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ผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอมูลระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

โรงเรียนไดดาํ เนินงานดานภารกิจหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายในการพัฒนานักเรียน สอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียนและเกิดผลสัมฤทธิ์เปนที่ประจักษ สรุปได
ดังนี้
1. การดําเนินงานตามภารกิจหลักของโรงเรียน
1.1 การสรรหาและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
โรงเรียนไดดาํ เนินการรับสมัครและสอบรอบแรก เพือ่ คัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ปการศึกษา 2562 ทั้งในสวนของโรงเรียนและดําเนินการใหแกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียน
วิทยาศาสตรภมู ิภาค) ทัง้ 12 แหง และโครงการสนับสนุนการจัดตัง้ หองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน
โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) จํานวน 18 แหง
ผลการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้
ชวงเวลา

การดําเนินงาน

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561

รับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ปการศึกษา 2562 มีนักเรียนสมัครสอบทั้ง 3 โครงการ จํานวน 22,232 คน ซึง่ เมือ่ ได
ตรวจคุณสมบัติแลว มีนักเรียนทีม่ ีสิทธิสอบจํานวน 20,749 คน จําแนกเปน
- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จํานวน 13,122 คน
- โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 8,768 คน
- โรงเรียนในโครงการ วมว. จํานวน 8,763 คน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก

วันที่ 14 ธันวาคม 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก
นักเรียนทีเ่ ลือกสอบเขาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ผานการคัดเลือกรอบแรก
จํานวน 516 คน

วันที่ 26-27 มกราคม 2562

ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบสอง
- นักเรียนเขาสอบคัดเลือกรอบสองครบทุกรายวิชา จํานวน 504 คน
- นักเรียนเขาสอบคัดเลือกรอบสองเฉพาะวิชาคณิตศาสตร จํานวน 2 คน
- นักเรียนขาดสอบ 10 คน
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ชวงเวลา
วันที่ 4 มีนาคม 2562

การดําเนินงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง
นักเรียนผานการคัดเลือกเปนตัวจริง 240 คน และตัวสํารอง 264 คน
รายการ
นร.จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
นร.จากโรงเรียนในเขตภูมิภาค
รวม

ตัวจริง
ชาย หญิง
98
34
78
30
176
64
240

ตัวสํารอง
ชาย หญิง
88
45
81
50
169
95
264

รวม
265
239
504

หมายเหตุ มีนักเรียนไมผานการคัดเลือกรอบสอง จํานวน 2 คน (เขาสอบเฉพาะวิชาคณิตศาสตร)

มีนาคม-พฤษภาคม 2562

ดําเนินการรับมอบตัวนักเรียนที่ผา นการคัดเลือกตัวจริง ระหวางวันที่ 15-17 มีนาคม
2562 และรับมอบตัวนักเรียนที่ผา นการคัดเลือกตัวสํารองถึงลําดับที่ 165 รายละเอียด
ดังตาราง
รายการ
นร.จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
นร.จากโรงเรียนในสวนภูมิภาค
รวมทั้งสิ้น

7-15 พฤษภาคม 2562

ตัวจริง
ตัวสํารอง
รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
47 17 64 26 17 43 107
45 23 68 43 22 65 133
92

40

132

69

39

108 240

กิจกรรมคายปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562
- วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 : กิจกรรมละลายพฤติกรรม ณ กองพันทหารราบ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
- วันที่ 11-5 พฤษภาคม 2562 : กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับการเปนนักเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

โรงเรียนไดเริ่มดําเนินการประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียนเพื่อเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ปการศึกษา 2563 ชวงเดือนกรกฎาคม 2562 รับสมัครออนไลน ระหวางที่ 1-31 สิงหาคม 2562 และมีกรอบ
การดําเนินงาน ดังนี้
ชวงเวลา
1-31 สิงหาคม 2562
วันอาทิตยที่ 17 พฤศจิกายน 2562
17 ธันวาคม 2562

การดําเนินการ
รับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562
ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก จํานวน 500 คน
วันเสาร-อาทิตย ที่ 18-19 มกราคม 2563 ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบสอง
2 มีนาคม 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง จํานวน 240 คน
14 มีนาคม 2563
มอบตัวเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2563
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1.2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่โรงเรียนจัดใหแกนักเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบดวย
1.2.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 7 ครั้ง ดังนี้
วันที่จัดกิจกรรม

หัวขอการบรรยาย

28 พฤศจิกายน 2561
26 ธันวาคม 2561

Leading self
คุณกลาที่กาวหรือยัง

13 กุมภาพันธ 2562

ธรรมะกับความรัก

13 มิถุนายน 2562

อยูอยางเขาใจ

8 กรกฎาคม 2562

ไมมีอะไรที่คงทนถาวร แมกระทัง่ ความทุกข
ของชีวิต
ความรูเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

31 สิงหาคม 2562
(กิจกรรมคายคุณธรรม
จริยธรรม สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ป
การศึกษา 2562

1 กันยายน 2562
2 กันยายน 2562

ความสุขที่แทจริง คืออะไร
หลักธรรมนําชีวิต สูค วามสําเร็จ

ผูบรรยาย
คุณณิชา พิทยาพงศกร (นักเรียนเกา รุนที่ 13)
คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร
เจาของเพจ เจาของหนังสือแปดบรรทัดครึ่ง และเปนหนึ่ง
ในทีม Innovation Lab ของ ปตท.
พระอาจารยสุชิน ทํามาหากิน
วัดอุมผาง อดีตครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาและเผยแพรองคความรู
มูลนิธิแมฟาหลวงฯ
พระครูปฐมธรรมวงศ (พระอาจารยสุรศักดิ์)
ผูชวยเจาอาวาสวัดไรขิง พระอารามหลวง
- นายวัชรพงษ วงษแกว (นักเรียนเกา รุน ที่ 26)
- นางเกตุแกว นิลยาน
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชพิพัฒน
- นางสาวสุพพัตรา ผานมรคา
เจาหนาที่ปรึกษาดานการเงินและอาจารยพิเศษ
วิชาเศรษฐศาสตร
- นายแพทยภูริทัต แสงทองพานิชกุล (นักเรียนเกา รุนที่
และประธานชมรมศิษยเกา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ)
- ดร.วนรักษ ชัยมาโย
รองผูอํานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล
- นายไพบูลย เล็กสกุลไทย
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ รุนที่ 27
- นายสรวิศ ไพบูลยรัตนากร
ผูกอตั้ง Saturday School หรือ “โรงเรียนวันเสาร”
- นายภัทร วรธรรม (นักเรียนเกา รุนที่ 26)
คุณมยุริญ ผองผุดพันธ
ดร.ดัชกร ตนเจริญ

โรงเรียนดําเนินการจัดคายคุณธรรมและจริยธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา
2562 ระหวางวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
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1.2.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู
(1) การฟงบรรยายพิเศษ : โรงเรียนไดจดั กิจกรรมฟงบรรยายพิเศษ จํานวน 7 ครั้ง ซึ่งเปน
การบรรยายดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 4 ครั้ง และดานสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและบุคลิกภาพ 2 ครั้ง ดังนี้
วันที่จัดกิจกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
12 ธันวาคม 2561

23 มกราคม 2562

30 มกราคม 2562

6 กุมภาพันธ 2562
29 พฤษภาคม 2562
5 มิถุนายน 2562

หัวขอการบรรยาย

ผูบรรยาย

Enjoy Science แรงบันดาลใจ โอกาส และ
ความกาวหนาในอนาคต
Biophysics : When a physicist falls in love
with biology

อาจารย ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ (ศิษยเกา รุน 11)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.อุดม แซอึ่ง (ศิษยเกา รุน 11)
นักวิจัยหองปฎิบัติการวิเคราะหและประยุกตใชสารชีว
โมเลกุล ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
(BIOTEC)
Visualization of machines / See the world at ผศ.ดร.ปวย อุนใจ
nanoscale
อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
การแสดงหุนละครเล็ก เรื่องรามเกียรติ์
คณะหุนละครเล็กโจหลุยส
ตอน นางลอย พรอมการสาธิตการเชิดหุน
ละครเล็กประกอบการบรรยาย
Social Science Innovation and Life
คุณสุทัศน รงรอง
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร บริษัท ดูอนิ ไทย จํากัด
พระมหากษัตริยกับประเทศไทย
วิทยากรจิตอาสา 904
เสนทางนักวิจัยโทเร: จากกราฟนในหองแล็บสู ดร.อดิสร เตือนตรานนท
ตลาดโลก
นักวิจัยอาวุโสและหัวหนาหนวยปฎิบตั ิการวิจัยนาโน
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องจุลภาค ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ

(2) การศึกษาดูงาน : โรงเรียนไดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานที่ตาง ๆ จํานวน 4 ครั้ง ทั้งหมด
62 แหง โดยแบงเปนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จํานวน 40 แหง และดานสังคมศึกษา ภาษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี จํานวน 22 แหง ดังนี้
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วันที่จัดกิจกรรม

สถานที่ศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตรฯ : 40 แหง

สถานที่ศึกษาดูงานดานสังคมศึกษาฯ : 22 แหง

15 พฤศจิกายน 2561 1. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต กรุงเทพมหานคร
2. ภาควิชาวิศวกรรมการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
3. บริษัท ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด
จังหวัดปทุมธานี
4. บริษัทซีที เอเชีย โรโบติกซ จํากัด
5. บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
6. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
7. ศูนยเซลลตนกําเนิดและเวชศาสตรฟน ฟูสภาวะ
เสื่อม กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุขบําราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี
8. หนวยเสริมสรางศักยภาพทางนาโนศาสตรและนา
โนเทคโนโลยี (NANO) คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
9. อุทยานธรรมชาติสรีรุกชาติ อุทยานธรรมชาติ
วิทยาสิรีรุกขชาติ (โดยภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10.ศูนยวิจัยและหองปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมชีว
การแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
12.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
(องคการมหาชน) กรุงเทพมหานคร

1. พิพิธภัณฑผา ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน
ในพระบรมมหาราชวัง
2. พิพิธภัณฑและศูนยฝกอบรมการแพทยแผนไทย
สังกัดกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสาน กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี
3. หออัครศิลปน จังหวัดปทุมธานี
4. พิพิธภัณฑวังวรดิศ และหอสมุดดํารงราชานุภาพ
5. บานพิพิธภัณฑ หรือ House of Museums
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
6. พิพิธภัณฑแรหิน กรมทรัพยากรธรณี
กรุงเทพมหานคร

5 กุมภาพันธ 2562
1 สิงหาคม 2562

13.นิทรรศการวันนักประดิษฐ ศูนยประชุมไบเทค
บางนา
14. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
15.ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
16.หนวยวิจัยไขเลือดออก สถานสงเสริมการวิจัย
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
17. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
18.ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
19.พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ (พิพิธภัณฑพระราม 9
และพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา)

7. พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง
8. พิพิธภัณฑพระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส
9. พิพิธภัณฑศิริราชพิมุขสถาน โรงพยาบาลศิริราช
10.อนุสรณสถานแหงชาติ กองประวัติศาสตรและ
พิพิธภัณฑทหาร
11. พิพิธภัณฑศิลปะไทยรวมสมัย
12.หอภาพยนตร (องคการมหาชน) จ.นครปฐม
13.ศูนยการเรียนรูธนาคารแหงประเทศไทย
14. พิพิธภัณฑผา ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมมหาราชวัง
15.ศูนยการเรียนรูธนาคารแหงประเทศไทย
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วันที่จัดกิจกรรม

12 กันยายน 2562

สถานที่ศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตรฯ : 40 แหง
20. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ (พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี)
21. ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
22. ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
23. ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24. ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา
25. วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
26. บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด
27. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28. Smart Lab คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
29. สถาบันวิจัยและพัฒนา องคการเภสัชกรรม
30. ภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร
และวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
31. ศูนยนวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรมชีว
การแพทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง
32. มูลนิธิทันตนวัตกรรม พระรามเกา
33. การกีฬาแหงประเทศไทย
34. สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตรโมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
35. อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
36. ภาควิชาวิศวกรรมการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
37. ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราช
มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวังหลัง
38. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
39. ภาควิชาธรณี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
40. อุทยานรังสรรนวัตกรรมอวกาศ

สถานที่ศึกษาดูงานดานสังคมศึกษาฯ : 22 แหง

16. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ศิลป พีระศรี
อนุสรณ และหอประติมากรรมตนแบบ
17. นิทรรศรัตนโกสินทร
18. Siam Serpentarium
19. พระราชวังเดิม (กรุงธนบุรี)
20. พิพิธภัณฑตํารวจ วังปารุสกวัน
21. พิพิธภัณฑวัฒนธรรมดอกไม
22. พิพิธภัณฑชาวบางกอก ถนนเจริญกรุง
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(3) กิจกรรมคายวิชาการ : เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนเรียนรูจากสถานการณจริงเสริมการเรียนรู
ในหองเรียนทัง้ ดานวิทยาศาสตรและศิลปวัฒนธรรม เรียนรูการใชวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวันและวิทยาศาสตร
ที่แฝงอยูในภูมิปญ
 ญาทองถิ่น รวมทั้งรูจักและเขาใจวิถีการดํารงชีวิตของคนในสังคมทีต่ างไปจากสังคมที่ดาํ รงอยู
นอกจากนี้ ในการจัดคายวิชาการ โรงเรียนไดจดั ในลักษณะการบูรณาการใหมีเนือ้ หาความรูผสมผสานทุกวิชา
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรูแบบ Problem-based learning หรือ Inquiry-based learning
สามารถหาคําตอบหรือแนวทางแกปญหาตาง ๆ ได และนักเรียนรูจักทํางานเปนหมูคณะ
ในปการศึกษา 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมคายวิชาการ ระหวางวันที่ 8-10 กุมภาพันธ 2562
จํานวน 6 คาย ดังนี้
คาย / ชื่อคาย

จังหวัด

คายที่ 1 : “โคนมรอยลาน กาญนะจะบุรี”
คายที่ 2 : “เรียนรูวิถีชีวิต แนวคิดภูมิปญญา เพื่อพัฒนาชุมชน”
คายที่ 3 : “ไอดินกลิ่นศิลป มารวมกันฟนที่ราชบุรี”
คายที่ 4 : “วิทยเพื่อการอนุรักษ รวมคนรักษทะเล เฮที่แสมสาร
สรางบานปะการัง”
คายที่ 5 : “ลุยน้าํ ...ปลูกปาชายเลน เดินเลน...อัมพวา
ศึกษา...นาเกลือ สองเรือ...ชมอิ่งออย”
คายที่ 6 : “ปฐมบท 3,000 ป แหงทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ”

กาญจนบุรี
นครปฐม /
สมุทรสงคราม
ราชบุรี
ชลบุรี

จํานวน
นักเรียน (คน)
38
40
40
40

สมุทรสงคราม

40

สุพรรณบุรี

39

1.2.3 กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา : โรงเรียนไดจดั กิจกรรมพัฒนาจิตอาสาเพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนผูมี
คุณธรรมจริยธรรม มีความเสียสละ รูจักบําเพ็ญประโยชนเพื่อชุมชนและสังคม เขาใจสภาพปญหาและชีวิตความ
เปนอยูท่แี ตกตางกันในสังคม กิจกรรมพัฒนาจิตอาสาทีโ่ รงเรียนจัดขึน้ ไดแก
(1) กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน ณ ศูนยบริการโลหิตสภากาชาดไทย จํานวน 6 ครั้ง ไดแก
วันที่ไปรวมกิจกรรม

จํานวนนักเรียน (คน)

จํานวนครู (คน)

วันเสารที่ 24 พฤศจิกายน 2561 (ชวงเชา-บาย)

20

2

วันอาทิตยที่ 25 พฤศจิกายน 2561 (ชวงเชา-บาย)

20

2

วันเสารที่ 29 มิถุนายน 2562 (ชวงเชา-บาย)

20

2

วันอาทิตยที่ 30 มิถุนายน 2562 (ชวงเชา-บาย)

20

2

วันเสารที่ 6 กรกฎาคม 2562 (ชวงเชา-บาย)

20

2

วันอาทิตยที่ 7 กรกฎาคม 2562 (ชวงเชา-บาย)

20

2

120

12

รวม
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(2) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนชวยคัดแยกของบริจาค ทําความสะอาด เช็ด ถู ภายในบริเวณวัด และ
โรงพยาบาล 6 แหง จํานวน 9 ครั้ง ไดแก
สถานที่

วันที่ไปรวมกิจกรรม

จํานวนนักเรียน (คน)

จํานวนครู (คน)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

45

2

วันที่ 29 มิถุนายน 2562

50

3

2. วัดปาชัยรังษี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

7

2

3. วัดหทัยนเรศวร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

10

2

วันที่ 29 มิถุนายน 2562

50

2

4. วัดงิ้วราย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

7

2

5. วัดญาณเวศกวัน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

28

2

วันที่ 29 มิถุนายน 2562

30

2

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562

30

2

257

19

1. วัดไรขิง

6. โรงพยาบาลมิชชั่น
รวม

(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในชุมชน ชวยจัดกิจกรรมนันทนาการ เลานิทานประกอบการแสดง
และรวมพูดคุยกับผูส ูงอายุและนอง ๆ จํานวน 3 แหง ไดแก
สถานที่

วันที่ไปจัดกิจกรรม

จํานวนนักเรียน (คน) จํานวนครู (คน)

