื่อนกำรจัดกิจกรรม

ดังกล่ำวออกไปก่อนจนกว่ำสถำนกำรณ์จะดีขึ้น โดยคำดกำรณ์ว่ำจะสำมำรถจัดกิจกรรม ในเดือนมีนำคม 2564 
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1.2.3 กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา : โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนำจิตอำสำเพื่อพัฒนำนกัเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม

จริยธรรม มีควำมเสียสละ รู้จักบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม เข้ำใจสภำพปัญหำและชีวิตควำมเป็นอยู่ที่แตกต่ำง

กันในสังคม  กิจกรรมพัฒนำจิตอำสำที่โรงเรยีนจัดขึ้น  
 

  ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) โรงเรียนจึงปรับรูปแบบกำรจดั

กิจกรรมดังกล่ำว ตั้งแต่เดือนมนีำคม 2563 เป็นต้นมำ โรงเรียนเปิดโอกำสใหน้ักเรียนขออนญุำตปฏิบัติกิจกรรมพัฒนำจิต

อำสำด้วยตนเองตำมควำมสนใจ โดยกิจกรรมที่นักเรียนสนใจปฏิบัติแบ่งออกเป็น 3 ประเภทกิจกรรม ดังนี้ 

   - กิจกรรมเพื่อสิง่แวดล้อม 

   - กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของบริจำค 

   - กิจกรรมเพื่อชมุชนและสังคม 

 

  ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ได้ปรับรูปแลกิจกรรมภำยใต้ชื่อ “อยู่บ้ำนก็ท ำจิตอำสำได”้ นักเรียน

จะต้องขออนุญำตผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนก่อนกำรปฏิบัติกิจกรรม เมื่อผู้อ ำนวยกำร/ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่แทน

ผู้อ ำนวยกำรอนญุำตกำรท ำกิจกรรม เรยีบร้อยแล้ว นักเรียนจงึปฏิบัติกิจกรรมได้  มีนักเรียนขออนุญำตท ำกจิกรรมด้วย

ตนเอง จ ำนวน 389 กิจกรรม แบ่งเป็น 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวน  272  กิจกรรม 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 จ ำนวน  95 กิจกรรม 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน  22 กิจกรรม 

 

  ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 นกัเรียนขออนุญำตปฏิบัตติิกิจกรรมจิตอำสำด้วยตนเอง  

จ ำนวน 547 กิจกรรม ดงันี ้

ระดับชั้น ประเภทกจิกรรม จ ำนวน 
ม.4 กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม 
กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของบริจำค 

3 กิจกรรม 
19 กิจกรรม 
97 กิจกรรม 

ม.5 กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม 
กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของบริจำค 

7 กิจกรรม 
87 กิจกรรม 
258 กิจกรรม 

ม.6 กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม 
กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของบริจำค 

- กิจกรรม 
50 กิจกรรม 
26 กิจกรรม 

       (ข้อมูลตัง้แต่มีนำคม - มิถุนำยน 2564) 
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  วันที่ 1 - 30 มถิุนำยน 2564 คณะท ำงำนพัฒนำจิตอำสำขอเชิญชวนนักเรียน จัดกิจกรรม 

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเดจ็พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี 3 มิถุนำยน 2564 ภำยใต้

โครงกำรกิจกรรมจิตอำสำบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ตำมควำมเหมำะสม โดยเป็นกำรรวบรวมสิ่งของ

อุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับผลกระทบและควำมเดือดร้อนจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งมอบใหห้น่วยงำนที่รับผดิชอบโดยตรงในแต่ละพื้นที่ โดยใหง้ดกำรจัดพิธีกำรต่ำง ๆ 

และให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) อย่ำงเครง่ครัด  

(โครงกำรตำมค ำเชิญชวนจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร) มีนกัเรียนสนใจเข้ำร่วม จ ำนวน 43  กิจกรรม ดังนี ้

- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4   จ ำนวน 19 กิจกรรม 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5   จ ำนวน 21 กิจกรรม 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6   จ ำนวน   3 กิจกรรม 

 

  ตำมโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำกำรเรยีนรู้เด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร กำรพัฒนำ

โครงกำรพูดอ่ำนเขียนไทย โรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำริ-น่ำน, รำชบรุี ควำมร่วมมือระหว่ำงสภำกำชำดไทย มูลนิธิ

รำงวัลสมเด็จเจำ้ฟ้ำมหำจักรี กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และสถำบันอุดมศึกษำฯ นั้น นักเรียนโรงเรียน

มหิดลวิทยำนุสรณ์กลุ่มจติอำสำกำชำด ได้เป็นแกนน ำรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 

จ ำนวนประมำณ 60 คน  เข้ำร่วมกจิกรรมโดยจัดท ำสื่อกำรสอนเพื่อนกัเรียนระดับประถมปลำย จ ำวน 5 สำระกำรเรียนรู้ 

เพื่อเผยแพร่ใหก้ับโรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำริและโรงเรยีนอื่นที่สนใจ โดยจัดท ำในรูปแบบ Link ที่สำมำรถเข้ำถึง

และน ำไปใช้ได้สะดวก สำมำรถน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนรูปแบบออนไลน์ได้ ดังตวัอย่ำงผลงำนต่อไปนี ้
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1.3 การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรยีน  

 ในปีกำรศึกษำ 2563 นกัเรียนรุ่นที่ 29 (มัธยมศึกษำปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2563) มีโครงงำนวทิยำศำสตร์ทั้งสิ้น 84 

โครงงำน จ ำแนกเป็นสำขำต่ำง ๆ ดังนี ้

สำขำวิชำ จ ำนวนโครงงำน 
ชีววิทยำและวิทยำศำสตร์สุขภำพ 31 
เคมี 24 
ฟิสิกส์ 14 
คณิตศำสตร์และวิทยำกำรค ำนวณ 12 
ศิลปศำสตร์ 3 

 

 โครงงำนวทิยำศำสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษำปทีี่ 5 รุ่นที ่28 ปกีำรศึกษำ 2562 ได้น ำเสนอในงำนกำร

