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3. เหหตุผลของกาารจัดตั้งและอํํานาจหน้าทีข่ของโรงเรียนมมหิดลวิทยานุนุสรณ์
3.1 เหตุผลการจั
ล ดตั้ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั
ด ้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ส พ.ศ. 25543 ได้ระบุเหหตุผลของ
การประกาศใช้พระรราชกฤษฎีกาฉฉบับนี้ไว้ ดังนี้
โโดยที่ปัจจุบันประเทศไทยข
ป
ขาดแคลนนักวิจิ ัยพัฒนาแลละนักประดิษษฐ์ฐ คิดค้นทาง
วิทยาศาาสตร์และเทคคโนโลยี จึงได้ด้มีการส่งเสริมการเรียนกาารสอนวิทยาศศาสตร์และ
คณิตศาสสตร์ในโรงเรียน
ย ตลอดจนมีมีการจัดตั้งโรงงเรียนมหิดลวิวิทยานุสรณ์แและโรงเรียน
จุฬาภรณ
ณราชวิทยาลัยซึ
ย ่งเป็นโรงเรียยนที่เปิดสอนเฉพาะสายวิทยาศาสตร์
ท
เท่าานั้น โดยไม่
มีการเปิดสอนสายศิลป์
ล และสายอื่น จํานวน 133 แห่งขึน้ เพื่อจัดการศึศึกษาให้แก่
ร
ดกการเรียนการสอนก็ยังคงเปป็นเช่นเดียวกกับโรงเรียน
นักเรียน แต่หลักสูตรและการจั
ทั่วไป ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จจะให้เด็กและะเยาวชนที่มความสามารถ
ีค
ถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ต
ได้พัฒ
ฒนาอย่างเต็มศั
ม กยภาพ ซึงจํ
่ าเป็นต้องมีมีวิธีการและ
ร ่มีลักษณะพิพิเศษอันแตกตต่างไปจากการเรียนการสออนในโรงเรียนนปกติ ดังนั้น
หลักสูตรที
สมควรใให้มีการจัดใหห้มีโรงเรียนวิวิทยาศาสตร์ขึข้ึนโดยเฉพาะ เพื่อ ให้เป็นนโรงเรียนที่
จัดการเรีียนการสอนนวิทยาศาสตรร์อย่างเข้มข้นให้
น แก่นักเรียนที
ย ่มีความสสามารถเป็น
พิเศษในทางวิทยาศาสสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเป็ป็นการเตรียมพื
ม ้นฐานสําหรัรับบุคคลที่มี
ก
บออุดมศึกษาในกการที่จะสร้างนั
ง กวิชาการอัอันยอดเยี่ยม
คุณภาพสูงเพื่อการศึกษาในระดั
้น การบริหารและการจัดกาารเรียนการ
ของประะเทศและเพื่อทีท่จะให้โรงเรียยนที่จัดตั้งขึนมี
สอนที่มีความเป็
ค
นอิสระ
ร คล่องตัว และมีประสิทธิ
ท ภาพ สมคววรกําหนดให้เเป็นองค์การ
ข้อมูลพื้นฐานและผลการดําาเนินงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ณ์ ประจําปีงบปรระมาณ พ.ศ. 25555
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มมหาชนตามกฎฎหมายว่าด้วยองค์การมหหาชน จึงได้นําโรงเรียนมหิหิดลวิทยานุสรรณ์มา
จั ด ตั้ ง เป็ น โรงงเรี ย นวิ ท ยาศศาสตร์ เ พื่ อ เป็ป็ น ต้ น แบบแแก่ โ รงเรี ย นในนลั ก ษณะดั ง กล่ า ว
จึงจําเป็นต้องตตราพระราชกฤษฎีกานี้
3.22 วัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่
พระรราชกฤษฎีกาจจัดตั้งโรงเรียนนมหิดลวิทยานนุสรณ์ พ.ศ. 2543
2
ได้กาํ าหนดวัตถุประะสงค์
และอํานาาจหน้าที่ของโโรงเรียนมหิดลวิ
ล ทยานุสรณ์
ณ์ไว้ดังนี้
มาตรรา 7 ให้โรงเเรียนมีวัตถุปรระสงค์เพื่อบริหารจั
ห ดการแลละดําเนินการจจัดการเรียนกการสอน
ในระดับมัธยมศึกษาทีมุม่ ่งเน้นความเป็ป็นเลิศด้านวิททยาศาสตร์และคณิ
ล ตศาสตร์ สําหรับนักเเรียนที่มีศักยภภาพสูง
ด้านวิทยาาศาสตร์และคคณิตศาสตร์
มาตรรา 8 เพื่อใหห้บรรลุวัตถุปรระสงค์ตามมาาตรา 7 ให้โรงเรียนมีอํานนาจหน้าที่หลักดั
ก งนี้
1) ดําเนนินการเรียนกการสอนที่มุ่งเนน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทา
ย
างด้านวิทยาศศาสตร์
และะคณิตศาสตร์สํสาหรับนักเรียยนที่มีศักยภาพพสูงทางวิทยาาศาสตร์และคคณิตศาสตร์
2) จัดทํทาหลักสูตร วิธีการเรียนกาารสอน สื่อและอุปกรณ์การเรี
า ยนการสออนสําหรับใช้ใน
โรงเเรียน
3) ดําเนนินการและส่งเสริ
ง มให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ข้องและภาคเออกชนเข้ามามีมีส่วนร่วมในกการ
พัฒนามาตรฐานกการศึกษาของงโรงเรียน
4) ให้บริ
บ การพิเศษทางด้านการเรียยนการสอนวิทยาศาสตร์
ท
และคณิ
ล ตศาสตตร์
4. วิสัยทัศศน์และพันธกิกิจของโรงเรียนมหิ
ย ดลวิทยานุสรณ์
4.11 วิสัยทัศน์
เป็นโรงเรียนวิิทยาศาสตร์ต้ตนแบบของรัฐั นําร่องสรรหหาและจัดการรศึกษาสําหรับบนักเรียนที่มี
ความสามารถถพิเศษด้านคณ
ณิตศาสตร์ แลละวิทยาศาสตตร์ระดับมัธยมมศึกษาให้มีคณภาพทั
ุณ
ดเทียยมกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์์ชั้นนําของโลกก มีจิตวิญญาณ
ณของความเป็ป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภภาพพลานามัยที
ย ่ดี
ก ยนรู้ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเททศชาติ มีเจตคคติที่ดีต่อเพื่อนร่
น วม
มีคุณธรรม จจริยธรรม รักการเรี
โลกและธรรมมชาติ
4.22 พันธกิจ
1. พัฒนาต้นแบบ
น และนําร่องการบริหหารจัดการและการจัดการเรีรียนการสอนสสําหรับผู้มี
ความสามมารถด้านคณิ
ณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดั
ร บมัธยมศึกษาตอนปลาายให้มีคุณภาพพ
ทัดเทียมกั
ม บโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลก (ตามมาตรา 7 และมาตราา 8 (1))
2. พัฒนาหลลักสูตร วิธีการเรียนการสออน สื่อ อุปกรณ
ณ์การเรียนกาารสอน และกิกิจกรรมพัฒนา
น
ผู้เรียน สําหรับผู้มีควาามสามารถพิเศศษด้านคณิตศาสตร์
ศ และวิทยาศาสตร์
ท
ระะดับมัธยมศึกษา
ษ
ตอนปลาายให้ทดั เทียมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลก (มมาตรา 8 (2) และเหตุผลท้ท้าย
พรฎ.จัดตัต้งโรงเรียนฯ)
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3. ดําเนินการและสส่งเสริมให้หน่ววยงานภายนออกที่เกี่ยวข้องเข้
ง ามามีส่วนรร่วมในการพัฒนามาตรฐาน
ฒ
น
การศึกษาของโรรงเรียน (มาตรรา 8 (3))
บ การพิเศษททางด้านการเรีรียนการสอนคคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตตร์ (ตามมาตรรา 8 (4))
4. ให้บริ

