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ผลการดาเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

โรงเรียนได้ดำเนินงำนด้ำนภำรกิจหลัก ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียน สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียนและเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ สรุปได้
ดังนี้
1. การดาเนินงานตามภารกิจหลักของโรงเรียน
1.1 การสรรหาและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โรงเรียนได้ดำเนินกำรรับสมัครและดำเนินกำรรอบแรก นักเรียนเพื่อเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
ปีกำรศึกษำ 2560 ทั้งในส่วนของโรงเรียนและดำเนินกำรให้แก่โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย (โรงเรียน
วิทยำศำสตร์ภูมิภำค) ทั้ง 12 แห่ง และโครงกำรสนับสนุนกำรจัดตัง้ ห้องเรียนวิ ทยำศำสตร์ในโรงเรียน
โดยกำรกำกับดูแลของมหำวิทยำลัย ของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (โครงกำร วมว.) จำนวน 17 แห่ง
ผลกำรดำเนินงำน สรุปได้ดังนี้
ช่วงเวลา
วันที่ 1-30 กันยำยน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2559
วันที่ 16 ธันวำคม 2559

วันที่ 24-25 ธันวำคม 2559
วันที่ 27 มกรำคม 2560

การดาเนินงาน
รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เพื่อเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
ปีกำรศึกษำ 2560 มีนักเรียนสมัครสอบทั้ง 3 โครงกำรจำนวน 20,112 คน ซึ่งเมื่อได้ตรวจ
คุณสมบัติแล้ว มีนักเรียนที่มีสิทธิสอบจำนวน 18,168 คน จำแนกเป็น
- โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ จำนวน 12,625 คน
- โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย จำนวน 7,664 คน
- โรงเรียนในโครงกำร วมว. จำนวน 6,860 คน
ดำเนินกำรสอบคัดเลือกรอบแรก
ประกำศผลกำรสอบคัดเลือกรอบแรก
นักเรียนที่เลือกสอบเข้ำโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ ผ่ำนกำรคัดเลือกรอบแรก
จำนวน 514 คน
ดำเนินกำรสอบคัดเลือกรอบสอง
นักเรียนเข้ำสอบคัดเลือกรอบสอง จำนวน 498 คน
ประกำศผลกำรคัดเลือกรอบสอง มีนักเรียนผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นตัวจริง 244 คน และ
ตัวสำรอง 251 คน
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ช่วงเวลา
วันที่ 28-31 มกรำคม 2560

การดาเนินงาน
รับรำยงำนตัวนักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นตัวจริง ซึ่งมำรำยงำนตัว 223 คน
โรงเรียนสอบถำมเหตุผลของนักเรียนตัวจริงที่สละสิทธิ์ทั้ง 21 คน สรุปได้ดังนี้
เหตุผล
ประสงค์ศึกษำต่อที่ รร.เตรียมอุดมศึกษำ
ศึกษำต่อที่เดิม (ห้อง Gifted)
ศึกษำต่อที่ รร.กำเนิดวิทย์
ศึกษำต่อที่ รร.อื่น (ห้อง Gifted)

นร.จำกรร.ในกรุงเทพฯ นร.จำกรร.ในภูมิภำค รวม
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โรงเรียนได้เริ่มดำเนินกำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
ปีกำรศึกษำ 2561 ซึ่งจะรับสมัครทำงออนไลน์ ระหว่ำงวันที่ 1-31 สิงหำคม 2561 และมีกรอบกำรดำเนินงำน
ดังนี้
ช่วงเวลา