น ำเสนอโครงงำนวิทยำศำสตร์ระดับนำนำชำติ (Thailand International Science Fair 2021: TISF 2021) ระหว่ำงวันที่ 

6-8 มกรำคม 2564 

 ในปีกำรศึกษำ 2564 นกัเรียนรุ่นที่ 30 (มัธยมศึกษำปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2564) มีโครงงำนวิทยำศำสตร์ทั้งสิ้น 90 

โครงงำน จ ำแนกเป็นสำขำต่ำง ๆ ดังนี ้

สำขำวิชำ จ ำนวนโครงงำน 
ชีววิทยำและวิทยำศำสตร์สุขภำพ 30 
เคมี 27 
คณิตศำสตร์และวิทยำกำรค ำนวณ 16 
ฟิสิกส์ 13 
ศิลปศำสตร์ 3 
ภำษำต่ำงประเทศ 1 

  

 โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์มีควำมร่วมมือในกำรท ำโครงงำนวทิยำศำสตรร์่วมกันกับ National Junior College 

สำธำรณรฐัสิงคโปร์ มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557  โดยทุกปี ทั้งสองโรงเรียนจะมกีำรประชุมเพื่อเสนอขอบเขตโครงงำนวิจัยใน

หัวข้อที่มีควำมสนใจร่วมกัน ปีละประมำณ 2-3 โครงงำน และเริ่มด ำเนินกำรวิจัยในช่วงของเดือนเมษำยน-มนีำคม  ส ำหรับ

ปีกำรศึกษำ 2563 กำรท ำโครงงำนร่วมกันของนักเรยีนโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์กับนักเรียน National Junior College 

มีทั้งหมด 3 โครงงำน ประกอบด้วย 

1) โครงงำนสำขำวชิำเคมี เรื่อง Immobilization and catalytic properties of pumpkin seed lipase on 

chitosan ของ นำงสำวพิมพ์วุฒิ เนติสุนทร นกัเรียนชั้น ม.5/1  นำยจิรัฏฐ์ สตีเฟ่น ล ำเพำพงศ์ นักเรียนชั้น ม.5/9  

และ นำยสุทธิภัทร จติรแหง นักเรียนชั้น ม.5/9  มี ดร. ดวงแข ศรีคุณ เป็นครูที่ปรึกษำโครงงำน 

2) โครงงำนสำขำวชิำชีววิทยำ เรื่อง The effects of different color spectrum treatment on morphology 

and growth of lettuce (Lactuca sativa var. crispa) ของ นำยวรัชญะ วัชโรทยำงกรู นักเรียนชั้น ม.5/1 

นำยธนัท รงค์บญัฑิต นักเรียนชัน้ ม.5/4 และ นำยกฤษติธี โชติครำม นักเรียนชั้น ม.5/4  มี ดร.จิโรจน์  

แสงรัตนประเสริฐ เป็นครูที่ปรึกษำโครงงำน 
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3) โครงงำนสำขำภมูิศำสตร์ เรื่อง Observation of Carbon monoxide movement in Bangkok by using 

satellite data ของ นำยกษิดศิ วิบูลย์เกียรติ์  นักเรียนชั้น ม.5/7  นำยจิรฐำ รัตนบุษยำพร นักเรียนชั้น ม.5/7  

และ นำยโชติภัทร พรธนมงคล นักเรยีนชั้น ม.5/7  มี ดร.สิริรตัน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ เป็นครทูี่ปรึกษำโครงงำน 
 

 กำรจดักิจกรรมจะเป็นในรูปแบบของกำรเดินทำงไปท ำวจิัยและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกันที่โรงเรยีนของอกีฝ่ำย 

ประมำณ 1 สัปดำห์ และมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ตลอดทั้งปี  แตด่้วยสถำนกำรณ์กำรระบำดของ 

COVID-19 จงึท ำใหก้ิจกรรมต้องปรับเป็นรูปแบบออนไลน์แทน  

 ทั้งนี้ นกัเรียนโรงเรียนมหิดลวทิยำนุสรณ์ไดร้่วมแลกเปลี่ยนประสบกำรณก์ำรท ำงำนร่วมกันกับนักเรียน National 

Junior College สำธำรณรัฐสงิคโปร์ ในกิจกรรม MWIT – NJC Collaborative Research Symposium 2020/2021  

ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2564  

  

1.4 กิจกรรมวิชาการกับต่างประเทศ 

  เนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ท ำให้กิจกรรมวิชำกำร 

กับต่ำงประเทศที่โรงเรียนวำงแผนด ำเนินกำรไว้ต้องยกเลิก หรือบำงกิจกรรมเปลี่ยนรูปแบบกำรเข้ำร่วมงำน 

เป็นแบบออนไลน์แทน ดังนี ้

1.4.1 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมน ำเสนอและแข่งขันโครงงำนระดับนำนำชำติ  จ ำนวน 8  รำยกำร  ใน 5 ประเทศ 

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / ประเทศ 
2 กันยำยน 2563 
(รูปแบบออนไลน์) 

งำน 2020 e-International Humanities Symposium  
หัวข้อกำรจัดงำน Achieving a Sustainable Future with the Humanities 
สำธำรณรัฐสิงคโปร์ (นักเรียน 1 คน , 1 โครงงำน) 

24-25 ตุลำคม 2563 
(รูปแบบออนไลน์) 

The 9th Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2020)   
จัดโดย Faculty of Information Technology and Sciences, Parahyangan 
Catholic University, สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย และ the Center for Young 
Scientists Indonesia (ครู 1 คน, นักเรียน 3 คน, 1 โครงงำน) 

19-22 มกรำคม 2564 
(รูปแบบออนไลน์) 

the 13th International Science Youth Forum Digital (ISYF digital 2021)  
จัดโดย Hwa Chong Institution (นักเรียน 2 คน, 1 โครงงำน) 

6-20 กุมภำพันธ์ 2564 
(รูปแบบออนไลน์) 

The 4th KVIS Invitational Science Fair 2021 (KVIS-ISF 2021), 
โรงเรียนก ำเนิดวิทย์ จ.ระยอง  (ครู 1 คน, นักเรียน 4 คน, 2 โครงงำน) 