5. อุดมการณ์และเป้าหมายในนการพัฒนานันักเรียน
พัฒนาหหล่อหลอมนักเรี
ก ยนของโรงเรียนให้
1.11 เห็นคุณค่าของตนเอง
า
มีวินัยในตนเออง ปฏิบัติตามมหลักธรรมขอองพระพุทธศาาสนาหรือศาสสนาที่ตน
นับถือ มีคุคณธรรม จริยธรรม
ย
บุคลิกกภาพดีและมีมีความเป็นผู้นาํ
1.22 มีความรู้ความเข้
ว าใจเกียวกั
ย่ บหลักการรพื้นฐานด้านคคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตตร์อย่างลึกซึงเที
้ง ยบ
มาตรฐานโโลกในระดับเดีดียวกัน
1.33 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรรค์ มีจิตวิญญญาณของความมเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นนักคิดค้นและะนักพัฒนาที่ดีดี
ด้านคณิตศาสตร์
ศ
วิทยาศศาสตร์และเททคโนโลยีเทียบมาตรฐานโล
บ
กในระดับเดียยวกัน
1.44 รักการเรียนรู้ รักการอ่าน
า รักการเขีขียน รักการค้ค้นคว้าอย่างเป็ป็นระบบ มีคววามรอบรู้ รูรอบ
้ร และ
ร
มรู้ได้
สามารถบูรณาการความ
1.55 มีความรู้และทั
ล กษะการใใช้ภาษาต่างปประเทศและเททคโนโลยีสารสสนเทศได้อย่าางมีประสิทธิภาพเที
ภ ยบ
มาตรฐานโโลกในระดับเดีดียวกัน
1.66 มีจิตสํานึกในเกี
ก ยรติภูมของความเป็
ขิ
นนไทย มีความเข้าใจและภูมิมใิ จในประวัตศิ ศาสตร์ของชาติ มีความรัก
และความภภาคภูมิใจในชชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดีดียึดมั่นในการรปกครองระบบอบ
ประชาธิปไตย
ไ อันมีพระมหากษัตริยย์์ทรงเป็นประมมุข
1.77 มีจิตสํานึกในการอนุ
ก
รักษ์ษภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรรมไทย ประเพพณีไทย และะภูมิปัญญาไทย ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชชาติและสิ่งแววดล้อม มีเจตตคติที่ดีต่อเพือนร่
อ่ วมโลกแลละธรรมชาติ
1.88 มีจิตมุ่งที่จะทําประโยชนน์และสร้างสิ่งงที่ดีงามให้แก่สัสงคม มีความมรับผิดชอบต่ต่อสังคม ต้องการตอบ
ง
แทนบ้านเมืองตามความมสามารถของงตนอย่างต่อเนืนื่อง
1.99 มีสุขภาพออนามัยที่ดี รักการออกํ
ก
าลังงกาย รู้จักดูแลตนเองให้
แ
เข้้มแข็งทั้งกายแและใจ
ทั้งนี้ เพื
เ ่อพัฒนาไปสูสู่ความเป็นนักกวิจัยด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และะเทคโนโลยีทมีี่
ความสสามารถระดับมาตรฐานโลก
ม
ก (world classs) ที่มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศช
ฒ
ชาติ มีเจตคติติที่ดีต่อเพื่อน
ร่วมโลกกและธรรมชาาติ นักเรียนขของโรงเรียนนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
อ 70 น่าจะมีศักยภาพพในการศึกษาถึงระดับหลัง
ปริญญาเอก
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6. การวิเคคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจจํากัด (SWO
OT analysis))
6.1 สภาาพแวดล้อมภภายใน : จุดแข็ง (Strenggth)
1. รัฐมีนโยบาายจัดการศึกษาให้
ษ กับเด็กแลละเยาวชนทีมีม่ คี วามสามารถพิเศษทางด้า้ นคณิตศาสตตร์และ
วิทยาศาสตตร์ ให้ได้รับกาารพัฒนาอย่างงเต็มศักยภาพพ ตามพระราชชบัญญัติการศึศึกษาแห่งชาติติ และ
ได้มีพระราาชกฤษฎีกาจัดตั
ด ้งโรงเรียนมมหิดลวิทยานุสรณ์
ส ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศศาสตร์แห่งแรกของ
ประเทศไททย มีสถานภาพเป็นองค์การรมหาชน
ค
อมด้านอาคารสถา
า
านที่อุปกรณ์การเรี
ก ยนการสสอน และจัดสภภาพแวดล้อมที
ม ่เอื้อ
2. โรงเรียนมีความพร้
ต่อการเรียนการสอนมีทีท่ตี ั้งอยู่ในทําเลลที่เหมาะสมใใกล้กับมหาวิทยาลั
ท ยและศูนนย์วิจัยต่างๆ
ค
รบริหารโรงเรีรียน ซึง่ เป็นผูทรงคุ
้ท ณวุฒิจากสถาบันอุดมมศึกษาและ
3. โรงเรียนมีคณะกรรมการ
หน่วยงานตต่าง ๆ ทีม่ ีควาามสัมพันธ์กับบการดําเนินกิจการของโรงเ
จ
เรียน
44. โรงเรียนสาามารถคัดเลือกบุคลากรทีม่มีีคุณภาพและมีคุณลักษณะตรงตามความมต้องการของ
โรงเรียนมาาปฏิบัติงาน
55. โรงเรียนสาามารถจัดหลักสู
ก ตรและกระะบวนการเรียนการสอนที
น
่เป็นลักษณะเฉพพาะของโรงเรีรียน
สําหรับนักเรียนที่มีความมสามารถพิเศศษได้
6. โรงเรียนสาามารถดําเนินการสรรหานักกเรียนที่มีควาามสามารถพิเศษทางด้
ศ
านคณณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตตร์ได้จากทั่วประเทศ
ป
77. โรงเรียนมีการจั
ก ดการเรียนการสอนแบ
ย
บบโรงเรียนประจํา จึงไม่มข้ขี อจํากัดเรื่อง เวลาในการจัด
กิจกรรมกาารเรียนการสออน หรือการสสร้างเสริมประะสบการณ์แก่กนักเรียน สามมารถพัฒนานันักเรียน
ให้มีคุณภาาพอันพึงประสสงค์ตามอุดมกการณ์และเป้าหมายของโรง
า
งเรียนได้อย่างงเต็มที่
8. โรงเรียนกําหนดให้
า
มีจํานวนนั
น กเรียน 224 คน ต่อห้้องเรียน ซึ่งเป็ปนจํานวนที่เหหมาะสมต่อกาารเรียน
การสอนทีมุม่ ่งเน้นการเรียนการสอนรา
ย
ายบุคคลตามศศักยภาพและอัตราการเรียนนรู้ของแต่ละคคน
6.2 สภาพแวดล้อมภายใน
ม
: จุดอ่อน (Weaakness)
1. โรงเรียนยังขาดครู
ง
ที่มีวฒิ
ฒ
ุ กิ ารศึกษาระะดับสูงทางวิทยาศาสตร์
ท
แลละมีประสบกาารณ์ด้านการวิวิจัย
ในขณะที่โรงเรี
ร ยนวิทยาศาสตร์ชั้นนําขของโลกมีครูทีท่มี ีวุฒิการศึกษาระดั
ษ บปริญญญาเอกทาง
วิทยาศาสตตร์และมีประสสบการณ์ทางดด้านการวิจัย สอนอยู่มากกว่าร้อยละ 300
2. ศักยภาพของครูและเจ้าหน้
า าที่ยังต้องงการพัฒนาให้ห้สามารถทํางาานในระดับนาานาชาติ
เพื่อยกระดัดับคุณภาพกาารศึกษาของโรรงเรียนมหิดลวิ
ล ทยานุสรณ์ให้
ใ ทัดเทียมกับบโรงเรียน
วิทยาศาสตตร์ชั้นนําของโโลกได้อย่างยัง่งยืน
3. หลักสูตรพิพิเศษ รองรับนันกเรียนที่มีคววามสามารถพิพิเศษด้านคณิตศาสตร์
ต
และวิวิทยาศาสตร์ใน
สถาบันอุดมศึกษาของปประเทศไทย ยังมีไม่เพียงพออที่จะรองรับหรื
ห อดึงดูดควาามสนใจให้นักเรียนไป
ห งจากจบกาารศึกษาจากโรรงเรียนมหิดลวิ
ล ทยานุสรณ์
ศึกษาต่อ หลั
44. การขยายผผลของการจัดการการศึกษาาสําหรับนักเรีรียนที่มคี วามสสามารถพิเศษษด้านคณิตศาสสตร์
และวิทยาศศาสตร์จากโรงงเรียนมหิดลวิวิทยานุสรณ์ไปยั
ป งโรงเรียนจุจุฬาภรณราชวิวิทยาลัยทั้ง 12
1 แห่ง
ยังอยู่ในระะบบราชการ เป็
เ นผลให้การขยายผลไม่มประสิ
ปี ทธิผลเทท่าที่ควร
55. ระบบและวิวิธีการประชาาสัมพันธ์ของโโรงเรียน ยังไมม่สามารถทําใหห้สังคมเข้าใจออย่างชัดเจน
ถึงภารกิจและเป้
แ าหมายของการจัดตัง้งโรงเรียน
๔
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6.3 สภาพแวดล้อมภายนอก : โอกาส (Opportunity)
1. มีนักเรียนที่เป็นตัวป้อนคุณภาพดี จากโรงเรียนทั่วประเทศ สมัครเข้ามาให้คัดเลือกเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่งผลต่อการคัดเลือกให้ได้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามเป้าหมายของโรงเรียน
2. มีสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําทั้งในและต่างประเทศที่มีคุณภาพให้ความสนใจในการรับนักเรียน
ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไปศึกษาต่อ ทั้งการให้ทุนการศึกษาและโควตา
พิเศษ ส่งผลต่อการผลิตนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยที่มีคุณภาพในอนาคต
3. มีหน่วยวิจัยภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและนอกสถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งทุนการศึกษา
แหล่งศึกษาดูงาน แหล่งฝึกประสบการณ์วิจัยของนักเรียน ตลอดจนให้บุคลากรในหน่วยงานรับ
เป็นที่ปรึกษาโครงงานของนักเรียน
4. มีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง และโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่นที่เปิดห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไว้เป็นแหล่งที่โรงเรียนจะขยายผลความเป็นต้นแบบ
ตามเป้าหมายของโรงเรียน
5. มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําระดับโลกในต่างประเทศ เป็นโรงเรียนเครือข่ายให้บุคลากรและ
นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งการบริหารจัดการและการจัด
การศึกษาสําหรับนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6. มีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงาน
ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะมีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้ เห็นความสําคัญในการจัดการศึกษา
สําหรับผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในระดับประเทศ
6.4 สภาพแวดล้อมภายนอก : ข้อจํากัด (Threat)
1. เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ยังเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่เน้นการพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนและการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ inquiry-based learning and
problem-based learning ของครู
2. ค่านิยมของสังคมในการประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ยังด้อยกว่าการประกอบอาชีพ
แพทย์ กระบวนการสร้างงาน รองรับนักวิทยาศาสตร์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังไม่มีความชัดเจน
ผู้ประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยในประเทศไทยมีรายได้ต่ํากว่า ผู้ประกอบอาชีพแพทย์ทํา
ให้มีนักเรียนจํานวนหนึ่ง หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์แล้ว ไม่ศึกษาต่อ
ทางด้านวิทยาศาสตร์
3. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายของรัฐ เกี่ยวกับการส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยเกินไป หรือไม่สามารถทํางาน
ได้ครบวาระ
4. การประสบปัญหาด้านงบประมาณของรัฐ เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลกส่งผลต่องบประมาณด้าน
การลงทุนของโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนเฉพาะทางที่จําเป็นต้องได้รับงบประมาณพอเพียงในการจัด
การศึกษาสําหรับนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ
ทัดเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลก
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ผลการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ในการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ อุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและโรงเรียน
สรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
~ ด้านการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
~ ด้านการพัฒนาหลักสูตร สื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
~ ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
~ ด้านการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานโลก
~ ด้านการบริหารกิจการหอพักและการดูแลนักเรียน
~ ด้านการให้บริการพิเศษทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก

๖
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1. ด้านการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการประกาศรับสมัคร
นักเรียน ประจําปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การสรรหาและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555
มีผลการดําเนินงานดังนี้
รายการ

ชาย

จํานวนนักเรียน (คน)
หญิง

รวม

รับสมัคร วันที่ 1-31 สิงหาคม 2554

5,801

12,307

18,116

สอบคัดเลือกรอบแรก วันที่ 15 มกราคม 2555

5,501

11,494

16,995

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
นักเรียนในเขตต่างจังหวัด

323
202
121

180
118
62

503
320
183

สอบคัดเลือกรอบสอง วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2555

312

178

493

ประกาศผลการคัดเลือกรอบสอง วันที่ 12 มีนาคม 2555
ตัวจริง
นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
นักเรียนในเขตต่างจังหวัด
ตัวสํารอง
นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
นักเรียนในเขตต่างจังหวัด

162
104
58
153
91
62

80
47
33
98
70
28

242
151
91
251
161
90

นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดค่าย Pre-MWITS เมื่อวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อเป็นการ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจของนักเรียนและผูป้ กครอง โดยได้เพิ่มกิจกรรมให้ผู้ปกครองของนักเรียน
ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนปัจจุบัน มีนักเรียนมาเข้าค่ายฯ ทั้งสิ้น 396
คน เป็นนักเรียนชาย 274 คน และนักเรียนหญิง 122 คน และได้กําหนดให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัว
จริงมามอบตัวในวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2555

ข้อมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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1.2 การสรรหาและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนได้ดําเนินการประกาศรับสมัครแล้ว โดยมีกําหนดการดังนี้
ช่วงเวลา
วันที่ 1 – 30 กันยายน 2555
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2556
วันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556