1. ศูนยดูแลผูสูงอายุ บานอุนใจรัก เนอสซิ่งโฮม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

11

1

2. มูลนิธิเด็กบานทานตะวัน สายสี่

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

25

2

วันที่ 29 มิถุนายน 2562

40

3

76

6

3. สถานรับดูแลและฟนฟูผูปวยบานอุนใจรัก
รวม

(4) นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ รวมกิจกรรม “เย็บถุงผาใสยากลับบาน” ดวยวิธีการ
เย็บดนถอยหลังและรอยเชือกหูรูด เพื่อนําไปแจกตามโรงพยาบาลตาง ๆ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในวันที่
15 พฤศจิกายน 2561 เฉพาะนักเรียน ระดับชั้น ม.5 และ ม.6 ทีไ่ มประสงคไปศึกษาดูงาน จํานวน 8 คน และ
วันเสารท่ี 1 ธันวาคม 2561 จํานวน 40 คน
(5) นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร รวมกิจกรรม “MWIT SCREEN” เพื่อสกรีนถุงผาใสยากลับบาน
และนําไปแจกตามโรงพยาบาลตาง ๆ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เฉพาะนักเรียน
ระดับชั้น ม.5 และ ม.6 ทีไ่ มประสงคไปศึกษาดูงาน จํานวน 9 คน และวันเสารที่ 1 ธันวาคม 2561 จํานวน 15 คน
(6) วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณทุกระดับชั้น พรอมใจกันทําความดี
โดยการบําเพ็ญประโยชนเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ดวยการชวยงานครูและเจาหนาทีต่ ามสาขาวิชา-ฝายตาง ๆ ในชวงเชา และรวมกิจกรรม
Dance for Dad ในชวงเย็นรวมกับบุคลากรของโรงเรียน
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(7) วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จัดคายบําเพ็ญประโยชน ลักษณะ
“พี่ชวยนอง” จํานวน 13 คาย
สถานที่
1. โรงเรียนเหลียนหัว จ.นครนายก

ระดับชั้นของนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรม
ป.5

จํานวนนักเรียน
จํานวนนักเรียน MWIT
ที่เขารวมกิจกรรม (คน)
(คน)
79
17

2. โรงเรียนวัดทองจรรยา จ.นครนายก

ป.4-6

55

15

3. โรงเรียนวัดหนองรี จ.นครนายก

ป.5-6

62

16

ม.1

196

35

5. โรงเรียนนายกวัฒนากร (บานนา) จ.นครนายก

ม.1-3

6. โรงเรียนวัดทําใหม จ.พระนครศรีอยุธยา

ป.4-6

110
65

24
16

7. โรงเรียนวัดบึง จ.พระนครศรีอยุธยา

ป.1-6

66

15

8. โรงเรียนวัดเทพอุปการาม (อุป อุน พัฒนา
ประชาสรรค) จ.พระนครศรีอยุธยา
9. โรงเรียนวัดงิ้วราย จ.นครปฐม
10. โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม

ป.3-6

44

15

ป.4-6
ป.5-6

60

15

46

15

11. โรงเรียนวัดลานตากฟา จ.นครปฐม

ป.5

40

15

12. โรงเรียนวัดอางแกว (จีบ ปานขํา) จ.นครปฐม

ป.6

60

16

13. โรงเรียนคลองหนองใหญ (ทองคําปานขํา
อนุสรณ) จ.นครปฐม

ป.5

130

23

879

237

4. โรงเรียนนวมราชานุสรณ จ.นครนายก

รวม

(8) วันที่ 12-15 กุมภาพันธ 2562 ครูและนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณชว ยถวายภัตตาหาร
เชาแดพระสังฆาธิการ พระวิทยากร และพระนักศึกษา ประมาณ 700 รูป ในการอบรมบาลีกอนสอบธรรม
สนามหลวง ภาค 14 ปที่ 45 ณ วัดไรขิง ตัง้ แตเวลา 04.30-08.30 น. จํานวน 80 คน (เฉลี่ยวันละ 20 คน)
(9) วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ครูและนักเรียนทีไ่ มไดเรียนนักศึกษาวิชาทหาร จํานวน 40 คน
รวมจัดทําของเลนและสื่อการเรียนรูเพื่อไปมอบใหโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นอนุบาล ในกิจกรรม “ของเลนและสือ่
การเรียนรูแดนองอนุบาล” ระหวางเวลา 13.00-16.00 น.
(10) วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ครูและนักเรียนทีไ่ มไดเรียนนักศึกษาวิชาทหาร จํานวน 80 คน
รวมพิธีถวายเทียนจํานําพรรษา ณ วัดไรขิง ระหวางเวลา 13.00-16.00 น.
(11) วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณรวมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูห ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
67 พรรษา โดยจัดในรูปแบบกิจกรรมพี่ชวยนอง มีกิจกรรมฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ
ณ กระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนเขารวมกิจกรรม จํานวน 30 คน ครูผูดูแล จํานวน 6 คน
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1.3 การทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน
ในปการศึกษา 2561 นักเรียนรุนที่ 27 (มัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2561) มีโครงงานวิทยาศาสตร
ทั้งสิ้น 95 โครงงาน จําแนกเปนสาขาตาง ๆ ดังนี้
สาขา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ
เคมี
ฟสิกส
คณิตศาสตร
ศิลปศาสตร

จํานวนโครงงาน
32
18
19
19
7

โครงงานวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 รุนที่ 27 ปการศึกษา 2561 จํานวน 95 โครงงาน
ไดดาํ เนินการสอบโครงงาน (Project Defense) เรียบรอยแลวในระหวางวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ 2562
โครงงานวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 รุนที่ 28 ปการศึกษา 2562 ไดสงขอเสนอ
โครงงาน Proposal draft 1 ใหครูท่ปี รึกษาโครงงานของแตละสาขาวิชา เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2562 และใหเวลา
นักเรียนแกไขชื่อหัวขอโครงงาน หรืออาจมีเปลีย่ นแปลงกลุม โครงงาน โดยคาดวานักเรียนจะดําเนินการเสร็จ และ
ดําเนินการสงขอเสนอโครงงานฉบับสมบูรณ (Proposal) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 หลังจากนั้น ไดดําเนินการ
สอบ Proposal (Proposal Defense) ระหวางวันที่ 17 – 28 มิถุนายน 2562 มีจาํ นวนโครงงานทัง้ สิน้ 87 โครงงาน
ดังนี้
สาขา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ
เคมี
ฟสิกส
คณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ
ศิลปศาสตร

จํานวนโครงงาน
24
25
18
18
2
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1.4 กิจกรรมวิชาการกับตางประเทศ
1.4.1 การสนับสนุนกิจกรรมวิชาการและพัฒนาบุคลากรในตางประเทศ
วันเดือนป
24-27 ตุลาคม 2561

4-9 พฤศจิกายน 2561

14-17 กุมภาพันธ 2562

1-7 กรกฎาคม 2562

กิจกรรม / สถานที่
รักษาการหัวหนาสาขาวิชาภาษาตางประเทศ เขารวมการประชุม 4th Conference of PASCH
Principals from Southeast Asia-Australia-New Zealand: Languages Open Doors.
Perspectives With German, Indonesia
ผูชวยผูอ ํานวยการโรงเรียน, หัวหนาสาขาวิชาฟสิกส และเจาหนาที่ฝายวิชาการ เขารวม
กิจกรรม Kyoto University Visit Program for Professionals in Secondary Education
from ASEAN Countries, Japan
รักษาการในตําแหนงผูช วยผูอ ํานวยการโรงเรียน เขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานและประชุมกับ
ผูแทนของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ในงาน Lingnan
University Open House, Lingnan University, Hong Kong
ครูชํานาญ สาขาวิชาศิลปศาสตร เขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานและประชุมกับผูแทนของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ในงาน GIGA Summer Program
for College Counselors, Keio University, Japan

1.4.2 โครงการแลกเปลี่ยนครูกับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ
วันเดือนป
21 ตุลาคม – 23 ธันวาคม
2562

ผูแทนจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
Dr. In Jeong Ko, Biology Teacher, Korea Science Academy of KAIST, Korea

1.4.3 การตอนรับคณะผูแทนของสถาบันการศึกษาและหนวยงานจากตางประเทศ จํานวน 5 คณะ
จาก 5 ประเทศ
วันเดือนป
19 ธันวาคม 2561
17 มิถุนายน 2562