30 มีนำคม – 1 เมษำยน 2564 
(รูปแบบออนไลน์) 

e-IDEX 2021: Innovation, Design, Engineering eXchange จัดโดย Anglo-
Chinese School (Independent) สำธำรณรัฐสิงคโปร์ (นักเรียน 4 คน, 2 โครงงำน) 

20 เมษำยน 2564 
(รูปแบบออนไลน์) 

The 22nd International Elementz Fair จัดโดย Anderson Serangoon Junior 
College สำธำรณรัฐสิงคโปร์ (นักเรียน 12 คน, 4 โครงงำน) 

3-6 พฤษภำคม 2564 
(รูปแบบออนไลน์) 

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 โครงงำน) 

15-16 พฤษภำคม 2564 
(รูปแบบออนไลน์) 

The XXXI International Scientific Student Conference Sakharov Reading 
สหพันธรัฐรัสเซีย (นักเรียน 6 คน, 2 โครงงำน) 
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1.4.2 กจิกรรม / ประชุม / ค่ำยวิชำกำรด้ำนวทิยำศำสตร์ และกำรแข่งขันทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ 

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / ประเทศ 
14-22 พฤศจิกำยน 2563 โครงกำร Schools: Partner for the Future (PASCH) ณ เมือง St. Peter Ording 

และ เมือง Göttingen เปลี่ยนเป็นกำรจัด workshop ภำยในประเทศ ณ โรงแรม 
เจดับบลิว แมริออท พังงำ (นักเรียน 2 คน) 

20 เมษำยน – 14 พฤษภำคม 2564 
(รูปแบบออนไลน์) 

ทุนเรียนคอร์สภำษำเยอรมัน German Course at Goethe Institute ที่สถำบันภำษำ
และวัฒนธรรมเยอรมันเกอเธ่ กรุงเทพมหำนคร (นักเรียน 1 คน) 

23-25 เมษำยน 2564 
(รูปแบบออนไลน์) 

กำรประชุมนำนำชำติเพื่ออภิปรำยเกี่ยวกับเทคโนโลยีในโลกอนำคต (DareCon!) 
(นักเรียน 2 คน) 

6-15 พฤษภำคม 2564 
(รูปแบบออนไลน์) 

ค่ำยภำษำและวัฒนธรรมเยอรมัน และกิจกรรมอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยำและ
สิ่งแวดล้อม ณ เขำหลัก จังหวัดพังงำ (PASCH-Camp) (นักเรียน 1 คน) 

 

1.4.3 กำรสนับสนุนกจิกรรมวิชำกำรและพัฒนำบุคลำกรในต่ำงประเทศ 

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / ประเทศ 
24, 25 ตุลำคม และ 7 พฤศจิกำยน 
2563 

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  
(ครูสำขำวิชำฟิสิกส์ 1 คน , ร่วมน ำเสนอผลงำน) 

20-22 พฤศจิกำยน 2563 กำรประชุมผู้แทนโรงเรียน ในหัวข้อ "กำรแลกเปลี่ยนมุมมองกับโครงกำร PASCH และ
เยี่ยมชมค่ำยภำษำเยอรมันโครงกำร PASCH จัดโดยสถำบันเกอเธ่ ประจ ำประเทศไทย 
ณ โรงแรม JW Marriot จ. พังงำ  
(ครูสำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ 2 คน, ร่วมประชุม) 

6-20 กุมภำพันธ์ 2564 The 4th KVIS Invitational Science Fair 2021 (KVIS-ISF 2021),  
โรงเรียนก ำเนิดวิทย์ จ.ระยอง  
(ครูสำขำวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำกำรค ำนวณ 1 คน, ร่วมน ำเสนอผลงำน) 

12-15 มีนำคม 2564 
(รูปแบบออนไลน์) 

The 8th Singapore International Science Challenge (SISC), National Junior 
College, Singapore 
(ครูสำขำวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำกำรค ำนวณ 1 คน, ร่วมน ำเสนอผลงำน) 

 

 

1.4.4 โครงกำรแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน (รูปแบบออนไลน์) 

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / สถาบัน / ประเทศ 
จ านวน (คน) 

ครู นักเรียน 

24, 30 มกรำคม 2564 
 

จัดขึ้นภำยใต้ชื่อ AACS(Asian Academic and Cultural Sessions) 
2020 ประกอบด้วยโรงเรียนจ ำนวน 4 โรงเรียน ได้แก ่
1. Waseda University Honjo Senior High School ประเทศญี่ปุ่น 
2. Aichi Prefectural Handa Senior High School ประเทศญี่ปุ่น 
3. National Junior College สำธำรณรัฐสิงคโปร์ 
4. โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ ์

- 6 

22 มีนำคม 2564 
กำรน ำเสนอโครงงำนร่วมในงำน MWIT – NJC COLLABORATIVE 
RESEARCH SYMPOSIUM 2020/2021 ระหว่ำง โรงเรียนมหิดลวิทยำ
นุสรณ ์และ National Junior College สำธำรณรัฐสิงคโปร์ 

5 
นร.ท ำโครงงำน (9) 

นร.ที่สนใจท ำ
โครงงำน (19) 
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วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / สถาบัน / ประเทศ 
จ านวน (คน) 

ครู นักเรียน 

26 – 29 เมษำยน 2564 
G.T. (Ellen Yeung) College เขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐ 
ประชำชนจีน 

2 6 

1 – 6 มิถุนำยน 2564 Seoul Science High School สำธำรณรัฐเกำหลี 1 10 

 
1.5 การบริการพิเศษด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์จดักิจกรรมให้บริกำรพิเศษด้ำนกำรขยำยผลองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรและ

วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด ช่วงเดือนตุลำคม 

2563 ถึง มีนำคม 2564 ดังนี ้

1. จัดอบรมเตรียมควำมพร้อมในกำรเป็นวิทยำกรโรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ ให้กับโรงเรียน

วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย 11 โรงเรียน และโรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ด้ำน

คณิตศำสตร์ ฟสิิกส์ เคมี และชีววิทยำ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ ในวันที่ 24 – 25 ตุลำคม 2564  