การดําเนินงาน
รับสมัครนักเรียนที่กําลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก จํานวน 500 คน
ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบสอง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง จํานวน 240 คน

2. ด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนคัดไว้ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คดิ ค้น รักการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพ
แข็งแรง รักความเป็นไทย และมีจิตมุ่งที่จะทํางานตอบแทนประเทศชาติ ดังนี้
2.1 การส่งเสริมการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
โรงเรียนได้ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์
นักคิดค้น รู้จกั ค้นคว้าอย่างเป็นระบบและสามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนจะ
สํารวจความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 เกี่ยวกับทิศทางและสาขาในการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์ จากนัน้ จะประสานกับนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเป็นนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงให้แก่นักเรียน และนักเรียนจะเริ่มไปพบนักวิทยาศาสตร์พี่
เลี้ยงเพื่อทําความคุ้นเคยและขอรับคําปรึกษาในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
(เดือนเมษายน) และระหว่างเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ในปีการศึกษา 2555 นักเรียนรุ่นที่ 21 (มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555) มี
โครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น 90 โครงงาน และได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ในการเป็น
นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงจํานวน 33 คน จาก 24 หน่วยงาน ดังนี้
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หน่วยงานหลัก
1. กรมวิชาการเกษตร
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

หน่วยวิจัย
กลุ่มวิจัยวัชพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
(8)
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(9)
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
(10)
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ฝ่
า
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ช
ทดลอง
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น
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ย
ั
และพั
ฒ
นา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(11)
(12)
วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
(13)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
(14)
สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี (15)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(16)
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
(17)
(18)
(19)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
(20)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
(21)
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
(22)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(23)
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(24)
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
(25)
(26)
(27)
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (28)
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(29)
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
(30)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ไบโอเทค
(31)
แห่งชาติ
(32)
องค์การเภสัชกรรม
(33)
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม

นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง
ดร.จรรยา มณีโชติ
รศ.ดร.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร
ดร.คํารณ เมฆฉาย
ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
ดร.พิทักษ์ เชื้อวงษ์
ผศ.ดร.สมศักดิ์ เพียรวณิช
อ.บุศราศิริ ธนะ
ผศ.ดร.จิตรตรา เพียภูเขียว
รศ.ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ เชียงกา
ดร.มณี ตันติรุ่งกิจ
ดร.วินิตชาญ รื่นใจชน
ผศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง
ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์
ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ
ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร์
ดร.ชัชวาล ปานรักษา
ผศ.ดร.จามร สมณะ
ดร.จิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์
ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
รศ.อรุณีย์ อินทรศร
รศ.ดร.ธนิต ผิวนิ่ม
ผศ.ดร.รัชฎา บุญเต็ม
ดร.มูฮัมหมัด นิยมเดชา
ผศ.ดร.สุรชาติ สุหชูโต
ผศ.ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น
รศ.เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
ดร.เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
ดร.สุริยันตร์ ฉะอุ่ม
ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย
ภญ.ดร.จิราพร มงคลปิยวัฒน์
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ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โรงเรียนได้กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเสนอ
เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน นับได้ว่าเป็นการเพิ่มมาตรฐานและคุณภาพของโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนรุ่นที่ 20 (นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554) ในปีการศึกษา 2554
ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ จํานวน 47 โครงงาน สําหรับนักเรียนรุ่นที่ 21 ขณะนี้
หน่วยงานต่าง ๆ กําลังประกาศรับสมัครเค้าโครงการของโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
แหล่งทุนสนับสนุนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนรุ่นที่ 20
1. โครงการยุววิจัยยางพารา ปี 2554 สํานักประสานงานชุดโครงการวิจัย “การพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพารา” ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2012)
3. โครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC 2012)
4. โครงการประกวดโครงงานสิ่งแวดล้อม ปี 2554

จํานวนโครงงานของ
นักเรียนรุ่นที่ 20
3

39
4
1

นอกจากนี้ โรงเรียนได้ฝึกให้นักเรียนถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการนําเสนอโครงงาน
โดยประมาณเดือนมกราคมของทุกปี โรงเรียนจะจัดให้นักเรียน นําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
โดยจัดงาน “MWITS Science Fair ” เพื่อ (1) เป็นเวทีให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้นําเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ และเผยแพร่แนวคิดทางวิทยาศาสตร์สู่สังคมภายนอก
(2) นักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ แนวทางการจัดการเรียนการสอน การจัดหลักสูตร การพัฒนาผู้เรียน สําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (3) เปิดโอกาสให้นักเรียนและครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ตลอดจน
ผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาสําหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ในปีการศึกษา 2554 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) โรงเรียนได้จัดงาน “MWITS Science
Fair 2012” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 กิจกรรมหลักของงานประกอบด้วย
~ การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ของโรงเรียน ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จํานวน 88 โครงงาน และเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 18 โครงงาน
(ภาคบรรยาย 15 โครงงาน และภาคโปสเตอร์ 18 โครงงาน)
~ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (MWITS
SQUARE 2012) มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 115 ทีม จาก 64 โรงเรียน
~ การฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์สามมิติ นิทรรศการและกิจกรรมของ
สาขาวิชาต่าง ๆ รวม 9 สาขาวิชา
๑๐
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ในการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จํานวน 12 คน และนักวิทยาศาสตร์จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ จํานวน 5 คน เป็นคณะกรรมการประเมินโครงงานของนักเรียน และมีครูจากโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินโครงงานของนักเรียน จํานวน 21 คน นอกจากนี้
ยังมีผู้บริหาร ครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในโครงการ วมว. โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน
ในการอุปถัมภ์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และนครปฐม) จํานวน
2,196 คน จาก 57 โรงเรียน (ผู้บริหารและครู 187 คน และนักเรียน 2,009 คน) ผู้บริหารและครูจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาในโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 6 แห่ง จํานวน 30 คน และบุคคลทั่วไป
จํานวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 2,270 คน
2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมทีม่ ีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนมีคุณลักษณะตาม
อุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียน โดยหลักสูตรของโรงเรียนจะกําหนดให้มีเกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละกิจกรรมที่
นักเรียนจะต้องปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้ดําเนินการ ดังนี้
2.2.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้ความก้าวหน้าด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเชื่อมโยงไปสู่การทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย
ให้แก่นักเรียน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน ดังนี้
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนรู้จักหน่วยวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ ได้เรียนรู้ความก้าวหน้าด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนวิทยาการที่
ทันสมัยเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพนักวิจัย
โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนไปศึกษาดูงานในหน่วยงานวิจัยทั้งใน
สถาบันอุดมศึกษาและศูนย์วจิ ัยต่าง ๆ จํานวน 54 แห่ง เช่น
o หน่วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ กลุ่มวิจัยชีวฟิสิกส์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ฯลฯ
o หน่วยงานวิจัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ สถาบันวิจัยโลหะและ
วัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาธรณีวิทยา ภาควิชาฟิสิกส์) ฯลฯ
o หน่วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ได้แก่
สถาบันพัฒนาหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาฟิสิกส์) ฯลฯ
~
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o หน่วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัย
และเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนากําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรม ฯลฯ
o หน่วยงานวิจัยอื่น ๆ ได้แก่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หน่วยส่งเสริมศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ฯลฯ
กิจกรรมบรรยายพิเศษ โดยนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักนักวิจัย รับรู้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่หลากหลาย
ตลอดจนได้รับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการและภาคภูมิใจกับผลงานนักวิจัย ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการประกอบ
อาชีพเป็นนักวิจัยต่อไปในอนาคต
โรงเรียนได้เชิญนักวิจัยทั้งจากสถาบันอุดมศึกษา และจากหน่วยงานวิจัยมา
บรรยายให้นักเรียนฟัง จํานวน 5 หัวข้อ ได้แก่
o “เทคโนโลยีการกระตุ้นชีวไฟฟ้า” โดย ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
o “งานวิจัยวัสดุศาสตร์ : พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม-พอลิเมอร์ย่อยสลาย
ได้ทางชีวภาพ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว อาจองค์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o “เส้นทางสู่งานวิจัยเพื่อเป็นพลังให้ประเทศกําลังพัฒนา” โดย ดร.นิศรา
การุณอุทัยศิริ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
~

2.2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านสังคมศึกษา ศาสนา ภาษา วรรณคดี
ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และพลานามัย เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เกิดความรักบ้านเกิด รักประเทศชาติ
ภูมิใจในความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมดังกล่าวให้แก่นักเรียน ดังนี้
~ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยจัดให้นักเรียนไปศึกษาดูงานในเขตจังหวัด
นครปฐม กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง จํานวน 29 แห่ง เช่น
o จังหวัดนครปฐม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง หอภาพยนตร์แห่งชาติ
o กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงละครวังหน้า พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 7
มิวเซียมสยาม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
o พื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ เมืองโบราณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ ฯลฯ
การบรรยายพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จํานวน 5 หัวข้อ ได้แก่
o “แรงบันดาลใจในการสร้างงานวรรณกรรม” โดย คุณซากการีย์ อมาตยา
นักเขียนรางวัลกวีซีไรต์ ประจําปี พ.ศ. 2553
~
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o “สุนทรียภาพแห่งแจ๊ส” โดยวิทยากรจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล
o “Academic Writing : Abstract Writing” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. เสน่ห์ ทองรินทร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.2.3 การบรรยายพิเศษด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ : เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดีและมีจติ มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิง่ ที่ดีงามให้แก่สังคม
ตลอดจนให้นักเรียนมีวินัยในตนเองและมีบุคลิกภาพของความเป็นผู้นํา โรงเรียนได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มาบรรยาย จํานวน 8 หัวข้อ เช่น
~ พญ.วิรัลพัชร กิตติธะระพันธ์ จาก โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์
บรรยายหัวข้อ “การจัดการความเครียด”
~ พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิษ จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
บรรยายหัวข้อ “การคิดนอกกรอบ”
~ นพ.สุริยเดช ทรีปาตี ผู้อํานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “บทบาทชาย-หญิง ในวัยรุ่น”
2.2.4 การบําเพ็ญประโยชน์ทั้งต่อโรงเรียน ต่อชุมชนและสังคม : เพื่อให้นักเรียนมี
จิตสาธารณะ รู้จักการเป็นผู้ให้ และเห็นว่าในสังคมยังมีผู้ดอ้ ยโอกาสที่ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือจากผู้ที่มี
ความพร้อมมากกว่า โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
จํานวน 3 ครั้ง และจัดค่ายบําเพ็ญประโยชน์ “พี่ช่วยน้อง” และ “เพื่อนช่วยเพื่อน” จํานวน 12 ค่าย ดังนี้
(1) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน : โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ต่อชุมชน จํานวน 3 ครั้ง คือ
(ก) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 มกราคม 1 และ 13 กุมภาพันธ์ 2555 คณะครู
และนักเรียนของโรงเรียนจํานวน 165 คน นําโดยคณะกรรมการบําเพ็ญประโยชน์โรงเรียนได้เดินทางไปช่วยงาน
ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสังฆาธิการ พระวิทยากร และพระนักศึกษา ที่เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบธรรม
สนามหลวง รวม 500 รูป ซึง่ การไปช่วยงานดังกล่าวเป็นสิ่งที่คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนปฏิบัติสืบเนื่อง
มาทุกครั้งที่มีการอบรมบาลีก่อนสอบธรรมสนามหลวง ทําให้เกิดสายใยระหว่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ
วัดไร่ขิงที่ครูและนักเรียนต่างยังคงระลึกถึงอุปการคุณที่วัดไร่ขิงมีต่อโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
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(ข) ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 เป็นกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 165 คน ดังนี้
สถานที่จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์

ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน (คน)

1. โรงเรียนศรีสังวาลและมูลนิธิวัดสวนแก้ว

ม.6

50

2. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีและวัดปุรณาวาส

ม. 6

15

3. สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมและวัดพระประโทนเจดีย์

ม. 6

50

4. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและสํานักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ม. 6

50

(ค) ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 เป็นกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จํานวน 280 คน ดังนี้
สถานที่จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์

ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน (คน)

1. โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก

ม. 4-6

40

2. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี

ม. 4-6

40

3. สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม

ม. 4-6

40

4. วัดหทัยนเรศวร์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ม. 4-6

40

5. วัดญาณเวศกวัน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ม. 4-6

40

6. วัดงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ม. 4-6

40

7. วัดไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ม. 4-6

40

(2) ค่ายบําเพ็ญประโยชน์ : โรงเรียนได้จัดค่ายบําเพ็ญประโยชน์ “พี่ช่วยน้อง” และ
“เพื่อนช่วยเพื่อน” ในโรงเรียนของจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2555
จํานวน 12 ค่าย โดยมีนักเรียนของโรงเรียนอาสาสมัครจัดค่ายดังกล่าวค่ายละประมาณ 25 คน ซึง่
ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 2 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 20 คน และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 3 คน และมีครูที่ปรึกษาประจําค่าย จํานวน 2 คน
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3. ด้านการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานโลก
โรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการกับต่างประเทศ ทั้งในลักษณะ
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นและการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอื่น ๆ เพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และมุมอง
ในระดับสากลให้แก่นักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน โดยในครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โรงเรียนมีกิจกรรมวิชาการกับต่างประเทศ ดังนี้
๓.๑. การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศมาเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จํานวน 8 คณะ ได้แก่
• Droste-Hülshoff -Gymnasium, Meersburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
• Camborne Science and Community College สหราชอาณาจักร
• St.Antonius-Gymnasium เมือง Lüdinghausen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
• Seoul Scicen High School สาธารณรัฐเกาหลี
• Korea Science Academy (KSA) of KAIST สาธารณรัฐเกาหลี
• Seoul Science High School สาธารณรัฐเกาหลี
• Ritsumeikan Senior High School ประเทศญี่ปุ่น
• Shanghai High School สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศสําหรับการเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าว โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนของโรงเรียนเครือข่ายเข้าเรียนและทํากิจกรรมเสริม
หลักสูตรร่วมกับนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้แก่ การพาไปทัศนศึกษา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย การเข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังให้ไปศึกษาดูงานและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ
วัดพระศรีรตั นศาสดาราม ระบรมมหาราชวัง นิทรรศน์รตั นโกสินทร์ นิทรรศการศิลป์แผ่นดิน
การเรียนทําอาหาร การเรียนศิลปะป้องกันตัว มวยไทย การเรียนดนตรีไทย-รําไทย และการเรียนภาษาไทย
สําหรับการต้อนรับคณะจาก Seoul Scicen High School สาธารณรัฐเกาหลี โรงเรียนได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทําหลักสูตรวิชาชีววิทยาและฟิสิกส์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนต่อไปด้วย
๓.๒. การเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ จํานวน 5 โรงเรียน ได้แก่
• Camborne Science and International Academy สหราชอาณาจักร
• Droste-Hülshoff-Gymnasium เมือง Meersburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
• National University of Singapore High School of Mathematics and Science
(NUSHS) สาธารณรัฐสิงคโปร์
• Yishun Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร์
• Korea Science Academy (KSA) of KAIST สาธารณรัฐเกาหลี
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๑๕

๓.๓. การเข้าร่วมค่ายวิชาการในต่างประเทศ จํานวน 5 ค่าย ได้แก่
• ค่ายวิทยาศาสตร์นานาชาติ International Science Camp for Young People,
Millennium Youth Camp 2012 ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์
• ค่าย XLAB 2012 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
• ค่ายภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ณ University of Otago Language Center and
Foundation Year เมือง Dunedin ประเทศนิวซีแลนด์
• ค่ายวิทยาศาสตร์ STEP-NUS Brain Camp ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
rd
• ค่ายวัฒนธรรมและภาษาจีน The 3 Chinese Culture Experience Summer
Camp 2012 ณ Beijing No.4 High School of China กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
๓.๔. การเข้าร่วมกิจกรรมนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และการแข่งขันทางวิชาการ
ในต่างประเทศ ได้แก่
• การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน Japan Super Science Fair 2011 (JSSF
2011) หรือ The 9th RITS Super Seicne Fair 2011 ณ Ritsumeikan Senior High
School กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
• การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน Search for SEAMEO Young Scientist :
The 8th Regional Congress ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
• การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน 2012 North Carolina Student
Academy of Sciences Annual Meeting และงาน North Carolina State
Science Fair ณ North Carolina School of Science and Mathematics,
Durham สหรัฐอเมริกา
th
• การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน The 8 International Student Science
Fair ณ Fort Richmond Collegiate, Winnepeg, Manitoba ประเทศแคนาดา
• การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ ในงาน Informatrix 2012
ณ ประเทศโรมาเนีย
• การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ในงาน “Asia Pacific Conference
of Young Scientist 2012” ณ เมือง Palangkaraya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๓.๕. การเข้าร่วมกิจกรรม Open House ของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
• HKU’s Taster Days Programme ณ Hong Kong University
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
• Tohoku University Summer School ณ Tohoku University
เมือง Sendai ประเทศญี่ปุ่น
• KOSEN Experience Program 2012 ณ Toyama National College of
Technology เมือง Toyama ประเทศญีป่ ุ่น

๑๖

ข้อมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

๓.๖. การเข้าร่วมประชุมวิชาการและการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับนานาชาติ
• การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน International Conference of Young
Scientist : ICYS 2012)
• การประชุม G20 ณ Philips Exeter Academy, Exeter, New Hampshire และ
Buckingham Browne & Nichols School เมือง Cambridge รัฐ Massachusetts
สหรัฐอเมริกา
rd
• การประชุมนานาชาติ The 3 International Symposium, Hana Academy,
Seoul ณ สาธารณรัฐเกาหลี
th
• กิจกรรมวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน “The 4 Shanghai International
Youth Science & Technology Expo (SIYST Expo 2012) ณ เมืองเซี่ยงไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓.๗. การเป็นเจ้าภาพจัดงาน The 7th International Student Science Fair 2011 (ISSF 2011)
ระหว่างวันที่ 11 - 14 ตุลาคม 2554 ซึง่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ในการจัดงานครั้งนี้มีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ
มาร่วมงานทั้งสิ้น 47 โรงเรียน เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต่างประเทศจํานวน 29 โรงเรียน จาก 29 ประเทศ
และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในประเทศจํานวน 18 โรงเรียน มีการนําเสนอโครงงานภาคโปสเตอร์จํานวน
158 โครงงาน และภาคบรรยาย 101 โครงงาน
นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “How did I become a scientist?”
โดย Prof. Dr. Robert Huber นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล กิจกรรมเชิงปฏิบัติการสําหรับครู จํานวน 2 เรื่อง
การนําเสนอ Best practice สําหรับครูและผู้บริหาร
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๑๗

4. ด้านการบริหารกิจการหอพักและการดูแลนักเรียน
๔.๑. จัดกิจกรรม ดูแล ติดตามให้คําปรึกษาเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียน โดยจัดโครงการ
MWITS วัยใส ใส่ใจสุขภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ปรียา ลีฬหกุล
จากสถาบันวิจัยแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๔.๒. ติดตามและประเมินความสะอาดในร้านอาหารและให้คําแนะนําในการปรับปรุงร้าน
ให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานของสถาบันอาหารในโครงการ “ครัวอนามัย อาหารปลอดภัยในโรงเรียน” และ
โรงอาหารของโรงเรียนได้รับประกาศนียบัตรรับรองว่าได้มาตรฐาน ครัวอนามัย อาหารปลอดภัยในโรงเรียน
๔.๓. จัดให้มีการฉีดพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย จํานวน 6 ครั้ง
๔.๔. โรงเรียนจัดบุคลากรของฝ่ายกิจการหอพักบริการและดูแลตลอด 24 ชั่วโมง โดยตรวจนับ
จํานวนและเยี่ยมนักเรียนทุกวัน และสรุปยอดนักเรียนรายงานสถิติประจําวัน
๔.๕. จัดกิจกรรมให้คณะกรรมการนักเรียนหอพักและนักเรียนหอพักมีส่วนร่วมปฎิบัติกิจกรรม
พร้อมสรุปผลและนําเสนอผลงาน เช่น
~ กิจกรรมซ้อมหนีอัคคีภัย
~ กิจกรรมงานปีใหม่
~ กิจกรรมดนตรีในสวน และการนํานักเรียนไปร่วมฟังคอนเสิร์ตที่วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์
ในช่วงเย็นวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์
~ กิจกรรมงานนัยความทรงจําเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนชั้นม.4 ม.5
และ ม.6 ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา
๔.๖. ดําเนินการสอนนักเรียนในรายวิชาทักษะชีวิตและจัดฝึกอบรมมารยาทนักเรียนหอพักในวัน
ประชุมหอพัก เช่นการทําความเคารพ การใช้ชีวิตประจําวัน การคบเพื่อน การแสดงความคิดเห็นต่อส่วนร่วม
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5. ด้านการให้บริการพิเศษทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก
พันธกิจข้อหนึ่งของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คือ การให้บริการพิเศษแก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งหมายถึง การบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้ให้บริการพิเศษทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ดังนี้
๕.๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดําเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จํานวน 52 จังหวัด คัดเลือกนักเรียนจังหวัดละ
30 คน มาเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพระหว่างปิดภาคเรียน 5 ครั้ง และจัดกิจกรรมนําเสนอโครงงาน 1 ครั้ง
มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 (ปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการฯ แล้วจํานวน 4 รุ่น และอยู่ระหว่างการคัดเลือก
นักเรียนรุ่นที่ 5 เพื่อเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2555)
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกําหนดศูนย์
ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาขึ้นใหม่ ทําให้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานจัดการศึกษาในทุกจังหวัด
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ส่งผลกระทบให้มีการดําเนินการโครงการฯ ในสองรูปแบบ คือ
(1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ดําเนินการให้นักเรียน
ในโครงการรุ่นที่ 2 และ 3 ที่ยังค้างอยู่จนจบโครงการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 จํานวน 16 เขตพื้นที่
(2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ดําเนินการให้นักเรียนในโครงการ
รุ่นที่ 2-4 ที่ยังค้างอยู่จนจบโครงการ และดําเนินการโครงการต่อไปอีกสองรุ่นคือ
รุ่นที่ 5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และรุ่นที่ 6 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 39 เขตพื้นที่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(สพป.) และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ดําเนินงานโครงการฯ ดังนี้
~ เดือนตุลาคม 2554 จัดค่ายพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนรุ่นที่ 2-4 ในช่วงปิดภาค
เรียนเดือนตุลาคม 2554 ซึง่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนไปสังเกตการณ์จัดกิจกรรม
ค่ายดังกล่าวจํานวน 6 แห่ง เพื่อรับทราบแนวทางการจัดกิจกรรมค่าย ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการดําเนินงาน

ข้อมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

๑๙

วันที่ 28 ธันวาคม 2554 ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการนําเสนอโครงงานนักเรียน
โครงการฯ รุ่นที่ 2 กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการครั้งนี้
~ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2555 จัดกิจกรรมนําเสนอโครงงานนักเรียนโครงการฯ
รุ่นที่ 2 ในแต่ละภูมิภาค ดังนี้
~

วันที่จัดกิจกรรม

ภูมิภาค

สถานที่จัด

21 - 22 ม.ค. 55

ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จํานวนผู้เข้าร่วม
(จังหวัด)
16

21 - 22 ม.ค. 55

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16

98

28 - 29 ม.ค. 55

ภาคใต้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

10

55

4 - 5 ก.พ. 55

ภาคกลาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9

56

จํานวนโครงงาน
135

วันที่ 2 มีนาคม 2555 จัดประชุมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานสนับสนุน
ด้านวิชาการ เพื่อทบทวนความเข้าใจในการดําเนินงานโครงการฯให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถดําเนินการได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยข้อสรุปของที่ประชุมได้ตกลงให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดค่ายครัง้ ที่ 1 ให้แก่
นักเรียนรุ่นที่ 5 ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2555 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดค่ายครั้งต่อ ๆ ไป ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
~ เดือนมีนาคม - เมษายน 2555 จัดค่ายพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนรุ่นที่ 3 และ 4
ในช่วงปิดภาคเรียน โดยโรงเรียนได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมค่ายของแต่ละสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 10 แห่ง
~ เดือนมิถุนายน 2555 จัดประชุมหารือการดําเนินงานโครงการฯ ระหว่างผู้บริหาร
โรงเรียน ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ (ผศ. วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์) และเจ้าหน้าที่โครงการบริการ
วิชาการ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
~

๒๐

ข้อมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

๕.๒. โครงการสนับสนุนห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้มีข้อตกลงกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2551-2554
ต่อมาคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติอนุมัติโครงการ
พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (โครงการ จภวภ.) โดยมีแผนการ
ดําเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2561 โรงเรียนจึงได้ทําข้อตกลงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการสนับสนุนทางวิชาการแก่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2554
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนทาง
วิชาการและพัฒนาบุคลากรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง สรุปได้ดังนี้
๕.๒.๑ การคัดเลือกและสรรหานักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้ให้ความร่วมมือ
ในการดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ทั้ง 12 แห่งในรอบแรก โดยใช้กระบวนการเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และใช้งบประมาณของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์
๕.๒.๒ การใช้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
วันเดือนปี

กิจกรรมที่จัดให้กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

11-14 ตุลาคม 2554 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ร่วมนําเสนอผลโครงงานวิทยาศาสตร์และร่วมกิจกรรมในงาน
The 7th International Science Fair 2011 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
14-15 ตุลาคม 2554 ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้นําผู้บริหารและครู Ritsumeikan Junior & Senior High
School เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการให้กับ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
10-17 พฤศจิกายน
2554

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ประสานให้นักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้ไปนําเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน Japan Super Science Fair 2011 (JSSF 2011) หรือ The 9th
RITS Super Science Fair 2011 ณ Ritsumeikan Junior & Senior High School กรุงเกียวโต
ประเทศญี่ปุ่น

2 กุมภาพันธ์ 2555

ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมงานนําเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ 2
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

20 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนได้จัดงาน MWITS Science Fair 2012 และได้เชิญนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เข้าร่วมนําเสนอผลโครงงานวิทยาศาสตร์และร่วมกิจกรรมในงาน ซึ่งมีนักเรียนนําโครงงานวิทยาศาสตร์
มานําเสนอภาคบรรยายจํานวน 15 โครงงาน และภาคโปสเตอร์จํานวน 18 โครงงาน

ข้อมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

๒๑

วันเดือนปี

กิจกรรมที่จัดให้กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

10 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (ฉบับย่อ) รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 สําหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ให้แก่กลุ่มโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง
เดือนมิถุนายน 2555 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประสานโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (AUA)
เกี่ยวกับการบริจาคหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ อาทิเช่น 1. Skyline 4 Student’s Book และ
Workbook 2. Skyline 5 Student’s Book และ Workbook พร้อมจัดส่งหนังสือแบบเรียน
ดังกล่าวไปยังโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ๆ ละ 150 เล่ม
• โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ส่งสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ซึ่งผลิตโดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สําหรับใช้ในการอบรมครูหรือการ
สอนนักเรียน จํานวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
และคณิตศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ๆ ละ 1 ชุด
• โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดทําแนวการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค
9 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดส่งคู่มือการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี
2555 และคู่มือหน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษาต่อ ปี 2555
กรกฎาคม 2555

29 สิงหาคม 2555

สิงหาคม 2555

๒๒

• โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัครนักเรียนและครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมนําเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน Japan Super Science Fair 2012
• โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดส่งคุณลักษณะและรายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นําไปเป็นแนวทางการออกแบบห้องปฏิบัติการ
• โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดส่งคุณลักษณะและรายการอุปกรณ์การจัดทําระบบโครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมงานนําเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดส่งวีดิทัศน์บันทึกการบรรยายเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยหลัง
การเข้าประชาคมอาเซียน” โดย ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา และอดีตผู้อํานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ซึ่งบรรยายเมื่อวันที่
14 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ข้อมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

๕.๒.๓ การพัฒนาบุคลากร
วันเดือนปี
5 ตุลาคม 2555

กิจกรรมที่จัดให้กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดประชุม Focus Group แนวทางการให้การสนับสนุนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ณ โรงแรมรอแยลเบญจา โดยสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

11-14 ตุลาคม 2554 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณื เชิญครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์
การประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ในงาน The 7th
International Science Fair 2011 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
16 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้บริหารและครูสาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและ
ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ตรัง และสตูล ศึกษาดูงาน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
18-19 กุมภาพันธ์ 2555 ครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมกับครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประชุมคัดเลือกและปรับปรุง
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2554 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาคอยให้
คําปรึกษาและแนะนํา
20 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เชิญครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมิน
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในภาคบรรยายและโปสเตอร์ ในงาน MWITS Science Fair 2012
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
9 มีนาคม 2555

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เชิญครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “How to create a variety of reading test”
และทักษะการสอน TOEFL, IELTS, SAT ในส่วน Reading โดย Dr. Beatrice Quarshie Barbara
Smith, Associate Professor, Literacy Studies จาก Department of Humanities, Michigan
Technological University สหรัฐอเมริกา ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

3 - 4 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เชิญครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยาเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการความรู้สู่งานวิจัย และเชิญครูสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
SAS Curriculum Pathway ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
30 มิถุนายน – 1
จัดประชุมคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาคของนักเรียนชั้น ม.5, 6 ภาคเรียนที่ 1/2555
กรกฎาคม 2555
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คําแนะนําจํานวน 17 คน ครูจาก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 55 คน ครูจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 30 คน
14-15 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และประสานการจัดเลี้ยงในการประชุมคัดเลือก
ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2555 แก่กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

๒๓

วันเดือนปี

กิจกรรมที่จัดให้กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

2 - 4 สิงหาคม 2555 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เชิญครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยร่วมอบรมปฏิบัติการการใช้ ICT
ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 6 ปฏิบัติการ ดังนี้
o การสร้างสื่อการสอนฟิสิกส์ด้วยโปรแกรม Interactive Physics (windows xp)
o การสร้างสื่อการสอนเคมีด้วยโปรแกรม Virtual Chemistry Laboratory
o การสร้างสื่อการสอน คณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม MAPLE
o การสร้างสื่อการสอนด้วย โปรแกรม Adobe Captivate
o การสร้างสื่อการสอนแบบ มัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Flash
o การสร้างงานนําเสนอ ด้วย PREZI
8 - 9 กันยายน 2555 • ครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมกับครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประชุมคัดเลือกและ
ปรับปรุงข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประสานผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญใน
แต่ละสาขาวิชาให้คําปรึกษาแนะนํา
• โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อนุเคราะห์สถานที่และประสานการจัดเลี้ยง ในการประชุมคัดเลือก
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แก่กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

๒๔

ข้อมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผลสําเร็
เ จที่ได้รับจจากการดําเนิ
า นงานขของโรงเรียน
จากการดําเนินงานขของโรงเรียนดัังกล่าวข้างต้น ทําให้โรงเรียนประสบคววามสําเร็จในด้ด้านต่าง ๆ
และมีผผลงานเป็นทีประจั
ป่ กษ์ต่อสังคม โรงเรียนนได้รวบรวมผลลงานเด่นของนักเรียนเก่าแและนักเรียนปัจจุบัน
สรุปได้้ดังนี้
1. ผผลการสอบทาางการศึกษาแแห่งชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET)
น ้นมัธยมศึกษาปี
ก ที่ 6 รุ่นปีการศึกษา 2554
2
มีผลกการทดสอบทาางการศึกษารระดับชาติขั้น
นักเรียนชั
พื้นฐานน (O-NET) เมืมื่อเทียบกับนักเรี
ก ยนทั้งประเทศแล้ว เป็นดั
น งนี้
วิชชา

ประเทศ

โรงเรียน
SDD

หมายเหตตุ

SD

เทียบ
เปอร์เซ็นไททล์

คณิตศาสสตร์

2
22.73

133.83

91.883

6.577

มหิดล =

ประเทศ + 3.98 SDประเททศ

99.999

วิทยาศาสสตร์

2
27.90

8.59
8

66.006

9.399

มหิดล =

ประเทศ + 3.84 SDประเททศ

99.999

ภาษาอังกฤษ

2
21.80

111.09

66.882

13.80

มหิดล =

ประเทศ + 2.73 SDประเททศ

99.999

สังคมศึกกษา

3
33.39

7.81
7

54.994

10.38

มหิดล =

ประเทศ + 2.54 SDประเททศ

99.771

ภาษาไทย

4
41.88

111.57

65.662

7.922

มหิดล =

ประเทศ + 1.49 SDประเททศ

97.999

ข้อมูลพื้นฐานและผลการดําาเนินงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ณ์ ประจําปีงบปรระมาณ พ.ศ. 25555