การดาเนินการ

1-31 สิงหำคม 2560

รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560

19 พฤศจิกำยน 2560
15 ธันวำคม 2560

ดำเนินกำรสอบคัดเลือกรอบแรก
ประกำศผลกำรสอบคัดเลือกรอบแรก จำนวน 500 คน

6-7 มกรำคม 2561

ดำเนินกำรสอบคัดเลือกรอบสอง

9 กุมภำพันธ์ 2561

ประกำศผลกำรสอบคัดเลือกรอบสอง จำนวน 240 คน

11-13 พฤษภำคม 2561

ค่ำยปฐมนิเทศ/ค่ำยอุดมกำรณ์

1.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่โรงเรียนจัดให้แก่นักเรียนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
1.2.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้
- วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560
- วันที่ 15 มิถุนำยน 2560
- วันที่ 29 มิถุนำยน 2560
- วันที่ 6 กรกฎำคม 2560
- วันที่ 31 สิงหำคม 2560
- วันที่ 11 กันยำยน 2560
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1.2.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
(1) การฟังบรรยายพิเศษ : โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฟังบรรยำยพิเศษ จำนวน 15 ครั้ง ซึ่งเป็น
กำรบรรยำยด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี 9 ครั้ง และด้ำนสังคมศึกษำ ภำษำ ศำสนำ
ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและบุคลิกภำพ 6 ครั้ง ดังนี้
วันที่จัดกิจกรรม
30 พฤศจิกำยน 2559
14 ธันวำคม 2559

11 มกรำคม 2560

12 มกรำคม 2560

18 มกรำคม 2560
1 กุมภำพันธ์ 2560

8 กุมภำพันธ์ 2560

15 กุมภำพันธ์ 2560

หัวข้อการบรรยาย
ด้ำนสังคมศึกษำฯ :
กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน “เติมไฟใส่ปุ๋ย”
ด้ำนสังคมศึกษำฯ :
The Life Signature

ผู้บรรยาย

นำยศุ บุญเลีย้ ง
ศิลปิน นักคิด นักเขียน นักบรรยำย
นำยสุทัศน์ รงรอง
Founder & CEO of Do in Thai Co.,Ltd.
Social & Environmental Solutions
ด้ำนสังคมศึกษำฯ :
นำยกิตติพงศ์ พงศำปำน และ
GIS กับกำรพัฒนำประเทศ
นำยเอกพล เอกอัครรุ่งโรจน์
GIS & Metadata Officer, SERVIR-Mekong
ศูนย์เตรียมควำมพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย
ด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ :
รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุชนำ ชวนิชย์
เรำจะได้อะไรจำกงำนวิจัยขั้วโลก
อำจำรย์ประจำภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล
คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ :
นำยแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
เส้นทำงควำมสำเร็จและควำมสุขในกำรเป็นหมอ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และ
นักวิจัย
นำยแพทย์เปรม เจริญเศรษฐศิลป์
อำจำรย์ประจำมหำวิทยำลัยอ๊อกซฟอร์ด
ด้ำนสังคมศึกษำฯ :
อำจำรย์สุรัตน์ จงดำ และคณะ
ชูควำมเป็นไทยในยุคดิจิทัล : ตอนหุ่นไทย
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปำกร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ :
รองศำสตรำจำรย์ ดร. วุฒิชัย เอือ้ วิทยำศุภร
ประเทศไทยขำดแคลนนักวิจัยและวิทยำศำสตร์
นักวิทยำศำสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2558
หรือไม่
อำจำรย์ประจำภำควิชำเคมี
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
ด้ำนสังคมศึกษำฯ :
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. จันทร์วิภำ ดิลกสัมพันธ์
ควำมรักกับวัยรุ่น
รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ และวิทยำกรกำรอบรมด้ำนเพศศึกษำ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ :
ศำสตรำจำรย์ ดร. นวดล เหล่ำศิริพจน์
ทิศทำงของงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัยดีเด่นแห่งชำติ สำขำวิศวกรรมศำสตร์และ
ในอนำคต : ข้อเสนอแนะต่อนักเรียน/นักศึกษำ อุตสำหกรรมวิจัย ปี พ.ศ. 2558
อำจำรย์ประจำบัณฑิตวิทยำลัยร่วมด้ำนพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี
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วันที่จัดกิจกรรม

หัวข้อการบรรยาย
ด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ :
จำกควำมอยำกรู้ สู่นวัตกรรมที่เปลี่ยนโลก

31 พฤษภำคม 2560

14 มิถุนำยน 2560

21 มิถุนำยน 2560

ด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ :
Science and Entrepreneurship in Healthcare
Business
ด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ :
Internet of Things นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
ด้ำนสังคมศึกษำฯ :
พลิกมุมคิด ชีวิตอัจฉริยะ