2. ส่งบุคลำกรทำงด้ำนคณิตศำสตร์ ฟิสิกส์ เคม ีและชีววิทยำ ของโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ 

เดินทำงไปเป็นวิทยำกรพี่เลี้ยง ให้ค ำแนะน ำปรึกษำในกำรจัดอบรมของโรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่นที ่2 และ 

กลุ่มโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ที่เป็นศูนย์ขยำยผลฯ ให้กับโรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด  

ครั้งที่ 2/2563 ดังนี ้
 

ช่วงเวลาในการจัดอบรม
ขยายผลฯ 

โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ 
กลุ่มโรงเรียนวทิยาศาสตร์ 

จุฬาภรณราชวิทยาลยั 
รุ่นที่ 2 

26 ธ.ค. 2563 จุฬำภรณฯ สตลู (วันที่ 1) - 

26 - 27 ธ.ค. 2563 จุฬำภรณฯ มุกดำหำร 
ล ำปำงกัลยำณ ี
อุดมดรณุ ี

9 - 10 ม.ค. 2564 จุฬำภรณฯ เชียงรำย - 
23 - 24 ม.ค. 2564 จุฬำภรณฯ พิษณุโลก สตรีศึกษำ 
30 - 31 ม.ค. 2564 จุฬำภรณฯ เลย - 
30 - 31 ม.ค. 2564 จุฬำภรณฯ นครศรีธรรมรำช - 

6 - 7 ก.พ. 2564 
จุฬำภรณฯ ปทมุธำนี เบญจมรำชรังสฤษฎิ ์

จุฬำภรณฯ บุรรีัมย์ ศรีสวัสดิ์วิทยำคำรจังหวัดน่ำน 

6 - 7 ก.พ. 2564 
- ตรำษตระกำรคณุ 
- พิชัยรัตนำคำร 

13 - 14 ก.พ. 2564 จุฬำภรณฯ ชลบุร ี - 
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ช่วงเวลาในการจัดอบรม
ขยายผลฯ 

โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ 
กลุ่มโรงเรียนวทิยาศาสตร์ 

จุฬาภรณราชวิทยาลยั 
รุ่นที่ 2 

20 ก.พ. 2564 จุฬำภรณฯ สตลู (วันที่ 2) - 
20 - 21 ก.พ. 2564 จุฬำภรณฯ เพชรบุร ี ปทุมเทพวิทยำคำร 

27 - 28 ก.พ. 2564 จุฬำภรณฯ ตรัง 
กรรณสูตศึกษำลัย 
เบญจมรำชูทิศ รำชบุร ี

6 - 7 ม.ีค. 2564 - นำรีนุกูล 
10 – 11 เม.ย. 2564 - อ ำนำจเจริญ 

 

 

3. จัดประชุมท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนกำรขยำยผลองค์

ควำมรู้ทำงวิชำกำรและวิธีจัดกำรเรียนกำรสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย สังกัด สพฐ. ของ

โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 1 จ ำนวน 11 โรงเรียน ผ่ำนสื่อออนไลน์ ในวนัที่ 25 ก.พ. 2564 

4. จัดอบรมควำมรู้ทำงวิชำกำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

ผ่ำนสื่อออนไลน์ ทำงด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำกำรค ำนวณ เคมี ชีววิทยำ และภำษำไทย มีบุคลำกรครูในโรงเรียน

มัธยมศึกษำทั่วไปให้ควำมสนในลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรม รวมจ ำนวน 93 คน 
 

ช่วงเวลาในการจัดอบรม ด้าน/สาขาวิชา ชื่อหวัข้ออบรม 

21 ม.ีค. 2564 
วิทยำกำรค ำนวณ ไพทอนส ำหรับผู้เริ่มต้น ครั้งที่ 1 
เคมี นำโนเทคโนโลยีสู่เคมีเชิงประยุกต ์

ชีววิทยำ 
บอร์ดเกม กับ กำรเรียนรู้ทำงชีววิทยำ 

27 ม.ีค. 2564 
สัณฐำนวิทยำและกำยวิภำคศำสตร์ของสิ่งมีชีวติในอำณำจักรพืช 

28 ม.ีค. 2564 คณิตศำสตร ์ กำรใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์  
ภำษำไทย กำรสร้ำงห้องเรยีนสร้ำงสรรค์ดว้ยกำรใชก้ิจกรรมน ำกำรสอน 

 

5. จัดกิจกรรมติดตำมโรงเรียนศูนย์อบรมขยำยผล ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 

วันที ่รร.ศูนย์ จัดอบรม
อบรมขยายผลฯ ท่ี โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ โครงการ 

19 - 20 มิถุนำยน 2564 
1 กรรณสูตศึกษำลัย รร.ศูนย์ รุ่น 2 (สพฐ) 

2 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ตรัง  
(จัดกำรอบรมแบบ Online)  รร.ศูนย์ จุฬำภรณฯ 

26 - 27 มิถุนำยน 2564 
3 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ปทุมธำนี  

(จัดกำรอบรมแบบ Online)  รร.ศูนย์ จุฬำภรณฯ 
4 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล 

3 - 4 กรกฎำคม 2564 5 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย บุรีรัมย์ รร.ศูนย์ จุฬำภรณฯ 
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วันที ่รร.ศูนย์ จัดอบรม
อบรมขยายผลฯ ท่ี โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ โครงการ 

10 - 11 กรกฎำคม 2564 

6 สตรีศึกษำ 
รร.ศูนย์ รุ่น 2 (สพฐ) 

7 ศรีสวัสดิ์วิทยำคำรจังหวัดน่ำน 

8 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช 

รร.ศูนย์ จุฬำภรณฯ 9 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร 

10 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เลย 

17 - 18 กรกฎำคม 2564 

11 ปทุมเทพวิทยำคำร รร.ศูนย์ รุ่น 2 (สพฐ) 

12 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย 

รร.ศูนย์ จุฬำภรณฯ 13 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก 

14 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี 

31 กรกฎำคม - 1 สิงหำคม 
2564 

15 อ ำนำจเจริญ 
รร.ศูนย์ รุ่น 2 (สพฐ) 