๒๕

2. ผลการรสอบวัดควาามถนัดทั่วไป (GAT) และผผลการสอบวัวัดความถนัดทางวิ
ท ชาการแและวิชาชีพ (PAT)
(
นัักเรียนชั้นมัธยมศึ
ย กษาปีที่ 6 รุ่นปีการศึกษา 2554 มีผลการสอบบวัดความถนัดดทั่วไป (GAT)) และ
ผลการสอบวัวัดความถนัดทางวิ
ท ชาการแลละวิชาชีพ (PAAT) เมื่อเปรียบเที
ย ยบกับนักเรียนทั้งประะเทศแล้ว เป็นดังนี้
ป
ประเทศ

วิชา

โรงเรีรียน
SD

ความถนัดทั่วไปป

หมายเหตุ

SD

เทียบ
เปอร์เซ็นไทล์

130.599

68.04

266.39

20.78

มหิดล =

ประเทศ
ป
+ 1.599 SDประเทศ

97.70

คณิตศาสตร์

39.644

20.07

154.78

40.43

มหิดล =

ประเทศ
ป
+ 2.822 SDประเทศ

99.99

วิทยาศาสตร์

91.599

20.57

176.26

27.12

มหิดล =

ประเทศ
ป
+ 2.499 SDประเทศ

99.99

วิศวกรรมศาสตร์

83.544

32.44

197.63

32.54

มหิดล =

ประเทศ
ป
+ 2.744 SDประเทศ

99.97

3. ผลการรสอบเข้าศึกษาต่
ษ อในระดับอุ
บ ดมศึกษา
นัักเรียนของโรงงเรียนสามารถถทําคะแนนไดด้สงู สุดในการรสอบเข้าศึกษาต่
ษ อระดับอุดดมศึกษา
ประจําปีการศึกษา 25555 ดังนี้
3.1 ผลการสสอบ O-NET สูงสุดในสาขาวิวิชาวิทยาศาสสตร์ และได้รับรางวัลสิปปนนนท์และ
เกียรติบัตร จจากกองทุน “ศาสตราจารย์ย์ ดร. สิปปนนนท์ เกตุทัต” ได้แก่
(1) นางสาววริษฐา พนาสวัสดิ์ววงศ์ ได้คะแนนน O-NET สูงสุดเป็นอันดับั หนึ่ง
ขอองประเทศในนสาขาวิชาวิทยยาศาสตร์
(2) นายวรภัทร ไมมตรีวงศ์ ได้คคะแนน O-NET สูงสุดเป็นอันดับที่สองขอองประเทศใน
สาาขาวิชาวิทยาาศาสตร์
3.2 นางสาวชชุติภา ศรีพงษ์พันธุ์กุล มีคคะแนนสูงสุดในการสอบเข้
ใ
้าศึกษาต่อในกกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์ร์แห่งประเทศศไทย (กสพท.)) (ได้คะแนน 79.6597)
3.3 นายธนาาธิป ประเสริฐชั
ฐ ย มีคะแนนนสูงสุดในการรสอบเข้าศึกษาต่
ษ อในคณะแแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรรามาธิบดี (ไดด้คะแนน 69.1158)

๒๖

ข้้อมูลพื้นฐานและผผลการดําเนินงานนโรงเรียนมหิดลวิวิทยานุสรณ์ ประจจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ 2555

4. ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นปีการศึกษา 2554 มีผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 535.๘๑ โดยทีค่ ะแนนสูงสุดเท่ากับ 6๕๘
และคะแนนต่ําสุด 393
ช่วงคะแนน

2547

2548

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแต่ละปีการศึกษา
2549
2550
2551
2552

2553

2554

> 700
650-700

expert user
very good user

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
1

600-649

good user

1

6

4

14

13

14

22

23

550-599

very competent user

22

28

39

35

56

73

72

67

500-549

competent user

64

55

94

78

78

101

82

83

450-499

moderate user

106

91

82

91

67

41

34

42

400-449

marginal user

38

44

16

15

20

10

18

12

very limited user

0

0

0

0

0

0

0

1

คะแนนเฉลี่ย

493

510

513

520

530

533

535

535.81

คะแนนสูงสุด

631

628

647

669

658

642

643

658

คะแนนต่ําสุด

403

410

410

403

414

411

414

393

< 400

5. ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

วันที่แข่งขัน

สาขาวิชา

สถานที่แข่งขัน

5 – 9 เม.ย. 55
30 เม.ย. – 4 พ.ค. 55
4 – 8 พ.ค. 55
14 – 18 พ.ค. 55
15 – 20 พ.ค. 55

ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เคมี
คณิตศาสตร์
ดาราศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญ
ทองแดง

3*
1**
1

1
3
3
4
2

1
2
3
1
2

2

*

นักเรียนของโรงเรียนได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ จํานวน 3 คน ได้แก่
(1) นายรัชภาส โรมรัตนะพันธ์ ได้เหรียญทองและคะแนนสูงสุดภาคปฏิบัติ
(2) นายอารยะ ทะแพงพันธ์ ได้เหรียญทองและคะแนนสูงสุดภาคทฤษฎี
(3) นายธรณ์ธันญ์ จรัสจรุงเกียรติ ได้เหรียญทอง
** นักเรียนของโรงเรียนได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ จํานวน 1 คน ได้แก่ นายกิตติพศ เงินยวง พร้อมทั้ง
รางวัลคะแนนรวมสูงสุด รางวัลคะแนนสูงสุดภาคทฤษฎี และรางวัลคะแนนสูงสุดภาคปฏิบัติด้วย
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6. ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ
๖.๑. การแข่งขันฟิสกิ ส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 13 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
นักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 คน ได้แก่ นายพุฒิพงศ์ วรศรัณย์ และรางวัลเหรียญเงิน 1 คน
ได้แก่ นายศุภณัฐ ธนศิลป์
๖.๒. การแข่งขันฟิสกิ ส์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐเอสโตเนีย นักเรียนของโรงเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 คน ได้แก่ นายพุฒิพงศ์ วรศรัณย์ และรางวัลเหรียญทองแดง 1 คน ได้แก่
นายศุภณัฐ ธนศิลป์
๖.๓. การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ นักเรียนของโรงเรียน
ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ได้แก่ นางสาวเมธาวี โฉมทอง และนายอารยะ ทะแพงพันธ์
๖.๔. การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับนานาชาติ ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา นักเรียนของ
โรงเรียนได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ได้แก่ นายจิรทีปต์ ปรัชญาธรรมกร
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7. โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
โรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน และขอรับ
ทุนสนับสนุนการทําโครงงานมาโดยตลอด ในปีการศึกษา 2555 โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้รับรางวัล
จากการประกวดแข่งขันและได้รับทุนสนับสนุนการทําโครงงานจากหน่วยงาน สรุปได้ดังนี้
7.1 โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน
กิจกรรมการประกวดแข่งขัน
1. การประกวดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
(YSC 14)
2. การแข่งขันโครงงานของสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
ศูนย์ภาคกลาง

3. การประกวดโครงงาน Asia-Pacific
Conference of Young Scientist
(APYS1)

ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ

• การพัฒนาขั้นตอนวิธีสําหรับการรับรู้จําตัวอักษรโดย
วิเคราะห์เอกลักษณ์การเขียนเฉพาะบุคคล

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท

• การเปรียบเทียบการสะสมแทนนินของเนื้อเยื่อของ
ข้าวพันธุ์ต้านทานและไม่ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดด
สีน้ําตาล

• รางวัลเหรียญทอง สาขาชีวภาพ

• อุปกรณ์บําบัดตะกั่วจากน้ําทิ้งด้วยขี้เลื่อย

• รางวัลเหรียญทอง
สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
• รางวัลเหรียญทอง สาขากายภาพ

• การทํานายการดื้อต่อยาราวเทคกราเวียร์ของเอชไอวี-1
อินทิเกรสด้วยเทคนิคการเข้าจับเชิงโมเลกุล
• การวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันและการคํานวณเคมีไฟฟ้าใน
ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ไฮโดรเจนโดยนิกเกิล บิส (ไดฟอส
ฟีน)
• การดูดซับแคดเมียม (II) ไอออนจากสารละลายโดยใช้
ถ่ายกัมมันต์ที่ผลิตจากเปลือกเงาะ
• ความสามารถในการดูดซับไอออนของโลหะหนักโดยเพ
คตินจากเปลือกสัมโอ
• การทําแก้วสีแดงจากวัสดุเหลือใช้
• การผลิตพลาสติกชีวภาพจากชานอ้อย
• การทํานายการดื้อต่อยาราวเทคกราเวียร์ของเอชไอวี-1
อินทิเกรสด้วยเทคนิคการเข้าจับเชิงโมเลกุล
• การเปลี่ยนแปลงสัญญาณคลื่นในสมองปลาดุกเมื่อเกิด
แผ่นดินไหว

• รางวัลเหรียญทอง สาขากายภาพ
• รางวัลเหรียญเงิน สาขากายภาพ
• รางวัลเหรียญเงิน สาขากายภาพ
• รางวัลเหรียญทองแดง สาขากายภาพ
• รางวัลเหรียญทองแดง สาขากายภาพ
• รางวัลเหรียญทอง สาขาฟิสิกส์
• รางวัลเหรียญทอง
สาขา Life Science

ข้อมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

๒๙

7.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทําโครงงานจากหน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภายนอกที่ให้ทนุ สนับสนุน

ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุน

1. โครงการการประกวดนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์ (YSC และ NSC 14) / ทุนสนับสนุน
การทําโครงงานจํานวน 12,000 บาท