13 – 14 สิงหาคม 2562

15 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562

ผูแทนจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
Dr. Peter Le Masurier, Director of Internationalism and Business Development, Jersey
College of Girls, English
Mr. Dasho Karma Yeshey, Secretary of Education
Mr. Nar Bahadur Raika, Chief Program Officer, Quality Assurance and Accreditation
Division, Bhutan
Associate Prof. Hiroshi Tanaka, Graduate School of Professioanl teacher Education,
Ritsumeikan University, Japan and Mr. Fumio Goto, Principal of Risumeikan
Primary School
Dr. Kihoko Tokue, Managing Director และ Ms. Elizabeth Wee, Assistant Manager,
Education Development Division, Leave a Nest Singapore
Ms. Laura Nix, Director for the "Inventing Tomorrow" Documentary, Ms. Sahithi Pingali,
Intel ISEF Alumna, Ms. Anna Rogers, Public Diplomacy Assistant, and Mr. Wisarut
Kimaporn, Cultural Affairs Assistant, U.S. Embassy, Bangkok
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1.4.4 การเขารวมกิจกรรมนําเสนอและแขงขันโครงงานระดับนานาชาติ จํานวน 13 รายการ ใน 7 ประเทศ
ชวงเวลาของกิจกรรม
กิจกรรม / สถานที่
13-19 พฤศจิกายน 2561 นําเสนอโครงงานในงาน Japan Super Science Fair 2018 (JSSF 2018), Ritsumeikan High School, Japan
นําเสนอโครงงานในงาน The 11th International Science Youth Forum (ISYE 2019), Hwa Chong
20-26 มกราคม 2562
Institution, Singapore
แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร The Singapore International Science Challenge – International Student
18-22 มีนาคม 2562
Science Fair 2019 (SISC-ISSF 2019), National Junior College , Singapore
18-24 มีนาคม 2562
แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร Tsukuba Science Edege 2019 , Tsukuba, Japan
31 มีนาคม – 5 เมษายน แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร IDEX 2019: Innovation, Design, Engineering eXchange ,Anglo-Chinese
2562
School (Independent) , Singapore
แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 20th International Elementz Science Research Conference and Exhibition,
7-12 เมษายน 2562
Anderson Serangoon Junior College, Singapore
แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร The 19th Kolmogorov Readings International Science Conference 2019,
5-8 พฤษภาคม 2562
Russia
แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร The Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) 2019,
10-20 พฤษภาคม 2562
Phoenix, Arizona, USA
16-21 พฤษภาคม 2562 นําเสนอโครงงานในงาน XXIX Annual Sakharov Readings 2019, Russia
แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร Global Leadership Link 2019, Pak Kau College & Hong Kong University,
27-30 มิถุนายน 2562
Hong Kong
25 มิถุนายน – 2
นําเสนอโครงงานในงาน 2019 Korea Science Academy Science Fair (KSASF), KSA of KAIST, Korea
กรกฎาคม 2562
แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร Global Leadership Link 2019, National University of Singapore,
24-28 กรกฎาคม 2562
Singapore
แขงขันทางวิชาการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรระดับนานาชาติ The 9th e-Learning International
17 – 24 สิงหาคม 2562
Contest of Outstanding of New Ages (The 9th e-ICON World Contest) ณ เมืองปูซาน

1.4.5 การเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในตางประเทศ จํานวน 4 กิจกรรม ใน 3 ประเทศ
วันเดือนป
14-19 ตุลาคม 2561
16-22 พฤศจิกายน 2561
5-25 พฤษภาคม 2562
1 – 10 มิถุนายน 2562
2-22 มิถุนายน 2562
6 – 11 กรกฎาคม 2562

กิจกรรม / สถานที่
โครงการ NTNU 2018 Science Camp ณ National Taiwan Normal
University
โครงการ SAKURA Exchange Program in Science 2018 , Japan
โครงการ Schools: Partner for the Future (PASCH), Germany
โครงการจัดสงนักเรียนไปศึกษาดูงานที่เซิรน ประจําป พ.ศ. 2562
(High School Visit at CERN)
โครงการ Schools: Partner for the Future (PASCH), Germany
The 2019 Asia Pacific Forum for Science Talented ณ National
Taiwan University

จํานวน (คน)
ครู
1

นักเรียน
10

2
1

9
1
2

1

1
2

[ 73 ]
วันเดือนป

กิจกรรม / สถานที่

22 – 26 กรกฎาคม 2562 The 10th HAS International Symposium ณ Hana Academy Seoul
27 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม Leadership and Entrepreneurship Accelerator Programme (LEAP)
2562
ณ Jersey College for Girls
รวม

จํานวน (คน)
ครู
1
-

นักเรียน
3
3

6

31

1.4.6 โครงการแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการและวัฒนธรรม กับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ
โดยไดตอนรับคณะครูและนักเรียน จํานวน 10 โรงเรียน ใน 9 ประเทศ รวมถึงสงครูและนักเรียนของโรงเรียน
ไปรวมโครงการฯ กับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ จํานวน 11 โรงเรียน ใน 7 ประเทศ
วันเดือนป

สถาบัน / ประเทศ

ครู

นักเรียน

19

89

2
2
1
2
2
2
2
2
2

6
9
6
8
10
9
5
10
10

1
1

8
8

29

136

Droste-Hülshoff-Gymnasium , Germany
G.T. (Ellen Yeung) College , China
Aichi Prefectural Handa Senior High School , Japan

2
1
2

10
7
8

St. Antonius Gymnasium, Germany
National University of Singapore High School of Mathematics and
Science , Singapore
Ritsumeikan High School, Japan
Waseda University Honjo Senior High School, Japan
National Junior College, Singapore
Korea Science Academy of KAIST, Korea

2
2

10
10

2
2
2
2

10
10
7
8

John Monash Science School, Australia
Camborne Science and International Academy, United Kingdom

2
2

8
10

◊ การตอนรับคณะจากโรงเรียนเครือขายในตางประเทศตามโครงการแลกเปลี่ยนฯ
14-21 พฤศจิกายน 2561
22 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561
22 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561
18-24 ธันวาคม 2561
3-15 มกราคม 2562
5-12 มกราคม 2562
6-14 มกราคม 2562
24-30 มกราคม 2562
3-9 มิถุนายน 2562
1-8 กรกฎาคม 2562
13-21 สิงหาคม 2562

National Junior College, Singapore
Camborne Science and International Academy, England
G.T. (Ellen Yeung) College, Hong Kong
Shanghai High School, China
Droste-Hülshoff-Gymnasium , Germany
Waseda University Honjo Senior High School, Japan
John Monash Science School, Australia
Seoul Science High School, Korea
National University of Singapore High School of Mathematics and
Science, Singapore
Korea Science Academy of KAIST, Korea
Ritsumeikan University, Japan

◊ การไปรวมโครงการแลกเปลี่ยนฯ กับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ
3-16 ตุลาคม 2561
16-22 ตุลาคม 2561
18-24 ตุลาคม 2561
18-13 มีนาคม 2562
25-31 มีนาคม 2562
14-25 เมษายน 2562
18-25 เมษายน 2562
22-29 เมษายน 2562
23 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562
27 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2562
28 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2562

จํานวน (คน)
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วันเดือนป

สถาบัน / ประเทศ

จํานวน (คน)

3 – 16 ตุลาคม 2562

Droste-Hülshoff-Gymnasium

ครู
2

9 - 15 ตุลาคม 2562

Shanghai High School

2

10

16 – 22 ตุลาคม 2562

Seoul Science High School

2

10

16 – 23 ตุลาคม 2562

Aichi Prefectural Handa Senior High School

2

8

นักเรียน

10

1.5 การบริการพิเศษดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
งานบริการวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและ
เสริมศักยภาพคน ปงบประมาณ 2562 ดังนี้ 1) การพัฒนาความรูด านวิชาการใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2) กิจกรรมขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัด สพฐ. ในจังหวัด และ 3) กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพดานวิชาการใหกบั โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยไดมปี ฎิทินในการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้
วัน/เดือน/ป
ก.ย.-ต.ค. 61
3-4 ต.ค. 61
4-7 ต.ค. 61

6-7 ต.ค. 61
20-21 ต.ค. 61
25-26 ต.ค. 61
26-27 ต.ค. 61

27-28 ต.ค. 61
ต.ค.-พ.ย.
พ.ย.-ธ.ค. 61

กิจกรรม
สงใบสมัครพรอมเกณฑการประเมินตนเองในการเปนโรงเรียนศูนยขยายผล รุน 2 ไปยัง
โรงเรียน สพฐ. รุน 1 รุน 2 รุน 3 รุน 4 และโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ติดตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 :
รร.อางทองปทมโรจนวิทยาคม
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ “การบริหารหลักสูตรและการบริหารจัดการงานอาคาร
สถานที่” สําหรับผูบริหาร กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ติดตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 :
รร.ดีบุกพังงาวิทยายน รร.ศรียานุสรณ และ รร.เพชรพิทยาคม
ติดตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 :
รร.พะเยาพิทยาคม
ติดตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 :
รร.สอาดเผดิมวิทยา
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดทําขอสอบ 6 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ของกลุม
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ม.4 : คณิตศาสตร 3 กลศาสตร สมบัติของสาร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
และโลกศาสตรและภูมิศาสตร 1
ม.5 : บูรณาการ 1 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ติดตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 : รร.สกลราชวิทยานุกูล
จางประเมินโครงการ โรงเรียนหองพิเศษวิทยฯ สพฐ. รุน 3 รุน 4 และ รุน 5
ตรวจประเมินโรงเรียน สพฐ. รุน 1 รุน 2 รุน 3 รุน 4 ทีส่ มัครเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ
รุน 2 และโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย

สาขาวิชา/ฝาย/กรรมการ
หลักในการปฏิบัตกิ จิ กรรม

บริการวิชาการ
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร
บริการวิชาการ

ฟสิกส เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร
ฟสิกส เคมี คอมฯ
คณิตศาสตร สังคมฯ

ฟสิกส เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร
คณะอนุกรรมการบริการ
วิชาการ
คณะทํางานตรวจประเมิน
โรงเรียน
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วัน/เดือน/ป
1 พ.ย. 61
3-4 พ.ย. 61

5 พ.ย. 61
เวลา 16.30 น.