16 อุดมดรุณี 

7 - 8 สิงหำคม 2564 

17 ตรำษตระกำรคุณ 
รร.ศูนย์ รุ่น 2 (สพฐ) 

18 ล ำปำงกัลยำณ ี

19 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เพชรบุรี รร.ศูนย์ จุฬำภรณฯ 

21 - 22 สิงหำคม 2564 20 นำรีนุกูล รร.ศูนย์ รุ่น 2 (สพฐ) 

28 - 29 สิงหำคม 2564 21 เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ รร.ศูนย์ รุ่น 2 (สพฐ) 

4 - 5 กันยำยน 2564 22 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี รร.ศูนย์ รุ่น 2 (สพฐ) 

11 - 12 กันยำยน 2564 23 พิชัยรัตนำคำร รร.ศูนย์ รุ่น 2 (สพฐ) 

 

 

2. ผลส าเร็จจากการด าเนินงานตามภารกิจหลักของโรงเรียน 

 โรงเรียนได้ด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนเพื่อให้บรรลุตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำร

พัฒนำนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรยีน  สรุปผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนดำ้นต่ำง ๆ 

ดังนี ้

2.1 กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ :   

(1) การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ  ประจ าปีพุทธศักราช 2563  

นักเรียนของโรงเรียนไดร้ับคัดเลือกเข้ำแข่งขันคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์โอลิมปิกวิชำกำรระดับชำติ 

ประจ ำปีพุทธศักรำช 2563 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

สำขำวิชำ 
รำงวัลที่ได้รับ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ได้เข้ำร่วม 
ฟิสิกส์ (6) 1 1 - - 
เคมี (6) - 3 - - 
ชีววิทยำ (6) 2 3 1 - 
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สำขำวิชำ 
รำงวัลที่ได้รับ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ได้เข้ำร่วม 
คณิตศำสตร์ (6) - 4 - - 
ภูมิศำสตร์ (6) 2 4 - - 
คอมพิวเตอร์ (6) - - 1 1 
ดำรำศำสตร์ (6) - 2 1 - 

รวม (42) 5 17 3 1 
 

(2) การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ  ประจ าปีพุทธศักราช 2563  

 เนื่องดว้ยสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ส่งผลให้กำรจัดกำรแข่งขัน

โอลิมปิกวิชำกำรระหว่ำงประเทศ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ในบำงสำขำวิชำมกีำรยกเลิกกำรแข่งขัน และบำงสำขำวิชำ

ปรับเปลี่ยนกำรแข่งขันเป็นแบบออนไลน์ ซึ่งมนีักเรียนของโรงเรียนมหดิลวิทยำนุสรณ์ได้รับรำงวัล ดังนี้  

1) นำงสำวอำทติยำ สิมะอำรีย์  ได้รับเหรียญทองแดง จำกกำรแข่งขัน International Biology 

Olympiad Challenge 2020 แข่งขันระหว่ำงวันที่ 7 – 24 สงิหำคม พ.ศ. 2563 

2) นำยสิรวิชญ์  พงศ์นคินทร์  ได้รบัเหรียญทองแดง จำกกำรแข่งขัน International Olympiad  

in Informatics 2020 (Online) แข่งขันระหว่ำงวันที่ 13 – 23 กันยำยน พ.ศ. 2563 

 

(3) การแข่งขันโอลมิปิกวิชาการระดับชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2564 

นักเรียนของโรงเรียนไดร้ับคัดเลือกเข้ำแข่งขันคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์โอลิมปิกวิชำกำรระดับชำติ 

ประจ ำปีพุทธศักรำช 2564 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

สำขำวิชำ 
รำงวัลที่ได้รับ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ได้เข้ำร่วม 
ฟิสิกส์ (6) อยู่ระหว่ำงรอกำรแข่งขัน 
เคมี (6) อยู่ระหว่ำงรอกำรแข่งขัน 
ชีววิทยำ (6) 2 - - - 
คณิตศำสตร์ (6) อยู่ระหว่ำงรอกำรแข่งขัน 
ภูมิศำสตร์ (6) อยู่ระหว่ำงรอกำรแข่งขัน 
คอมพิวเตอร์ (6) อยู่ระหว่ำงรอกำรแข่งขัน 
ดำรำศำสตร์ (6) อยู่ระหว่ำงรอกำรแข่งขัน 
โลกและอวกำศ (9) 3 2 1  

รวม (42) 5 2 1 - 
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2.2 ผลสัมฤทธิ์ด้านการส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  

2.2.1. โครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรียนในเวทีระดับชาติ 
กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ 

1. กำรประกวดผลงำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
แห่งชำติ ครั้งที่ 1  (The 1st National Science 
Technology and Innovation Fair 2021: NSTIF 2021) 
 
วันที่ 19 มีนำคม 2564 
ณ อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธำนี 

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ (นักเรียน) “SciBEAM: แอปพลิเคชั่น
ส่งเสริมกระบวนกำรคิดทำงวิทยำศำสตร์เรื่องธำตุและสำรประกอบใน
ชีวิตประจ ำวัน” 

- ได้รับรำงวัล ท่ี 2 (รับโล่รำงวัล เกียรติบัตร และทุนกำรศึกษำ 
40,000 บำท) 

- เจ้ำของโครงงำน (ผู้พัฒนำ): 
 นำยพงศภัค  นิธิกิจโอฬำร 
 นำยศุภกิตติ์  สร้อยน ้ำ 
 นำยโมกข์  วรรธนะโสภณ 

- อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 น.ส.เลำขวัญ  งำมประสิทธิ์ 

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) ครั้งที่ 23 
 

 โครงงำน เรื่อง “นวัตกรรมชุดทดสอบเหงื่อสำมฟังก์ชั่นเพื่อกำรวิเครำะห์
ระดับไมโครของปริมำณแคลเซียม ฟอสเฟต และค่ำกรดเบส สู่กำรประเมิน
ภำวะเสี่ยงโรคกระดูดพรุน” 