ผู้บรรยาย
ผู้แทนประเทศไทยเข้ำร่วมโครงกำร Global Young
Scientists Summit 2017
ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ ได้แก่
- ดร.ธเนศ พฤทธิวรสิน
(ภำควิชำฟิสิกส์ มหำวิทยำลัยมหิดล)
- ดร.ธัญญพร วงศ์เนตร
(ภำควิชำเคมี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี)
- ดร.รติพร มั่นพรหม /นักเรียนเก่ำรุ่น 11
(วิศวกรรมวัสดุ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์)
ดร. ศรำวุทธ เอี่ยมคง
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
ดร. พนิตำ พงษ์ไพบูลย์
ศูนย์เทคโนโลยยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชำติ (NECTEC)
อำจำรย์ ดร. เอกก์ ภทรธนกุล
อำจำรย์ประจำภำควิชำกำรตลำด คณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
และที่ปรึกษำด้ำนแบรนด์ที่มีชื่อเสียง

ด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ :
ดีเอ็นเอเทคโนโลยีกับกำรพัฒนำพันธุ์พืช

ดร.ศิวเรศ อำรีกิจ
ภำควิชำพืชไร่นำ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน
ด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ :
รองศำสตรำจำรย์ ดร. เรณู เวชรัชต์พิมล
เมื่อนักวิทยำศำสตร์สบตำสังคมในมิติสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิทยำศำสตร์ชีวภำพทรัพยำกรสัตว์
และเทคโนโลยีชีวภำพ

(2) การศึกษาดูงาน : โรงเรียนได้จัดกิจกรรมศึก ษำดูงำนในสถำนที่ตำ่ ง ๆ จำนวน 3 ครั้ง ทั้งหมด
73 แห่ง โดยแบ่งเป็นด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 46 แห่ง และด้ำนสังคมศึกษำ ภำษำ
ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และโบรำณคดี จำนวน 27 แห่ง ดังนี้
วันที่จัดกิจกรรม
15 พฤศจิกำยน
2559

สถานที่ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ : 46 แห่ง
1. งำน ITU Telecom World 2016 (ศูนย์แสดงสินค้ำ
และกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี)
2. สถำบันวิจัยชีววิทยำวิทยำศำสตร์โมเลกุล
มหำวิทยำลัยมหิดล
3. ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติกำร (2) ภำควิชำวิศวกรรม
ชีวกำรแพทย์ คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล
4. คณะพลังงำนสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

สถานที่ศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษาฯ : 27 แห่ง
1. พระบรมมหำรำชวัง
2. รัฐสภำ
3. พิพิธภัณฑ์ผ้ำในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ
4. หอรัษฎำกรพิพัฒน์
5. พิพิธภัณฑ์ธนำคำรแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหำนคร
6. กรมอุทกศำสตร์ กองทัพเรือ กรุงเทพมหำนคร
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA)
กรุงเทพมหำนคร
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วันที่จัดกิจกรรม

6 มิถุนำยน 2560

สถานที่ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ : 46 แห่ง
5. สถำบันพัฒนำหุ่นยนต์ภำคสนำม
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
6. ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
7. สถำบันวิจัยโลหะและวัสดุ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
8. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรผลิตขั้นสูง
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ เจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง
9. ศูนย์เซลล์ต้นกำเนิดและเวชศำสตร์ฟื้นฟู
สภำวะเสื่อม กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
10.สถำบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
11. บริษัท มิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสตรีส์-มหำจักรแอร์
คอนดิชั่นเนอร์ จำกัด
12. บริษัท ไทยซัมมิท ออโต้พำร์ท อินดัสตรี จำกัด
จังหวัดสมุทรปรำกำร
13.บริษัท เดลต้ำ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน) จังหวัดสมุทรปรำกำร
14. บริษัท กระจกไทยอำซำฮี จำกัด
จังหวัดสมุทรปรำกำร
15.บริษัท ชำร์ปแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัดนครปฐม
16.บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และ
บริษัท สยำมครำฟท์อุตสำหกรรม จังหวัดรำชบุรี
17. บริษัทข้ำวตรำฉัตร บริษัทข้ำว CP จำกัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
1. ศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ
อุทยำนวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย
2. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชำติ
3. ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติกำร (1) ภำควิชำวิศวกรรม
ชีวกำรแพทย์ คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล
4. วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
5. วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
6. ศูนย์วิทยำศำสตร์ข้ำว มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำเขตกำแพงแสน

สถานที่ศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษาฯ : 27 แห่ง
7. หอพระรำชประวัติสมเด็จพระศรีสวรินทิรำช
ภักดีและหอพระรำชประวัติรำชบุพกำรีกิตติ
ประกำศ คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล
จังหวัดนครปฐม
8. วิทยำลัยดุรยิ ำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล
จังหวัดนครปฐม
9. วัดไชยวัฒนำรำม จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

1. พิพิธภัณฑ์พนื้ บ้ำน บ้ำนภัณฑำรักษ์
ตลำดเก่ำก๊กพระยำ
2. เจษฎำเทคนิคมิวเซี่ยม
3. พิพิธภัณฑ์พระพุทธศำสนำ วัดเทพศิรินทรำวำส
4. วังสวนผักกำด
5. พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ เรือพระรำชพิธี
6. พิพิธภัณฑ์ผ้ำ ในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ
7. หอรัษฎำกรพิพัฒน์ ในพระบรมมหำรำชวังหน้ำ
8. พิพิธภัณฑ์กองทัพอำกำศ
9. อนุสรณ์สถำนแห่งชำติ
10.กรมแผนที่ทหำร
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วันที่จัดกิจกรรม

17 สิงหำคม 2560

สถานที่ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ : 46 แห่ง
7. ภำควิชำเภสัชวิทยำ
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
มหำวิทยำลัยมหิดล
8. อุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ
ภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน)
9. หน่วยส่งเสริมศักยภำพทำงนำโนศำสตร์และ
นำโนเทคโนโลยี ภำควิชำฟิสิกส์
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
10.ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล
11. ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน
12. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ
(ไบโอเทค)
13.ภำควิชำวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
1. หน่วยช่วยเหลือนกป่ำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน
2. คลินิกสุขภำพช้ำงและสัตว์ป่ำใกล้สูญพันธ์
คณะสัตวแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน
3. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียำง คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตศำลำยำ
4. ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
5. SMART LAB ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล และ
หลักสูตรวิศวกรรมชีวภำพ คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
6. ศูนย์พัฒนำมำตรฐำนและทดสอบระบบเซลล์
แสงอำทิตย์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี (มจธ.)
7. สภำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล
8. ภำควิชำเทคโนโลยีชีวภำพ คณะอุตสำหกรรม
กำรเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
9. วิทยำลัยนำโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำลำดกระบัง
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง
10. บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหำชน)
นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง
11. บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด

สถานที่ศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษาฯ : 27 แห่ง

1. หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)
2. พิพิธภัณฑ์พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว
3. พระรำชวังสนำมจันทร์
4. พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนำที่ดิน
5. ศูนย์ประติมำกรรมกรุงเทพ
6. พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ
กองบัญชำกำรทหำรบก
7. พิพิธภัณฑ์ศิริรำชพิมุขสถำน
โรงพยำบำลศิริรำช
8. หอศิลป์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ
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วันที่จัดกิจกรรม

สถานที่ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ : 46 แห่ง

สถานที่ศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษาฯ : 27 แห่ง

12. ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
13. ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
14. ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
15. หน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก
สถำบันส่งเสริมกำรวิจัย
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
16. คณะเวชศำสตร์เขตร้อน มหำวิทยำลัยมหิดล