(1) การวิเคราะห์แบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคงทนของ
เสาขณะเกิดแผ่นดินไหวกับคุณสมบัติของเสา
(2) อัตราส่วนปีทากอรัสและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
(3) ผลเฉลยที่ดีที่สุดสําหรับปัญหาเกมส์หอคอยฮานอยกรณีที่มีจานกลม 2 อันไม่ติดกัน
(4) ผ้าปิดแผลจากเพคติน
(5) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลือบและคุณสมบัติของฟิล์มบาง TIO3
(6) การปรับปรุงพื้นผิวให้เป็นพื้นผิว hydrophobic เพื่อลดการติดของยางพาราบนภาชนะ
(7) การลดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ํายางพารากับภาชนะที่บรรจุด้วยฟิล์มโพลีเอทิลีน
(8) อิทธิพลของสภาวะต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตต่อสมบัติของแป้งและสตาร์ชเผือก
(9) ผลของการเคลือบผิวทางการค้า สารเคลือบผิวจากซังข้าวโพดและเศษหญ้าปักกิ่งและสาร
เคลือบผิวไคโตซานต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของส้ม
(10) การดูดซับแคดเมียม (II) ไอออนจากสารละลายโดยใช้ถ่ายกัมมันต์ที่ผลิตจากผักตบชวา
(11) ผลของเขม่าดําที่ผลิตจากผักตบชวาที่ผสมลงในยางพารา
(12) การผลิตไม้พลาสติกจากไม้ยูคาลิปตัสผสมนาโนซิงค์ออกไซต์เพื่อการต้านเชื้อรา
(13) การผลิตพลาสติกจากชานอ้อย
(14) ผลกระทบของสารโล่ติ๊นที่มีต่อเซลล์ในช่องลําตัวของไส้เดือนดินสายพันธุ์ขี้ตาแร่
(Pheretima peguana)
(15) ผลของความร้อนต่อคุณสมบัติทางเคมีและประสิทธิภาพการต้านสารอนุมูลอิสระของสาร
สกัดจากเปลือกส้มโอพันธุ์ขาวน้ําผึ้ง
(16) การรักษาเอมบริโอของข้าวหอมนครชัยศรีภายใต้สภาวะเย็นยิ่งยวด
(17) ผลของส่วนสกัดหยาบจากพริกหยวก คึ่นฉ่าย ผักกาดขาว และสาระแหน่ในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของ Streptococus mutants
(18) การพัฒนาขั้นตอนการรับรู้จําตัวอักษรโดยวิเคราะห์เอกลักษณ์การเขียนเฉพาะบุคคล
(19) การพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวบุคคลโดยใช้การรู้จําใบหน้าและการกระพริบตาร่วมกับ
รหัสคิวร์อาร์
(20) การพัฒนาโปรแกรมจําตัวอักษรภาษาไทยแบบออนไลน์ส่วนบุคคล
(1) การเปรียบเทียบรูปแบบการใช้ราเอนโดไฟท์จากรากของต้นยางพาราที่มีประสิทธิภาพสูงใน
การยับยั้งเชื้อรา

2. โครงการยุววิจัยยางพารา / ทุนสนับสนุน
การทําโครงงาน จํานวน 15,000 บาท
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8. ผลการแข่งขันและการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอื่น ๆ ของนักเรียน
กิจกรรม
(๑) การแข่งขัน Raffle Invitation Mathematical Olympiad
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
(2) การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย ครั้งที่ 13
ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
(3) การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ
INFORMATRIX 2012 ณ ประเทศโรมาเนีย

(4) การแข่งขัน Search for SEAMEO young Scientist: 8th
Reginal Congress ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
(5) การประชุมนานาชาติ International Conference of Young
Scientist : ICYS 2012 ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
(6) การแข่งขันคณิตศาสตร์ The 3rd Singapore International
Mathematics Challenge (SIMC 2012) ณ National
University of Singapore High School สาธารณรัฐสิงคโปร์
(7) การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9
ปีการศึกษา 2554

ผลการเข้าร่วมกิจกรรม
• รางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล
• รางวัลเหรียญเงิน 2 รางวัล
• รางวัลเหรียญทองแดง 1 รางวัล
• รางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล
• รางวัลเหรียญเงิน 1 รางวัล
• รางวัลเหรียญทอง ในประเภท Programming พร้อมเงินรางวัล 700
เหรียญสหรัฐและเกียรติบัตร (โครงงาน “An Algorithm
Development for Handwritten Character Recognition by
Personal Handwriting Identity Analysis [PHIA]”)
• รางวัลเหรียญทองแดง ในประเภท Hardware Control พร้อมเกียรติ
บัตร (โครงงาน “An application development to track theft on
smartphones”)
• รางวัลโครงงาน Special Award for the Application of Science &
Principle & Process
• รางวัลเหรียญทองแดง ในการนําเสนอโครงงาน
• รางวัล Commendation Award
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง ประเภททีม
• รางวัลชมเชย ประเภททีม จํานวน 2 รางวัล
• รางวัลชมเชย ประเภทบุคคล จํานวน 1 รางวัล

(8) การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ประจําปี
การศึกษา 2555

• รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เหรียญทองคําแท้
หนัก 1 บาท ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
• รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ได้รับเหรียญที่ระลึก
ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
• รางวัลชมเชยเจียระไนเพชร ได้รับเหรียญที่ระลึก
ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

(9) การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ประจําปีการศึกษา 2554

• รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เหรียญทองคําแท้
หนัก 1 บาท ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
• รางวัลเหรียญที่ระลึก ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
• โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นทุนสนับสนุนกิจกรรม จํานวน 10,000 บาท
พร้อมโล่รางวัล
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กิจกรรม
(10) การแข่งขันรายการภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6
ประจําปีการศึกษา 2554

(11) การแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 32
(12) การแข่งขันเรียงความภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
(The 7th Junior Dublin Literary Awards for Thailand)
ในระดับเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ในหัวข้อ
“One Fine Day”
(13) การเข้าร่วมสอบวัดความรู้ทางเคมี ครั้งที่ 14 โดย Australian
National Chemistry Quiz และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย

(14) การแข่งขันตอบปัญหาพรีไบโอ-โอลิมปิก ครั้งที่ 6 (The 6th
Pre-Bio Olympic) โดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา
(15) การประชุมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันการเสนอผลงาน
โครงการยุววิจัยยางพาราของสํานักงานประสานงานชุด
โครงการวิจัย “การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา” สํานักงาน
กองทุนวิจัย (สกว.)
(16) เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 โดยสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

(17) การประกวดโครงงาน ในการประชุมวิชาการ International
Petroleum Technology Conference (IPTC): Education
Days โดย บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด
(มหาชน)

๓๒

ผลการเข้าร่วมกิจกรรม
• รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับเหรียญทองคําแท้ พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ได้รับเหรียญเงิน โล่รางวัล
พร้อมทุนการศึกษา 7,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง ได้รับเหรียญทองแดง โล่รางวัล
พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท
• รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง ได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัล
5,000 บาท

• รางวัล High Distinction จํานวน 270 คน (ม.4 จํานวน 144 คน
ม.5 จํานวน 59 คน และ ม.6 จํานวน 57 คน)
• รางวัล Distinction จํานวน 73 คน (ม.4 จํานวน 33 คน ม.5
จํานวน 17 คน และ ม.6 จํานวน 23 คน)
• รางวัล Credit จํานวน 9 คน (ม.4 จํานวน 6 คน ม.5 จํานวน
2 คน และ ม.6 จํานวน 1 คน)
• รางวัลชนะเลิศ
• รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
• รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น จํานวน 2 โครงงาน

• รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
• รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง โครงงานวิทยาศาสตร์
สาขากายภาพ (ประเภททีม)
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง โครงงานวิทยาศาสตร์
สาขาชีวภาพ (ประเภททีม)
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง โครงงานวิทยาศาสตร์
สาขาชีวภาพ (ประเภทบุคคล)
• รางวัลชนะเลิศอันดับที่สอง

ข้อมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กิจกรรม
(18) การนําเสนอผลงานทางวิชาการในงาน “Pure and Applied
Chemistry International Conference หรือ PACCON
2012”
(19) การแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําปี
2554
(20) การแข่งขันตอบปัญหาด้านเศรษฐกิจธุรกิจ โครงการกรุงเทพธุรกิจ
Young Biz Challenge โดย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
(21) การแข่งขันตอบปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลการเข้าร่วมกิจกรรม
• โครงงานของโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เสนอผลงาน
จํานวน 1 โครงงาน
• รางวัลชมเชย

• รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
• รางวัลชมเชย

9. ผลสําเร็จทางวิชาการจากการพัฒนาครู
9.1 การทํางานวิจยั ของครู
(1) นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ และนายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ ได้ส่งผลงานประเภท
สื่อบทเรียนสําหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ระดับครู อาจารย์ เข้าร่วมประกวดในโครงการการแข่งขันโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประทเศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012) ชื่อผลงาน “แบบจําลองเสมือนจริงสําหรับการเรียนรู้
ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์” ได้รับทุนสนับสนุน จํานวน 3,000 บาท
(2) นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง ทํางานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสื่อการสอนแบบจําลองโครงสร้าง
ทางเคมี” โดยได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
(3) ครูสาขาวิชาเคมีได้รับทุนสนับสนุนการทําวิจัยในโครงการ “การพัฒนาศูนย์บริการ
ออนไลน์ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้” จากสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน กําหนดระยะเวลาการทํางานวิจัยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 – พฤศจิกายน
2555 โดยมี ดร. อุษา จีนเจนกิจ เป็นหัวหน้าโครงการ และมีงานวิจัยย่อย 9 ผลงาน ดังนี้
- การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง แบบจําลองอะตอมของทอมสัน โดย
นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
- การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง แบบจําลองอะตอม โดย นางสาวจตุภรณ์
สวัสดิ์รักษา
- การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง การอธิบายรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์
โดยทฤษฎี VSEPR โดย นางสาวศศินี อังกานนท์
- การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง ผลของอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิรยิ า
เคมีของปฏิกิริยาดูดและคายความร้อน โดย ดร. อุษา จีนเจนกิจ
ข้อมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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- การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง ผลของพื้นที่ผลและตัวเร่งปฏิกิริยาต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี โดย นายสาโรจน์ บุญเส็ง
- การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง การตรวจสอบความเป็นกรด-เบส โดยใช้
อินดิเคเตอร์จากพืช โดย นายสรชัย แซ่ลิ่ม
- การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง pH ของสารสละลาย โดย นางสาวสิริหทัย
ศรีขวัญใจ
- การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง การตรวจสอบแร่ โดย นายวัลลภ คงนะ
- การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง อุปกรณ์สําหรับวัดปริมาตรและการเลือก
ใช้งาน โดย นายอิทธิพล สวัสดิวงค์ไชย
(4) นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ทํางานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนัก
ในคลองมหาสวัสดิ์”
(5) นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง นางสาวอารีย์ สักยิ้ม นางสาวเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล
และนางทิพนาถ น้อยแก้ว ทํางานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตในลุ่มแม่น้ําท่าจีน
และคลองมหาสวัสดิ์”
(6) นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ และนางสาววรณิสร์ กลิ่นทอง ทํางานวิจัยเรื่อง
“ประสิทธิภาพของเชื้อราที่แยกจากพื้นดินนาข้าวในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ในการกําจัดมด”
(7) นางสาวพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง นางสมฤทัย แก้วบุญ และนายโอภาส พระเทพ
ทํางานวิจัยเรื่อง “สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของข้าวหอมนครชัยศรี ข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัด
นครปฐม”
(8) ดร. บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ นางสาวพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง นางสมฤทัย แก้วบุญ และ
นายโอภาส พระเทพ ทํางานวิจัยเรื่อง “การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวหอมนครชัยศรีในหลอดทดลอง”
(9) ดร. บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ และนางสุภานันท์ สุจริต ทํางานวิจัยเรื่อง “การคัดเลือพันธุ์
ข้าวเหนียวทนเค็มจากพันธุ์ข้าวที่ปลูกในจังหวัดนครปฐม”
(10) ดร. บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ ได้รับเชิญให้เป็นผูร้ ่วมทําวิจัยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. กอบเกียรติ แสงนิล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานวิจัยหัวข้อ
“Reduction of chilling injury of Nam Dok Mai No.4 mango fruit by treatments with salicylic acid
and methyl jasmonate และ Effect of heat treatment on antioxidant activity and total phenolic
content of some cultivars of eggplants”