- ได้รับรำงวัล รองชนะเลิศ YSC2021 ระดับประเทศ  (ได้รับสิทธิ์
ตัวแทนประเทศไทยเข้ำร่วมกำรแข่งขัน Regeneron ISEF 2021  
รับโล่รำงวัล  เกียรติบัตร และทุนกำรศึกษำ 30,000 บำท) 

- เจ้ำของโครงงำน (ผู้พัฒนำ): 
 นำยพัฒน์   พฤฒิวิลัย 
 นำยกฤษฏิ์  กสิกพันธุ์ 
 นำยกรวีร์  ลีลำอดิศร 

- อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 ดร.เกียรติภูมิ  รอดพันธ์ 

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) ครั้งที่ 23 
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2.2.2. โครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรียนในเวทีระดับนานาชาติ 
กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ 

1. The 20th Kolmogorov Readings International 
Science Conference  
 
วันที่ 5 พฤษภำคม 2563 (รูปแบบออนไลน์) 

โครงงำน “The Effect of Antiretroviral Therapy on Long Non-
Coding RNA Transcription in Thai HIV-1 Infected Individuals” 

- ได้รับรำงวัล เหรียญทอง 

- เจ้ำของโครงงำน : 
 นำยพรรษ  เดชำวิชิตเลิศ 
 นำยประวีร์  สินวีรุทัย 
 นำยภำคิน  เภำวัฒนำสุข 

- อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 น.ส.สถำพร  วรรณธนวิจำรณ์ 

- อำจำรย์ที่ปรึกษำพิเศษ : 
 ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ 

 โครงงำน “Improvement of Product Distribution Efficiency using 
Double-Weighted Flow Network on Lexicographic Product of 
Path Graph and Empty Graph” 

- ได้รับรำงวัล เหรียญเงิน 

- เจ้ำของโครงงำน : 
 นำยชยพล  เชำว์วีระประสิทธิ์ 
 นำยณัฐชนน  สำระธนะ 
 นำยธนกฤต  กมลสัมฤทธิ์ผล 

- อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 ดร.ธรรมนูญ  ผุยรอด 
 

 โครงงำน “Prediction and Selection of anticancer peptide in 
colorectal cancer from Cordyceps militaris peptidome by using 
bioinformatics” 

- ได้รับรำงวัล เหรียญเงิน 

- เจ้ำของโครงงำน : 
 น.ส.จริญญำกร จันทวรรณกูร 
 น.ส.ภำนินนุช  ฉัตรพัฒนศิริ 

- อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 นำงทิพนำถ  น้อยแก้ว 
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กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ 
2. 2020 e-International Humanities Symposium  

(e-HIS 2020) 
 
วันที่ 2 กันยำยน 2563 (รูปแบบออนไลน์) 

โครงงำน “Predicting Saltwater Intrusion and Its Impact on 
Agricultural Land Use Using Geostatistics (Case study: Tha Chin 
River Basin, Central Thailand)” 

- ได้รับรำงวัล  SDG-in-Action  (โครงงำนที่สำมำรถน ำเสนอวิธีวิจัย
และวิเครำะห์ข้อมูลได้อย่ำงลึกซึ้ง รวมท้ังสำมำรถสะท้อนปัญหำ
ส ำคัญที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน) 

- เจ้ำของโครงงำน : 
 นำงสำวสุเมธำ ฟำง 
 นำงสำวลภัสรดำ องค์เทียมสัคค์ 

- อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 ดร. สิริรัตน์  พงศ์พิพัฒนพันธุ์ 

3. The 4th KVIS Invitational Science Fair 2021  
(KVIS-ISF 2021) 
 
วันที่ 6-20 กุมภำพันธ์ 2564 (รูปแบบออนไลน์) 
โรงเรียนก ำเนิดวิทย์ จ.ระยอง 

โครงงำน “Catalytic properties of lipase from pumpkin seeds 
(Cucurbita moschata Decne)” 

- ได้รับรำงวัล  Best Oral Presentation Award สาขาเคมี 

- เจ้ำของโครงงำน : 
 นำงสำวพิมพ์วุฒิ เนติสมุทร 
 นำยสิทธิภัทร  จิตรแหง 
 นำยจิรัฏฐ์  สตีเฟ่น  ล ำเพำพงศ์ 

- อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 ดร. ดวงแข  ศรีคุณ 

 โครงงำน “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” 

- ได้รับรำงวัล  Best of Social Inspiration Award สาขา
คณิตศาสตร์ 

- เจ้ำของโครงงำน : 
 นำงสำวพิชญำ ปรมำเวศ 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 ดร. มนสิกำร  จันทร์สร้ำง 
 

4. กำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม ในงำน  
e-IDEX 2021 : Innovation, Design, Engineering 
eXchange 
 
วันที่ 30 มีนำคม – 1 เมษำยน 2564 (รูปแบบออนไลน์) 
ณ Anglo-Chinese School (Independent)  
สำธำรณรัฐสิงคโปร์ 

โครงงำน “Development of Auto-follow robotics system” 

- ได้รับรำงวัล  ConnectBit InfoComm Technology Award  

- เจ้ำของโครงงำน : 
 นำยนนทพัฒน์ นิวัฒนกำญจนำ 
 นำยพงศ์ปณต สวโรจน์ 
 นำยเมธำสิทธิ์  ตันศิริ 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 นำยจตุพร  พันตรี 
 นำยชำคริต  สมำนรักษ์ 
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กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ 
5. กำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม ในงำน 

The 22nd International Elementz Fair (IEF 2021) 
 
วันที่ 20 เมษำยน 2564 (รูปแบบออนไลน์) 
จัดโดย Anderson Serangoon Junior College  
สำธำรณรัฐสิงคโปร์ 

โครงงำน “Development of colorimetric technique for 
quantitative analysis of oxybenzone by formation of copper 
complex” 

- ได้รับรำงวัล  เหรียญทอง  

- เจ้ำของโครงงำน : 
 นำยธำม  สันติลินนท์ 
 นำยจิรำยุ  หงส์อมตะ 
 นำยสถำปนำ  อำจหำญ 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 ดร.ดวงแข  ศรีคุณ 

 โครงงำน “Fruit-long: ethylene adsorbent sheet from nanoclay 
and nanocellulose for extending fruit shelf-Life” 