(3) กิจกรรมค่ายวิชาการ : เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริงเสริมกำรเรียนรู้
ในห้องเรียนทั้งด้ำนวิทยำศำสตร์และศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้กำรใช้วิทยำศำสตร์ในชีวิตประจำวันและวิทยำศำสตร์
ที่แฝงอยู่ในภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมทั้งรู้จักและเข้ำใจวิถีกำรดำรงชีวิตของคนในสังคมที่ต่ำงไปจำกสังคมที่ดำรงอยู่
นอกจำกนี้ ในกำรจัดค่ำยวิชำกำร โรงเรียนได้จัดในลักษณะกำรบูรณำกำรให้มีเนือ้ หำควำมรู้ผสมผสำนทุกวิชำ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนกำรเรียนรู้แบบ Problem-based learning หรือ Inquiry-based learning
สำมำรถหำคำตอบหรือแนวทำงแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้ และนักเรียนรู้จักทำงำนเป็นหมูค่ ณะ
ในปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ำยวิชำกำรขึน้ ระหว่ำงวันที่ 3-5 กุมภำพันธ์ 2560
จำนวน 6 ค่ำย ดังนี้
ชื่อค่ำย

สถำนที่จัดค่ำย

1. มหัศจรรย์ภูมิปัญญำไทย MWITS ศูนย์กำรเรียนรู้ มหำวิชชำลัยภูมิปัญญำ
ร่วมวิจัย ณ บำงคนที
ท้องถิ่น สมุทรสงครำม ตำบลบำงพรหม
อำเภอบำงคนที จังหวัดสมุทรสงครำม
2. ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่
จังหวัดนครรำชสีมำ
3. ได้หมดถ้ำสดชื่น ครึกครึ้นที่
สำมหลั่น
4. ดิน : ภูมิสังคม

5. ค่ำยสำรวจแหล่งโบรำณคดี
ศึกษำธรณี ณ ทวำรำวดี
สุพรรณภูมิ

รูปแบบกำรจัดกิจกรรม / กิจกรรมหลัก

- เน้นวิทยำศำสตร์กับภูมิปัญญำท้องถิ่น
- นักเรียนสำมำรถแก้ปัญหำและพัฒนำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นโดยผ่ำนกิจกรรม Mini-Project
- เน้นควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
- นักเรียนสำมำรถแก้ปัญหำและเรียนรูแ้ บบ
Problem-based learning
อุทยำนแห่งชำติน้ำตกสำมหลั่น จังหวัด - เน้นกำรจัดกำรป่ำไม้
สระบุรี
- นักเรียนสำมำรถแก้ปัญหำและสร้ำงเครื่องมือวัดที่
ใช้ในกำรจัดกำรป่ำไม้
อำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี
- เน้นกำรอนุรักษ์ธรรมชำติแบบป่ำไม้ชุมชน
- นักเรียนสำมำรถสำรวจปัญหำกำรใช้ประโยชน์ป่ำ
และ ดิน ณ หมู่บ้ำนยำงโทนและแก้ปญ
ั หำโดยใช้
Mini-Project
แหล่งขุดค้นโบรำณคดีหนองรำชวัตร และ - เน้นกำรสำรวจแหล่งขุดค้นทำงโบรำณคดี
เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี
ภำคสนำม
- นักเรียนสำมำรถแก้ปัญหำ โดยจัดกิจกรรม
Science challenge
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ชื่อค่ำย

สถำนที่จัดค่ำย

6. พลังงำนยั่งยืน

รูปแบบกำรจัดกิจกรรม / กิจกรรมหลัก

โครงกำรสวนป่ำยำงน้ำกลัดเหนือ-ใต้
อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน
จังหวัดเพชรบุรี

- เน้นกำรศึกษำโครงกำรพระรำชดำริ
- นักเรียนสำมำรถบูรณำกำรควำมรูส้ ู่กำรอนุรักษ์
พลังงำน

1.2.3 กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา : โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนำจิตอำสำเพื่อพัฒนำนักเรียนให้เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม มีควำมเสียสละ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม เข้ำใจสภำพปัญหำและชีวิตควำม
เป็นอยู่ที่แตกต่ำงกันในสังคม กิจกรรมพัฒนำจิตอำสำที่โรงเรียนจัดขึน้ ในช่วงนี้ ได้แก่
(1) กิจกรรมบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่ พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช ณ สนำมหลวง จำนวน 8 ครั้ง ได้แก่
วันที่ไปร่วมกิจกรรม

จำนวนนักเรียน (คน)

จำนวนครู (คน)