10-11 พ.ย. 61
11 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61
17-18 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61
1-2 ธ.ค. 61
3 ธ.ค. 61
16.30 น.

6-7 ธ.ค. 61

14 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61
19-20 ธ.ค. 61

26 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61

กิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการบริการวิชาการ พิจารณาเกณฑการคัดเลือกโรงเรียนศูนยขยายผลฯ
รุน 2
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดทําขอสอบ ภาคเรียนที่ 2 ของกลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ม.4 : รายวิชาพันธุศาสตรและวิวัฒนาการ
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
Teleconference ครั้งที่ 1
ระหวาง โรงเรียนมหิดวิทยานุสรณ กับ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ครูผูสอนรายวิชา : คณิตศาสตร 3 กลศาสตร สมบัติของสาร พันธุศาสตรและวิวัฒนาการ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โลกศาสตรและภูมิศาสตร บูรณาการความรู 1
ติดตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 : รร.สิรนิ ธร และ รร.พัทลุง
ลงนาม MOU ระหวางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ กับ สพฐ.
หมดเขตตอบรับใบสมัครเขาเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 และโรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ติดตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 :
รร.อุตรดิตถดรุณี และ รร.กาฬสินธุพ ิทยาสรรพ
ประชุมเพื่อพิจารณาและคัดเลือกโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2
ตรวจประเมินโรงเรียนทีส่ มัครเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 : โรงเรียนวิสุทธรังษี
จ.กาญจนบุรี
ติดตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 : รร.ศรัทธาสมุทร
Teleconference ครั้งที่ 2
ระหวาง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ กับ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ครูผูสอนรายวิชา : คณิตศาสตร 3 กลศาสตร สมบัติของสาร พันธุศาสตรและวิวัฒนาการ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โลกศาสตรและภูมิศาสตร และบูรณาการความรู 1
ตรวจประเมินโรงเรียนทีส่ มัครเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 : โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.
สุพรรณบุรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และโรงเรียนตราษตระการคุณ
จ.ตราด
ตรวจประเมินโรงเรียนทีส่ มัครเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 : โรงเรียนอํานาจเจริญ
จ.อํานาจเจริญ และโรงเรียนนารีนุกลู จ.อุบลราชธานี
ประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด สพฐ. รวมกันระหวาง
สสวท.+สพฐ.+MWIT
ตรวจประเมินโรงเรียนทีส่ มัครเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 : โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
จ.หนองคาย และตรวจเยี่ยมโรงเรียนขยายผลองคความรูและวิธีการจัดการเรียนการสอน :
โรงเรียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
ตรวจประเมินโรงเรียนทีส่ มัครเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 : โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
จ.ระนอง
ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและคัดเลือก โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2

สาขาวิชา/ฝาย/กรรมการ
หลักในการปฏิบัตกิ จิ กรรม

คณะอนุกรรมการบริการ
วิชาการ บริการวิชาการ
ชีววิทยา

ฟสิกส เคมี คอมฯ
ชีววิทยา คณิตศาสตร
สังคมฯ
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร
บริการวิชาการ
บริการวิชาการ
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร
คณะอนุกรรมการบริการ
วิชาการ
คณะอนุกรรมการบริการ
วิชาการ
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร
ฟสิกส เคมี ชีววิทยาฯ
คณิตศาสตรฯ
ศิลปศาสตร
คณะอนุกรรมการบริการ
วิชาการ
คณะอนุกรรมการบริการ
วิชาการ
บริการวิชาการ
คณะอนุกรรมการบริการ
วิชาการ
คณะอนุกรรมการบริการ
วิชาการ
คณะอนุกรรมการบริการ
วิชาการ
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วัน/เดือน/ป
26 มี.ค. 62
27 มี.ค. 62

29 มี.ค. 62
9-10 พ.ค. 62

18-19 พ.ค. 62
25-26 พ.ค. 62

1-2 มิ.ย. 62

15-16 มิ.ย. 62

22-23 มิ.ย. 62

29-30 มิ.ย. 62

กิจกรรม
รร.อางทองปทมโรจนวิทยาคม เปนเจาภาพจัดประชุมหลักสูตรอบรมขยายผลฯ
ของ รร.ศูนยรุน 2 ภาคกลาง
รร.สิรินธร เปนเจาภาพจัดประชุมหลักสูตรอบรมขยายผลฯ ของ รร.ศูนยรุน 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาวิชา/ฝาย/กรรมการ
หลักในการปฏิบัตกิ จิ กรรม

ฝายบริการวิชาการ
อ.สมพร บัวประทุม
ผูอํานวยการ
ฝายบริการวิชาการ
อ.นิธิกานต คิมอิ๋ง
รร.อตรดิตถดรุณี เปนเจาภาพจัดประชุมหลักสูตรอบรมขยายผลฯ ของ รร.ศูนยรุน 2 ภาคเหนือ ฝายบริการวิชาการ
อ.สาโรจน บุญเส็ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการเรียนรู โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ม.4-5 ฟสิกส เคมี คอมฯ
ภาคเรียนที่ 1
ชีววิทยา คณิตศาสตร
สังคมฯ
จัดอบรมขยายผลฯ ให รร.เครือขายในจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร
- โรงเรียนศูนยจุฬาภรณฯ : นครศรีธรรมราช เลย
1. จัดอบรมขยายผลฯ ให รร.เครือขายในจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร
- โรงเรียนศูนยจุฬาภรณฯ : ตรัง ชลบุรี พิษณุโลก
- โรงเรียนศูนย รุน 1 : พัทลุง
2. รร.ศูนยขยายผลฯ รุน 1 จัดอบรมเตรียมวิทยากร ให รร.ศูนยขยายผลฯ รุน 2 ครั้งที่ 1/2562
- กลุมภาคเหนือ ณ รร.อุตรดิตถดรุณี
วิทยากร : รร.อุตรดิตถดรุณี รร.พะเยาพิทยาคม รร.เพชรพิทยาคม
ผูเขาอบรม : รร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน รร.ลําปางกัลยาณี
รร.อุดมดรุณี
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬา
ฟสิกส เคมี คอมฯ
ภรณราชวิทยาลัย ม.4-5 ภาคเรียนที่ 1
ชีววิทยา คณิตศาสตร
สังคมฯ
1. จัดอบรมขยายผลฯ ให รร.เครือขายในจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร
- โรงเรียนศูนยจุฬาภรณฯ : สตูล มุกดาหาร
- โรงเรียนศูนยฯ รุน 1 : รร.ศรียานุสรณ รร.สิรินธร รร.ศรัทธาสมุทร
2. รร.ศูนยขยายผลฯ รุน 1 จัดอบรมเตรียมวิทยากร ให รร.ศูนยขยายผลฯ รุน 2 ครั้งที่ 1/2562
- กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ รร.สิรินธร
วิทยากร : รร.สิรินธร รร.สกลราชวิทยานุกูล รร.กาฬสินธพิทยาสรรพ
ผูเขาอบรม : รร.นารีนุกูล รร.สตรีศกึ ษา รร.อํานาจเจริญ รร.ปทุมเทพวิทยาคาร
จัดอบรมขยายผลฯ ให รร.เครือขายในจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร
- โรงเรียนศูนยจุฬาภรณฯ : ปทุมธานี
- โรงเรียนศูนยฯ รุน 1 : รร.พะเยาพิทยาคม รร.สอาดเผดิมวิทยา รร.อุตรดิตถดรุณี
1. จัดอบรมขยายผลฯ ให รร.เครือขายในจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร
- โรงเรียนศูนยฯ รุน 1 : รร.กาฬสินธุพิทยาสรรพ รร.อางทองปทมโรจนวิทยาคม
2. รร.ศูนยขยายผลฯ รุน 1 จัดอบรมเตรียมวิทยากร ให รร.ศูนยขยายผลฯ รุน 2 ครั้งที่ 1/2562
- กลุมภาคตะวันออก กลาง ใต ณ รร.อางทองปทมโรจนวิทยาคม
วิทยากร : รร.อางทองปทมโรจนวิทยาคม รร.ศรัทธาสมุทร รร.ศรียานุสรณ
รร.สอาดเผดิมวิทยา รร.ดีบุกพังงาวิทยายน รร.พัทลุง