- ได้รับรำงวัล  เหรียญเงิน  

- เจ้ำของโครงงำน : 
 นำยพิชญุตม์  ลือปิยะพำณิชย์ 
 นำงสำวกวิสรำ รุจิประภำกร 
 นำงสำวลักษิกำ หงส์ฟ่องฟ้ำ 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 ดร.ณุจุฑำ  ธรรมสุเมธ 

 โครงงำน “Development of ACE2 expressing mesenchymal stem 
cell extracellular vesicles for future application as SARS-CoV-2-
decoys” 

- ได้รับรำงวัล  เหรียญทองแดง  

- เจ้ำของโครงงำน : 
 นำงสำวกมลนัทธ์ มหิทธิโรจน์ 
 นำงสำวปัทมพร จุลเสนีย์ชร 
 นำยวริทธิ์  วงศ์วิจิตรวณิช 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 นำงสำวสถำพร วรรณธนวิจำรณ์ 
 

 โครงงำน “Synthesis of cellulose from waste materials to produce 
ingredient for bioplastic” 

- ได้รับรำงวัล  ประกาศนียบัตร (Certificates of 
Commendation) 

- เจ้ำของโครงงำน : 
 นำยธีรวิชญ์  ระวังวงศ์ 
 นำยประเมศวร์ ติ้งสมชัยศิลป์ 
 นำยธีรวัชร์  แสงอุไร 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 นำงสำวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษำ 
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กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ 
6. The 21st Kolmogorov Reading International 

Science Conference 
 
วันที่ 3-6 พฤษภำคม 2564  
รูปแบบออนไลน์ 

โครงงำน “Citrate detection in Urine by Colorimetric Paper-based 
Sensor for Screening of Prostate cancer” 

- ได้รับรำงวัล  เหรียญทอง (First Degree Diploma) 

- เจ้ำของโครงงำน : 
 นำงสำวแพรฟ้ำ สุธีวีระขจร 
 นำงสำวณัฐณิชำ ชนำน ำ 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 ดร.เกียรติภูมิ  รอดพันธ์ 

 โครงงำน “Learning efficiency in paper versus electronic note 
taking in high school students” 

- ได้รับรำงวัล  เหรียญทอง (First Degree Diploma) 

- เจ้ำของโครงงำน : 
 นำยจิรภัทร  สุทธิโอภำส 
 นำยโชติพิสิฐ  อดุลสีหวัตต์ 
 นำยวิริยะ  โอสถนิมิตดี 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 นำงสำวขวัญสกุล อุปพันธ์ 

 โครงงำน “Development of alkaline polymer solid electrolyte for 
carbon dioxide battery” 

- ได้รับรำงวัล  เหรียญเงิน (Second Degree Diploma) 

- เจ้ำของโครงงำน : 
 นำยวริศ  จรัสปรีดำลำภ 
 นำยภำวิต  แก้วนุรัชดำสร 
 นำยวุฒิพงศ์  จงเจริญสันติ 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 ดร.เกียรติภูมิ  รอดพันธ์ 
 นำยวีรวุฒิ  เทียนขำว 
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กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ 
 โครงงำน “Prediction of Anti P. acnes peptides from various 

proteases hydrolyzed Riceberry rice bran” 

- ได้รับรำงวัล  เหรียญทองแดง (Third Degree Diploma) 

- เจ้ำของโครงงำน : 
 นำงสำวธนกมล คงสนธิ 
 นำงสำวพรดำ  ม้ำสุวรรณ 
 นำยพรพินิต  ประสำทกุล 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 นำงทิพนำถ  น้อยแก้ว 
 ดร.ปรำโมทย์  ช ำนำญปือ (จำกภำควิชำสัตววิทยำ 
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 

 โครงงำน “Synthesis of Water-induced Cellulose-based Shape 
Memory Material from Pineapple Leaves” 

- ได้รับรำงวัล  เหรียญทองแดง (Third Degree Diploma) 

- เจ้ำของโครงงำน : 
 นำยภูริพงษ์  ลิ้มสุชำต 
 นำยชณัฐปกรณ์ สิรินทรโสภณ 
 นำยมหำสมุฎ  พุฒทอง 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 ดร.เกียรติภูมิ  รอดพันธ์ 

 โครงงำน “Modeling and Simulation of Quad-Band Radio 
Frequencies Energy Harvesting System and Circuits” 

- ได้รับรำงวัล  เหรียญทองแดง (Third Degree Diploma) 

- เจ้ำของโครงงำน : 
 นำยเขมจิรัฎฐ์  เฮงสวัสดิ์ 
 นำงสำวอัจฉริยำ โรจน์บัณฑิต 
 นำยภำคิน  ส่งศรีบุญสิทธ 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 ดร.ปรำณี  ดิษรัฐกิจ 
 ดร.สุทธิวัฒน์   หมำดหลี 

 โครงงำน “Warning system for wrong posture sitting by analyzing 
the tilt angle of the back and neck” 

- ได้รับรำงวัล  เหรียญทองแดง (Third Degree Diploma) 

- เจ้ำของโครงงำน : 
 นำยธนำทิตย์  ประดับไทย 
 นำยกันตณัช  โภชนะสมบัติ 
 นำยชิษณุพงศ์ แสงสินธุ์ 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 ดร.สมพร  บัวประทุม 
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กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ 
 โครงงำน “The use of tea extracts to extend the expiration date 

of bread” 
- ได้รับรำงวัล  เหรียญชมเชย (Honorable Mention Award) 
- เจ้ำของโครงงำน : 

 นำยวชิรวิทย์  โพธิ์สุวรรณ 
 นำยณภัค  เวชสุรียะกุล 
 นำยวุฒิสรรค์  ปรำชญ์พยนต์ 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 นำงสำวอำรีย์  สักยิ้ม 
 ดร.อรวรรณ  ปิยะบุญ 

 โครงงำน “Immobilization and catalytic properties of pumpkin 
seed lipase on chitosan” 

- ได้รับรำงวัล  เหรียญชมเชย (Honorable Mention Award) 
- เจ้ำของโครงงำน : 