9.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รบั การเผยแพร่
(1) นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง ได้เผยแพร่บทคัดย่อเรื่อง “A Virtual Chemistry Laboratory
for High School ในเอกสารการประชุม CoSMEd 2011 : The 4th International Conference on
Science and Mathematics Education
(2) ดร. อุษา จีนเจนกิจ ได้เผยแพร่บทคัดย่อเรื่อง “A Laboratory on Kinetics of
Reaction between lodate and Bisulfite for Secondary Students” ในเอกสารรวมการประชุม และ
เอกสาร Proceeding ในงาน The 4th Asian Chemistry Congress 2011
๓๔
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(3) ดร. บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ ได้ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอบเกียรติ แสงนิล
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทํางานวิจัยเรื่อง “Reduction of enzymatic
browning of harvested ‘Daw’ longan exocarp by sodium chlorite” ซึ่งได้รบั การตีพิมพ์ลงในวารสาร
นานาชาติ Science Asia ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2554 หน้า 234-239
(4) ดร. บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความเรื่อง “A new screening
technique for salinity resistance in rice (Oryza sativa L.) seedlings using bypass flow” ลงใน
วารสาร Plants, Cell and Environment ปี 2012 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอระบุฉบับที่และเลขหน้า ซึ่งงานวิจัย
ดังกล่าวได้ดําเนินการร่วมกับ Dr. M.J. Al-Azzawi และ Prof. Dr. T.J. Flowers, University of Sussex, UK)
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การดําเนินการป้องกันความเสียหายจากเหตุการณ์อทุ กภัย
และการวางแผนการดําเนินงานเพือ่ รองรับการจัดการเรียนการสอน
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
จากเหตุการณ์อุทกภัย จากที่โรงเรียนได้ประสบเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา โรงเรียนได้
ดําเนินการป้องกันความเสียหายและวางแผนการดําเนินงานเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนประจํา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) ดังนี้
1. การดําเนินการป้องกันความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย
1.1 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัย
(1) จัดซื้อทรายจํานวน 1,800 ถุง
(2) นายแพทย์บุญ วนาสิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้บริจาคทรายจํานวน
7,500 ถุง
(3) จัดซื้อเครื่องสูบน้ําพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 6 เครื่อง โดยวางไว้ ณ จุดต่าง ๆ ดังนี้
• บริเวณทางเข้าอาคารศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด) 1 เครื่อง
• บริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินของโรงเรียน 2 เครื่อง
• บริเวณห้องเครื่องปั๊มน้ําของสระว่ายน้ํา ๑ เครื่อง
• บริเวณบ่อบําบัดน้ํา ๑ เครื่อง
• บริเวณระบบคอยล์ของเครื่องปรับอากาศศูนย์วิทยบริการ ๑ เครื่อง
(4) จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น ผ้าพลาสติก น้ํามันเชือ้ เพลิง
1.2 การป้องกันอุทกภัย โดยการวางแนวกําแพงถุงทราย ณ จุดต่าง ๆ ในโรงเรียน ดังนี้
(1) หน้าประตูทางเข้าโรงเรียน สูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร (เสมอแนวกําแพงคอนกรีต
หน้าโรงเรียน ซึ่งสูงจากพื้นถนนหน้าโรงเรียนประมาณ 1.2 เมตร)
(2) ทางเข้าอาคาร 1 – 3 ซึ่งเป็นอาคารเรียน สูงจากพื้นประมาณ 0.8 เมตร
(3) ทางเข้าอาคารศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด) สูงจากพื้นประมาณ 1.2 เมตร
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(4) บริเวณรอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินของโรงเรียน จํานวน ๒ เครื่อง สูงจากพื้น
ประมาณ ๑.๒ เมตร
(5) บริเวณหน้าห้องเครื่องปั๊มน้ําของสระว่ายน้ํา สูงจากพื้นประมาณ ๑ เมตร
(6) บริเวณรอบระบบคอยล์ของเครื่องปรับอากาศศูนย์วิทยบริการ สูงจากพื้น
ประมาณ ๑ เมตร
(7) บริเวณหน้าลิฟต์อาคาร ๓ สูงจากพื้นประมาณ ๐.๘ เมตร
(8) บริเวณประตูทางเข้าโรงอาหาร สํานักงานหอพัก ห้องพยาบาล ห้องพัสดุ
1.3 การดําเนินการระหว่างเกิดอุทกภัย
(1) กําหนดให้มีบุคลากรของโรงเรียนจํานวนหนึ่งเฝ้าระวังอยู่ในโรงเรียน และกําหนด
ผู้รับผิดชอบใช้เครื่องสูบน้ําที่ใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงแต่ละเครื่อง
(2) ประสานกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอรับคําแนะนําในการวางแนวกระสอบทราย
(3) ประสานขอยืมเหล็กค้ํายัน จํานวน 130 อัน เพื่อเสริมความแข็งแรงของแนวรั้ว
ด้านหน้าโรงเรียน จากบริษัท คริสเตียนี่ แอนด์ นิวสัน จํากัด (เป็นบริษทั ที่รับเหมา
ก่อสร้างอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล)
(4) จัดซื้อทรายเพิ่มเติม จํานวน 2,400 ถุง เพื่อวางแนวรั้วเสริมความแข็งแรง
(5) ได้รับบริจาคเรือเหล็กกระทรวงมหาดไทยผ่านทาง นายแพทย์บุญ วนาสิน จํานวน 1 ลํา
และเรือพลาสติกจากบริษัท ไอซีที อินเตอร์เนชั่นแนล พลาสติก จํากัด จํานวน 1 ลํา
1.4 การทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้แก่บุคลากรของโรงเรียน กรณีน้ําไหล
เข้าบริเวณโรงเรียน ดังนี้
(1) จัดทําเอกสารแสดงตําหน่งและลําดับขั้นการตัดสะพานไฟฟ้าใหญ่ของอาคารและ
สะพานไฟฟ้าย่อยของแต่ละชั้นในอาคาร แจกบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
(2) ในช่วงเฝ้าระวังให้ตัดสะพานไฟฟ้าชั้นล่างของทุกอาคารและเดินสายไฟฟ้าจากชั้นสอง
เพื่อใช้ในการส่องสว่าง
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2. การจัดการเรียนการสอนประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ตามปฏิทินโรงเรียนกําหนดให้วันที่ 24 ตุลาคม 2554 เป็นวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนและ
วันที่ 25 ตุลาคม 2554 เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 แต่ด้วยเกิดสภาวการณ์น้ําท่วม
อย่างรุนแรงในบางจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางจังหวัดของภาคเหนือตอนล่าง และบางจังหวัด
ในภาคกลางของประเทศไทย ประกอบกับการประกาศจากราชการว่าอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ซึ่งที่ตั้งโรงเรียนเป็นพื้นที่ที่มคี วามเสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมฉับพลันและรุนแรง เนื่องจากอยู่ระหว่างคลองมหาสวัสดิ์
และคลองทวีวัฒนาซึ่งเป็นคลองที่จะมีการผันน้ําเพื่อลงไปสู่แม่น้ําท่าจีนและแม่น้ําเจ้าพระยาตามลําดับ โรงเรียน
จึงเห็นว่า การเดินทางของผู้ปกครองและนักเรียนที่จะมายังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพื่อประชุมและ
เปิดภาคเรียนจะไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย นอกจากนี้ การที่พื้นที่โดยรอบโรงเรียนยังประสบปัญหาน้ําท่วมอยู่
ทําให้มีความไม่สะดวกอื่น ๆ ตามมาทั้งตัวนักเรียนเองและบุคลากรของโรงเรียน โรงเรียนจึงประกาศเลื่อน
วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โดยให้บุคลากรของโรงเรียนเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 28 พฤศจิกายน
2554 และเปิดภาคเรียนในวันที่ 6 ธันวาคม 2554
2.1 การเตรียมการเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
(1) สั่งการผ่านหัวหน้าสาขาวิชาให้ครูที่สอนรายวิชาเดียวกันหารือปรับแผนการจัดการ
เรียนการสอนที่เคยตกลงกันไว้แต่เดิม สื่อสารถึงนักเรียนให้ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นประโยชน์ในการ
สอนในสถานการณ์ที่ครูกับนักเรียนไม่สามารถพบหน้ากันโดยตรง โดยนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น PowerPoint
เอกสารประกอบการสอน ใบความรู้ แบบฝึกหัด ขึ้นบนเว็บไซต์ของโรงเรียน หรือของครู หรือใช้ประโยชน์
จากสังคมออนไลน์ Facebook ที่นักเรียนและครูใช้ติดต่อระหว่างกันให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้
มากที่สุด
(2) สั่งการไปยังฝ่ายวิชาการของโรงเรียนให้ปรับตารางสอนของครูและตารางเรียนของ
นักเรียนให้รับกับสถานการณ์ที่มีเวลาเรียนในชั้นเรียนน้อยลงกว่าปกติ
(3) สั่งการไปยังคณะกรรมการสายงานวิชาการให้พิจารณาความเหมาะสมของการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดรับกับการปรับตารางสอนของครูและตารางเรียนของ
นักเรียน
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2.2 การดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน
(1) การสอนชดเชย โดยเพิ่มตารางเรียนในวันเสาร์ (8 คาบ) เป็นเวลา 14 สัปดาห์
ยกเว้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งสามารถชดเชยได้ในเวลาปกติ
(2) การปรับตารางเรียนให้เป็นคาบคู่ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอนและ
ประหยัดเวลาในการย้ายห้องเรียน
(3) เนื้อหาหลักสูตร จะปรับลดเวลาในการบรรยายในชั้นเรียนในเนื้อหาที่นักเรียน
สามารถศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ แต่ยังคงกิจกรรมปฏิบัติการและการทํางานเป็นกลุ่มที่ต้องมีการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนไว้ดังเดิมในชั่วโมงเรียนที่จัดให้ พร้อมทั้งบูรณาการเนื้อหาของบางรายวิชาที่ซ้ําซ้อนกันเพื่อ
ลดเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ลง โดยนักเรียนยังคงได้รับความรู้เท่าเดิม
(4) เลื่อนเวลาการจัดค่ายวิชาการไปจัดในภาคเรียนถัดไป (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2555) ซึ่งเดิมจะจัดในเดือนธันวาคม 2554
(5) สําหรับนักเรียนที่เรียนไม่ทัน โรงเรียนได้จัดชั่วโมงคลินิกวิชาการในเวลา
19.00 - 21.00 น. ไว้รองรับอยู่แล้ว

ข้อมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

๓๙