[ 77 ]
วัน/เดือน/ป

6-7 ก.ค. 62
17 – 18 ส.ค. 62
ก.ค.-ก.ย. 62
7-8 ก.ย. 62

กิจกรรม
ผูเขาอบรม : รร.กรรณสูตศึกษาลัย รร.เบญจมราชูทิศ รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์
รร.ตราษตระการคุณ รร.พิชัยรัตนาคาร
จัดอบรมความรูวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ครั้งที่ 2/2562
อบรม โรงเรียนหองพิเศษวิทยฯ สพฐ. รุน 1-4
ติดตามการดําเนินงาน ของ โรงเรียนหองพิเศษวิทยฯ รุน 5

อบรมเตรียมความพรอมวิทยากร ครั้งที่ 2/2562
- โรงเรียนศูนยฯ รุน 1
- โรงเรียนศูนยฯ จภ.
14-15 ก.ย. 62 จัดงานประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูมี
ความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนตนและตอน
ปลาย กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรและโรงเรียนที่มีหองเรียนวิทยาศาสตร
(รร.ศูนย + รร.จภ. +ร.ร. สพฐ. 5 รุน)
26-27 ต.ค. 62 รร.ศูนยขยายผลฯ รุน 1 จัดอบรมเตรียมวิทยากร ให รร.ศูนยขยายผลฯ รุน 2
2-3 พ.ย. 62
ครั้งที่ 2/2562
16-17 พ.ย. 62
- กลุมภาคตะวันออก กลาง ใต ณ รร.อางทองปทมโรจนวิทยาคม
- กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ รร.สิรินธร
- กลุมภาคเหนือ ณ รร.อุตรดิตถดรุณี
ต.ค.-พ.ย. 62 อบรมขยายผลใหโรงเรียนเครือขายในจังหวัด ครั้งที่ 2/2562
- โรงเรียนศูนยฯ จภ.
- โรงเรียนศูนยฯ รุน 1
หมายเหตุ : กําหนดเวลาและกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

สาขาวิชา/ฝาย/กรรมการ
หลักในการปฏิบัตกิ จิ กรรม

ทุกสาขาวิชา
ฟสิกส เคมี คอมฯ
ชีววิทยา คณิตศาสตร
ฟสิกส เคมี คอมฯ
ชีววิทยา คณิตศาสตร
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร
ทุกสาขาวิชา

ฟสิกส เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร

ฟสิกส เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร
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2. ผลสําเร็จจากการดําเนินงานตามภารกิจหลักของโรงเรียน
โรงเรียนไดดาํ เนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนเพื่อใหบรรลุตามอุดมการณและเปาหมาย
ในการพัฒนานักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน สรุปผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนดานตาง ๆ ดังนี้
2.1 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ :
(1) การแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ ประจําปพุทธศักราช 2561
นักเรียนของโรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการ
ระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2561 รวมจํานวน 12 คน จาก 5 สาขาวิชา และการแขงขันวิทยาศาสตรโอลิมปก
ระดับ ม.ตน ผลการแขงขันปรากฎวาไดรับรางวัล 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
สาขาวิชา
ฟสิกส
ชีววิทยา
คณิตศาสตร
ภูมิศาสตร
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
วิทยาศาสโอลิมปก ระดับ ม.ตน
รวม
สาขาวิชา
(จํานวนผูแทนทั้งหมด)

วันที่แขงขัน

เหรียญทอง
1
2
3
สถานที่แขงขัน

21-29 กรกฎาคม
2561
15-22 กรกฎาคม
2561
3-15 กรกฎาคม
2561

เมืองลิสบอน
สาธารณรัฐโปรตุเกส
กรุงเตหะราน
สาธารณรัฐอิสลามอิหราน
เมืองคลูช นาโปกา
ประเทศโรมาเนีย

ภูมิศาสตร (4)

31 กรกฎาคม –
6 สิงหาคม 2561

เมืองควิเบก
ประเทศแคนาดา

วิทยาศาสตรโลกและ
อวกาศ (4)

8-17 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาศาสตรโอลิมปก
ระดับ ม.ตน (6)

2-11 ธันวาคม 2561

เมืองกาโบโรเน
สาธารณรัฐบอตสวานา

ฟสิกส (5)
ชีววิทยา (4)
คณิตศาสตร (6)

รางวัลที่ไดรับ
เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ไดเขารวม
1
2
3
2
1
6
3
นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเปนผูแทน
1. นายอิทธิพัทธพล ชัยพัฒนาการ
(เหรียญเงิน)
1. นายปารีส นิลทลักษณ (เหรียญเงิน)
2. น.ส. รุจีรดา วิโรจนานุวัฒน (เหรียญเงิน)
1. นายปพน ละเภท (เหรียญทอง)
1.
2.
3.
1.
2.
1.

นายวัชรพงษ วงษแกว (เหรียญทองแดง)
น.ส.ขวัญลดา ศรีจอมขวัญ (เหรียญทองแดง)
น.ส.สลิล อําพนนวรัตน (เหรียญทองแดง)
นายภัสชนกพันธ สายชล (เหรียญเงิน)
นายกฤษณะ สุภาวี (เหรียญเงิน)
นายธีรทัศน อุฬารพาณิชกุล (เหรียญทอง และรางวัล
คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของโลก)
2. น.ส.ไอริณ ศิริอดุลย (เหรียญทอง และรางวัลคะแนน
ภาคทฤษฎีสงู สุด อันดับที่ 3 ของโลก)
3. นายวัชรสรรค ธีรชาติอนันต (เหรียญเงิน)
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(2) การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ ประจําปพทุ ธศักราช 2562
นักเรียนของโรงเรียนไดรับคัดเลือกเขาแขงขันคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรโอลิมปกวิชาการระดับชาติ
ประจําปพุทธศักราช 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
สาขาวิชา
ฟสิกส (5)
เคมี (7)
ชีววิทยา (8)
คณิตศาสตร (6)
ภูมิศาสตร (6)
คอมพิวเตอร (1)
ดาราศาสตร (7)

รวม (40)

เหรียญทอง
3
4
3
1
5
4
20

รางวัลที่ไดรับ
เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ไดเขารวม
3
2
1
1
2
2
4
1
1
1
2
1
11
5
5

(3) การแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ ประจําปพุทธศักราช 2562
นักเรียนของโรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการ
ระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2562 รวมจํานวน 12 คน จาก 7 สาขาวิชา ผลการแขงขันปรากฎวาไดรับรางวัล
2 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง โดยมีรายละเอียดดังนี้
สาขาวิชา
ฟสิกส
เคมี
ชีววิทยา
คณิตศาสตร
คอมพิวเตอร
ภูมิศาสตร
ดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร
รวม

เหรียญทอง
1
1
2

รางวัลที่ไดรับ
เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ไดเขารวม
1
1
2
1
2
1
2
5
5
-

[ 80 ]
สาขาวิชา
(จํานวนผูแทนทั้งหมด)

วันที่แขงขัน

ฟสิกส (5)

5-22 กรกฎาคม 2562

เคมี

21-30 กรกฎาคม 2562

ชีววิทยา (4)

14-21 กรกฎาคม 2562

คณิตศาสตร (6)

14-22 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม –
5 สิงหาคม 2562

ภูมิศาสตร (4)
คอมพิวเตอร

4-11 สิงหาคม 2562

ดาราศาสตรและฟสิกส
2-10 สิงหาคม 2562
ดาราศาสตร

สถานที่แขงขัน

นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเปนผูแทน

กรุงเทลอาวีฟ
รัฐอิสราเอล
สาธารณรัฐฝรั่งเศส

1. นายสิริพงษ ฉายานพรัตน
(เหรียญเงิน)
2. นายชลภัทร วรงคชยกุล (เหรียญเงิน)
3. น.ส.อสึขิ มัทสึซาวา (เหรียญทอง)
เมืองเซเกด
3. น.ส. อภิษฎา สมใจ (เหรียญเงิน)
สาธารณรัฐฮังการี
4. นายภูมิพัฒน เลาหวิโรจน (เหรียญเงิน)
เมืองบาธ สหราชอาณาจักร 5. นายปพน ละเภท (เหรียญทอง)
เขตบริหารพิเศษฮองกง
4. นายกองทัพ วานิชยเจริญพร (เหรียญทองแดง)
สาธารณรัฐประชาชนจีน
5. นายจิรภัทร วัฒนเรืองโกวิท (เหรียญทองแดง)
กรุงบากู
6. นายสิรวิชญ พงนคินทร (เหรียญทองแดง)
สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน
7. นายวสวัตติ์ จิระสุวิบูลย (เหรียญเงิน)
เมืองเคสเทลี
8. นายตนกลา ไขมุก (เหรียญทองแดง)
ประเทศฮังการี
9. นายวิวิศน ชุติวิกัย (เหรียญทองแดง)