 นำงสำวพิมพ์วุฒิ เนติสุนทร 
 นำยจิรัฏฐ์  สตีเฟ่น 
 นำยสุทธิภัทร  จิตรแหง 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 ดร.ดวงแข  ศรีคุณ 

 โครงงำน “Development of colorimetric technique for 
quantitative analysis of oxybenzone by formation of copper 
complex” 

- ได้รับรำงวัล  เหรียญชมเชย (Honorable Mention Award) 
- เจ้ำของโครงงำน : 

 นำยสถำปนำ  อำจหำญ 
 นำยจิรำยุ  หงส์อมตะ 
 นำยธำม  สันตินินนท 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 ดร.ดวงแข  ศรีคุณ 
 ดร.ณรงค์ศักดิ์  ขุนรักษำ 

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

โครงงำน “นวัตกรรมชุดทดสอบเหงื่อสำมฟังก์ชันเพื่อกำรวิเครำะห์ระดับ 
ไมโครของปริมำณแคลเซียม ฟอสเฟต และค่ำกรดเบส สู่กำรประเมินภำวะ
เสี่ยงโรคกระดูกพรุน” 

- ได้รับรำงวัล  ท่ี 4  สาขา Biomedical And Health Sciences 
(BMED) : รอบ Grand Award 

- ได้รับรำงวัล  The First Award in Life Sciences of $2,000 
from Sigma XI, The Scientific Research Honor Society 
: รอบ Special Award 

- เจ้ำของโครงงำน : 
 นำยพัฒฒ์  พฤฒิวิลัย 
 นำยกฤษฏิ์  กสิกพันธุ์ 
 นำยกรวีร์  ลีลำอดิศร 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 ดร.เกียรติภูมิ  รอดพันธุ์ 
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กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ 
8. The XXXI International Scientific Student 

Conference Sakharov Readings 
 
วันที่ 15-16 พฤษภำคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ 

โครงงำน “Modeling and Simulation of Quad Band Radio 
Frequencies (RF) Energy Harvesting System and Circuits” 

- ได้รับรำงวัล  Third Place Award 
เจ้ำของโครงงำน : 
 นำยเขมจิรัฎฐ์  เฮงสวัสดิ์ 
 น.ส.อัจฉริยำ  โรจน์บัณฑิต 
 นำยภำคิน  ส่งศรีบุญสิทธิ์ 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 ดร.ปรำณี  ดิษรัฐกิจ 
 ดร.สุทธิวัฒน์  หมำดหลี 

 โครงงำน “A Preliminary Study on Leaf Anatomy of Erycibe Roxb. 
in Thailand” 

- ได้รับรำงวัล  Special Diploma for a thorough and 
conclusive microscopic study of the leaf anatomy of 
plants of the genus Erycibe 
เจ้ำของโครงงำน : 
 น.ส.พลอยภัสสร ถิรจิตโต 
 น.ส.เบญญำวัธน์ ก้องนำวำ 
 น.ส.อชิรญำ  มำนิตกุล 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 ดร.จิโรจน์  แสงรัตนประเสริฐ 
 รศ.ดร.ปวีณำ  ไตรเพิ่ม  (ภำควิชำพฤกษศำสตร์  
    มหำวิทยำลัยมหิดล) 

9. KSA Science Fair 2021 (KSASF 2021) 
 
วันที่ 29 มิถุนำยน – 1 กรกฎำคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ 

โครงงำน “Warning system for wrong posture sitting by analyzing 
the tilt angle of the back and neck” 

- ได้รับรำงวัล  Advanced Research Award (รำงวัลโครงงำนที่
ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละสำขำวิชำ) 
เจ้ำของโครงงำน : 
 นำยชิษณุพงศ์ แสงสินธุ์ 
 นำยกันตณัช  โภชนะสมบัติ 
 นำยธนำทิตย์  ประดับไทย 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 ดร.สมพร  บัวประทุม 

 โครงงำน “Fruit-long: ethylene adsorbent sheet from nanoclay 
and nanocellulose for extending fruit shelf-Life” 

- ได้รับรำงวัล  Advanced Research Award (รำงวัลโครงงำนที่
ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละสำขำวิชำ) 
เจ้ำของโครงงำน : 
 น.ส.กวิสรำ  รุจิประภำกร 
 น.ส.ลักษิกำ  หงส์ฟ่องฟ้ำ 
 นำยพิชญุตม์  ลือปิยะพำณิชย์ 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 
 ดร.ณุจุฑำ  ธรรมสุเมธ 
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1.2 ผลสัมฤทธิจ์ากการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการด้านอื่น ๆ 
 

กิจกรรม รางวัลที่ได้รับ 
1. กำรแข่งขัน BBTech Speech Contest 2020  

 
วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563 
คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

◊ รางวัลชนะเลิศ  รับโล่รำงวัล เกียรติบัตร ทุนกำรศึกษำ 10,000 
บำท พร้อมทุนศึกษำต่อหลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เป็นระยะเวลำ 4 ปี 
 - นำยธนัท  รงค์บัณฑิต 

2. กำรแข่งขัน Young Data Scientist Case Competition 
Season 2 
 
วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2564 (ผ่ำนโปรแกรมออนไลน์ ZOOM) 
 

◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 
“ทีม : โฮวหยั่นกว๊อกเพ็งอ่อน ประกันชีวิต” 
-  นำยณัชชำนน เตชะสุข 
-  นำยหรรษลักษณ์ เสนำรักษ์ 
-  นำยปัณณ์  เลิศจตุรภัทร 
- นำยพรรษ  เดชำวิชิตเลิศ 

3. SpaceFIGHT2020 1st Payload Design 2020 
 
วันที่ 18-26 มิถุนำยน 2564 (ช่วงเวลำในกำรเปิด Vote) 
ประกำศผล วันท่ี 28 มิถุนำยน 2564 
รูปแบบออนไลน์ 

◊ Popular Vote  ได้รับเงินรำงวัล 5,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
“ปิ๊กกำจู ชั้นเลือกนำย” 
- น.ส.อัจฉริยำ  โรจน์บัณฑิต 
- นำยปุณณวิช พงศ์ศรีอัศวิน 
- นำยวุฒิภัทร  วุฒิภัทรธรรม 

 

 