นอกจากนี้นักเรียนโอลิมปกวิชาการของโรงเรียนไดรับคัดเลือกเขารวมการแขงขัน Singapore National
Olympiad in Informatics และ Asian Physics Olympiad ผลการแขงขันไดรับรางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
วิชา

วันที่แขงขัน

สถานที่แขงขัน

นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเปนผูแทน

ฟสิกส

5 – 13 พฤษภาคม 2562

เมืองแอดิเลด เครือรัฐ
ออสเตรเลีย

1. นายสรวิชญ อุดมผลชัยเจริญ (เกียรติคุณประกาศ)

คอมพิวเตอร

22 – 24 มีนาคม 2562

สาธารณรัฐสิงคโปร

1. นายพชร เหลืองเรืองเวช (เหรียญทอง)
2. นายสิรวิชญ พงศนคิทร (เหรียญทอง)

2.2 ผลสัมฤทธิ์ดานการสงเสริมโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน
2.2.1. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
(Graduate School Conference 2018)
ผลงานโครงงานของ นายตาณ เหลาเจริญสุข และนายสัณหณัฐ เชาวกจิ คา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6/7 เรื่อง การศึกษารูปแบบการเคลื่อนที่ของแทงแมเหล็กผานทอทองแดงและอลูมิเนียม
(Study of the motion of magnet falling through copper and aluminium tubes ) ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการของการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 (Graduate School Conference 2018) ซึง่ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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2.2.2. งานขับเคลื่อน Thailand 4.0 ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลงานโครงงานของ นายศุภวิชญ ผึ้งแดง เรื่อง การเปรียบเทียบอัลกอริทมึ ของการเรียนรูเชิงลึก
สําหรับใชในการวิเคราะหความเปนเอกลักษณของคลื่นสมองเพื่อหาวิธีการกระตุน คลื่นสมองดวยการมองเห็นที่
เหมาะสมของแตละบุคคล อาจารยทปี่ รึกษาโครงงาน คือ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน เขารวมนําเสอนผลงานในงาน
ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัติกรรม ทีจ่ ัดโดยองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ สยามสแควร
กรุงเทพมหานคร ไดรับรางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2018 รอบ Best of Category พรอมเงินรางวัล
20,000 บาท และไดเขารวมกิจกรรมคายวิทยาศาสตรวัฒนธรรม ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สําหรับนักเรียนและ
ครูที่ปรึกษาโครงงาน
2.2.3. งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศปแหประเทศไทย ครั้งที่ 18
(The Eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019)”
ผลงานโครงงานนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบเซนเซอร
เชิงสีเพื่อตรวจวัดปริมาณคลอรามีนในสระวายน้ําโดยตรง: แนวคิดใหมในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา” (Development of
the Innovative Colorimetric Sensor Test Kit for the Direct Detection of Chloramine in Swimming Pools: Novel Idea
for Water Conservation) ของ นางสาวอธิชา สันติลินนท นักเรียนชั้น ม.5/7 นายณัฐประวีร ปถยาวิชญ นักเรียนชั้น
ม.5/8 และ นายณภัทร สัจจมงคล นักเรียนชั้น ม.5/9 โดยมี ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ ครูชํานาญการ สาขาวิชาเคมี
เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ รับทุนการศึกษาจํานวน 30,000 บาท และไดรับคัดเลือก
เปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ ในงาน “Intel International Science
and Engineering Fair” (Intel ISEF2019) ระหวางวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองฟนิกซ รัฐแอริโซนา
สหรัฐอเมริกา
2.2.4. โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนในเวทีระดับนานาชาติ
กิจกรรม
1. 7th Asia-Pacific Conference of Young Scientists
(APCYS 2018) และ 2nd KVIS-ISF
วันที่ 5-10 ธันวาคม 2561
โรงเรียนกําเนิดวิทย จ.ระยอง

การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ
โครงงาน “Electronic transport property in two dimensional of
graphene at low phonon energy on substrate SiO2”
- ไดรับรางวัล Special award for Graphene Application
- เจาของโครงงาน :
นายธนชัย ชัยเวชสกุล
นายทักษดนัย อึงพิทักษพันธุ
- อาจารยที่ปรึกษา :
นายอนุชา ประทุมมา
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กิจกรรม

การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ
โครงงาน “Hydrophobicity of Trimethylsily Cellilose on Cotton Fabric”
- ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
- เจาของโครงงาน :
นายจีรภัทร วัฒนเรืองโกวิท
- อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.ดวงแข ศรีคุณ

2. IDEX 2019 : Innovation, Design, Engineering
eXchange
วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2562
Anglo-Chinese School (Independent)
สาธารณรัฐสิงคโปร

โครงงาน “Development of a new spelling assistant system for
disabled patient based on P300 and speech Imaging BCI”
- ไดรับรางวัล Gold พรอมเงินรางวัล 500 ดอลลารสิงคโปร
- เจาของโครงงาน :
นายณัฐดนัย จารุทิกร
นายตนกลา ไขมุก
นายณัฎฐพล สุพรรณศรี
- อาจารยที่ปรึกษา :
นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์
โครงงาน “Boxset wheelchair gadget for controlling wheelchair”
- ไดรับรางวัล ประกาศนียบัตรรวมกิจกรรม
- เจาของโครงงาน :
นายยศพัทธ ยิ่งยืนยง
นายพฤธ
สิริวิบูลย
นายธนพัฒน เฉิน
- อาจารยที่ปรึกษา :
ดร. อุษา
จีนเจนกิจ
นายวีรวุฒิ
เทียนขาว

3. The 20th International Elementz Science Research
Conference and Exhibition
วันที่ 7-12 เมษายน 2562
Anderson Serangoon Junior College, Singapore

โครงงาน “Rawang: a sound detection application for people with
sound sensing disability”
- ไดรางวัล เหรียญทอง
- เจาของโครงงาน :
นางสาวนันทนภัส คมโนภาส
นายณภัทร
โกสิยาภรณ
นายธนดล
ระงับพิษ
- อาจารยที่ปรึกษา :
นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์
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การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ
โครงงาน “The Appropriate Spring Constant and Length of a
Stainless Spring in Manual Band Dendrometer for Tropical Tree
Growth Measurement”
- ไดรางวัล เหรียญเงิน
- เจาของโครงงาน :
นางสาวมณีมาลา แสงเงิน
นายณัฐวงศ
ชินวรกิจ
นางสาวกัญจนพร ตางประภา
- อาจารยที่ปรึกษา :
นายชิดเฉลิม
คงประดิษฐ
นางพิมพเพ็ญ
เธียรสิทธิพงศ
โครงงาน “Vehicular Traffic Simulation in the Intersection System
Using Cellular Automata Model”
- ไดรางวัล เหรียญเงิน
- เจาของโครงงาน :
นายณภัทร
ศรีจันทร
- อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.ปราณี
ดิษรัฐกิจ

4. The 19th Kolmogorov Readings International Science
Conference

โครงงาน “The Study of Area of Geometric Figures Obtained by
Constructing Squares on the Sides of a Triangle”
- ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
- เจาของโครงงาน :
วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2562
นายพลภูมิ
กําธรทักษิณา
The Advanced Education and Science Center (AESC)
- อาจารยที่ปรึกษา :
of Moscow State University (Kolmogorov School)
กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย
ดร.ธนัชกฤศ แกวเต็ม
โครงงาน “Detection of Mercury (II) Ion on Water by Silver Nanoplate
Sensor”
- ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
- เจาของโครงงาน :
นางสาวยศธร อิ่มแสงสุข
นางสาวสุทธิจิต ศิริโชติยะกุล
นางสาวจรรยพร โรจนประสิทธิ์พร
- อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ
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5. Intel International Science and Engineering Fair
ครั้งที่ 70 (Intel ISEF 2019)
วันที่ 12-17 พฤษภาคม 2562
เมืองฟนิกส มลรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา

6. The XXIX Annual Sakharov Reading 2019
วันที่ 16-21 พฤษภาคม 2562
Saint-Petersburg Lyceum Physical Technical School
สหพันธรัฐรัสเซีย

การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ
โครงงาน “Plasma Separation by Microfluidic Device”
- ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
- เจาของโครงงาน :
นายมโนมัย
ทวีรัตน
- อาจารยที่ปรึกษา :
นายอนุชา
ประทุมมา
โครงงาน “Development of Edible Film Sensor for Detecting Pork
Rottenness”
- ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
- เจาของโครงงาน :
นางสาววรกานต สนธิไชย
นางสาวณัฐณิชา เกาศล
นางสาวปวริศา ทิมมณี
- อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.อุษา
จีนเจนกิจ
โครงงาน “Development of the Innovative Colorimetric Sensor Test
Kit for the Direct Detection of Chloramine in Swimming Pools : Novel
Idea for Water Conservation”
- ไดรับรางวัล 4th Grand Award in Chemistry
- เจาของโครงงาน :
นางสาวอธิชา สันติลนิ นท
นายณัฐประวีร ปถยาวิชญ
นายณภัทร
สัจจมงคล
- อาจารยที่ปรึกษา :
ดร. เกียรติภูมิ รอดพันธ
โครงงาน “Molecular Docking for Discovering Breast Cancer
Medicine”
- ไดรับรางวัล 2nd Diploma
- เจาของโครงงาน :
นางสาวกรชนก ศรีวัฒนา
นางสาวสิริยากร พนาปวุฒิกุล
- อาจารยที่ปรึกษา :
นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ
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การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ
โครงงาน “The study of relation between Torsional shear stress and
transverse torsion of cable”
- ไดรับรางวัล Special Diploma
- เจาของโครงงาน :
นายศรัณย
มุกดาพิทักษ
นายพิริยะ
ตระกูลฮุน
- อาจารยที่ปรึกษา :
นายจตุพร
พันตรี

7. 2019 Korea Science Academy of KAIST Science Fair โครงงาน “Development of Penicillin Allergy Diagnosis Using Lateral
(2019 KSASF)
Flow Immunochromatographic Assay”
- ไดรับรางวัล Excellent Poster Presentation และ Most
วันที่ 26-30 มิถุนายน 2562
Creative Research
Korea Science Academy of KAIST (KSA)
- เจาของโครงงาน :
เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
นางสาวณัฐจิรา เดโชพลชัย
นางสาวนภัทร
วัฒนวารุณ
นางสาวอัณณ
อัศวบุญญาเลิศ
- อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.ธัญนันท
ภูผาจง
8. Global Leadership Link 2019
วันที่ 27-30 มิถุนายน 2562
Pak Kau College และ Hong Kong University
เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน

9. Global Leadership Link 2019
วันที่ 24-28 กรกฎาคม 2562
สาธารณรัฐสิงคโปร

โครงงาน “Theoretical study of nickel NNP-pincer complex as
catalyst in cross-coupling reaction”
- ไดรับรางวัล ที่ 1
- เจาของโครงงาน :
นางสาวภูริชญา สระมูล
นายอนุทัศน
ธีรเวช
- อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.สาโรจน
บุญเส็ง
โครงงาน “Theoretical study of nickel NNP-pincer complex as
catalyst in cross-coupling reaction”
- ไดรับรางวัล Special Award Winning และไดรับเชิญใหเขา
รวมงานงาน “Tsukuba Science Edge 2020”
- เจาของโครงงาน :
นางสาวภูริชญา สระมูล
นายอนุทัศน
ธีรเวช
- อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.สาโรจน
บุญเส็ง
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การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ
โครงงาน “Computational study of copper(II) complex as a model of
active site in catechol oxidase reaction”
- ไดรับรางวัล Outstanding Booth Oral Presentation
- เจาของโครงงาน :
นายทัศนพล
ติรศุทธ
นายปารีส
นิลทลักษณ
นายภูมิพัฒน
เลาหวิโรจน
- อาจารยที่ปรึกษา :
ดร.สาโรจน
บุญเส็ง
โครงงาน “ow-cost smartphone spectrophotometer”
- ไดรับรางวัล Innovative Oral Presentation
- เจาของโครงงาน :
นายชญาวิช
อัศวกนกศิลป
นายพิริยะ
ตระกูลฮุน
- อาจารยที่ปรึกษา :
น.ส.เลาขวัญ
งามประสิทธิ์
ดร.ณุจุฑา
ธรรมสุเมธ

1.2 ผลสัมฤทธิ์จากการเขารวมกิจกรรมวิชาการดานอื่น ๆ
กิจกรรม
1. การแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตรการแพทย ในงาน
SIRIRAJ Open House 2018

รางวัลที่ไดรับ

◊ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบุคคล รับเกียรติบัตร
- นายปารีส นิลทลักษณ
◊ รางวัลชมเชย ประเภททีม รับเกียรติบัตร
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
- นางสาวฉัตรดาว ลาภงามเพียร
ณ คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- นายนวิน ยั่งยืนตระกูล
- นายปารีส นิลทลักษณ
2. การแขงขันคณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20
◊ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รับถวยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เหรียญทองคําแท
พรอมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
- นายปพณ ละเภท
ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
◊ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 4 รับเหรียญชมเชย
เพชรยอดมงกุฎ พรอมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จํานวน
2,000 บาท
- นายชยพล เชาววีระประสิทธิ์
◊ รางวัลชมเชย รับเหรียญชมเชย พรอมเกียรติบัตรและ
ทุนการศึกษา 1,000 บาท
- นายธีระชัย แซตั้ง
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3. การแขงขันความรูคณิตศาสตรพื้นฐานมหาวิทยาลัย
ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

4. การแขงขันความสามารถทางคณิตศาสตร ครั้งที่ 16
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

รางวัลที่ไดรับ
◊ รางวัลชนะเลิศ รับโลพรอมเงินรางวัล 20,000 บาท
- นายชยพล เชาววีระประสิทธิ์
- นายปพณ ละเภท
◊ รางวัลชมเชย จํานวน 3 ทีม รับเงินรางวัล ทีมละ 1,000 บาท
ทีมที่ 1
- นางสาวณัฐวรา กิจธรรมรัตน
- นายตนกลา ไขมุกข
ทีมที่ 2
- นายณัฐดนัย จารุทิกร
- นางสาวณัฐพร วิชยพงศกุล
ทีมที่ 3
- นายธีระชัย แซตั้ง
- นายนิธิศ จงสวัสดิส์ ถาพร
ประเภทบุคคล
◊ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และรางวัลชนะเลิศระดับ
ภูมิภาค รับถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด ฯ
สยามบรมราชกุมารี พรอมเงินรางวัล 5,000 บาท และโลรางวัล
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ พรอมเกียรติบัตร
- นายปพณ ละเภท
◊ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
- นายชยพล เชาววีระประสิทธิ์
- นายนิธิศ จงสวัสดิส์ ถาพร
◊ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
- นายศุภกร กิจวัฒนาชัย
◊ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
- นายธนกฤต กมลสัมฤทธิ์ผล
- นายกฤติน ปรีชาชัยสุรัตน
- นางสาวณัฐพร วิชยพงศกุล
ประเภททีม
◊ รางวัลชมเชยระดับประเทศ และระดับภูมิภาค
ภาคนครหลวง รับเงินรางวัล 1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
- นายปพณ ละเภท
- นายนิธิศ จงสวัสดิส์ ถาพร
- นายชยพล เชาววีระประสิทธิ์
- นายกฤติน ปรีชาชัยสุรัตน
◊ รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
- นางสาวณัฐวรา กิจธรรมรัตน
- นายศุภกร กิจวัฒนาชัย
- นายธีระชัย แซตั้ง
- นางสาวณัฐพร วิชยพงศกุล

[ 88 ]
กิจกรรม
5. การแขงขัน Chem Challenge
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

6. การแขงขันบอรดเกมสมานมิตร “On The Desk ครั้งที่ 1”
ในงาน Open House เปดบานวิชาการและแสดงผลงาน
ชุมนุมของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
7. การแขงขันตอบปญหา ความถนัดทางภาษาบาลี PAT 7.6
วันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
8. การแขงขัน Kanid.net Optimal League
วันที่ 21 เมษายน 2562
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลที่ไดรับ
◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 6,000 บาท
พรอมเกียรติบัตร
- นางสาวภูริชญา สระมูลนากร
- นางสาวปริยฉัตร รุธิรโก
◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รับเงินรางวัล 2,500 บาท
พรอมเกียรติบัตร
- นางสาวไอริณ ศิริอดุลย
- นายสรวิชญ จตุพรมงคล
◊ รางวัลคะแนนรวมอันดับที่ 2 บอรดเกม Zombicide
รับเงินรางวัล 3,500 บาท
- นายธรรมธัช ตันติสวี
- นายวรเมธ ฝกเจริญผล
- นายวศิน พรหมจรรย
- นายอัจฉริยกร สหกองสิน
◊ รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
- นายภูวพัศ เทียมจรรยา
- นายชลสิฒภ ชินวรากร
- นางสาวขวัญลดา ศรีจอมขวัญ
◊ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 100,000 บาท
พรอมถวยรางวัลและเกียรติบัตร
- นายปพณ ละเภท