วันพุธที่ 26 ตุลำคม 2559 (ช่วงบ่ำย)

20

5

วันพุธที่ 2 พฤศจิกำยน 2559 (ช่วงบ่ำย)

64

6

วันเสำร์ที่ 5 พฤศจิกำยน 2559

30

7

วันอำทิตย์ที่ 6 พฤศจิกำยน 2559

32

5

วันพุธที่ 9 พฤศจิกำยน 2559 (ช่วงบ่ำย)

59

8

วันเสำร์ที่ 12 พฤศจิกำยน 2559

133

12

วันอำทิตย์ที่ 13 พฤศจิกำยน 2559

140

13

วันเสำร์ที่ 4 กุมภำพันธ์ 2560

20

2

รวม

498

58
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(2) กิจกรรม MWITS ส่งต่อควำมรู้ สอนน้องวำดกำร์ตูน ณ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 47
จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2559
จำกกำรที่โรงเรียนได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี โปรดเกล้ำฯ ให้บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มำจัดโครงกำรค่ำยศิลปะ
Mahidol Wittayanusorn School x TOYOTA Art Camp ที่โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ ซึ่งได้เริ่มโครงกำรครั้งแรก
(ระดับ Beginner) เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภำคม 2559 และครั้งที่สอง (ระดับ Intermediate) เมื่อวันที่ 28-30
กันยำยน 2559
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โรงเรียนได้ขยำยผลโครงกำรดังกล่ำวไปสู่นกั เรียนที่ ไม่ได้รับกำร
อบรม โดยนักเรียนที่เข้ำรับกำรอบรมรวมตัวกันเปิดชุมนุม MWITS Toyota Art Club ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ
2559 และทำหน้ำที่เป็นผู้สอนพี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ ที่ลงทะเบียนเรียน ซึ่งมีนักเรียนลงทะเบียนเรียนชุมนุมนีท้ ั้งสิน้
41 คน (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม) นอกจำกนี้ โรงเรียนยังได้ขยำยผลไปสู่โรงเรียนอื่น โดยไปจัดค่ำยให้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 25 คน โดยมีนักเรียนโรงเรียน
มหิดลวิทยำนุสรณ์ จำนวน 20 คน พร้อมด้วยครู -เจ้ำหน้ำที่ จำนวน 4 คน ไปร่วมจัดกิจกรรมดังกล่ำว
(3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยงำนบุญ จัดสถำนที่ ดูแลควำมเรียบร้อย และถวำยภัตตำหำร
เช้ำแด่พระสงฆ์ผู้เข้ำอบรมธรรมบำลี เตรียมสอบธรรมศึกษำสนำมหลวง โดยคณะสงฆ์ภำค 14 ปีที่ 43
ณ วัดไร่ขิง พระอำรำมหลวง เมื่อวันที่ 4-6 กุมภำพันธ์ 2560 เวลำ 04.00-08.00 น. รวมมีครูและนักเรียน
เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งสิน้ 85 คน (ครู 21 คน และนักเรียน 64 คน)

1.3 การทาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ในปีกำรศึกษำ 2559 นักเรียนรุ่นที่ 25 (มัธยมศึกษำปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2559) มีโครงงำนวิทยำศำสตร์
ทั้งสิน้ 85 โครงงำน จำแนกเป็นสำขำต่ำง ๆ ดัง นี้
สำขำ
ชีววิทยำ
เคมี
ฟิสิกส์
คณิตศำสตร์
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

จำนวนโครงงำน
25
23
20
10
7

ในกำรทำโครงงำนของนักเรียนรุ่นที่ 25 นี้ โรงเรียนได้ประสำนกับสถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำนวิจัย
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ ให้นักเรียนไปศึกษำดูงำน พบนักวิจัยและฝึกประสบกำรณ์วิจัยเพื่อเชื่อมโยงสู่
กำรทำโครงงำนของนักเรียน ซึ่งมีนักวิจัยในสถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำนวิจัยให้ควำมอนุเครำะห์รับเป็น
นักวิทยำศำสตร์พี่เลีย้ งให้แก่นักเรียนของโรงเรียน จำนวน 56 คน จำก 10 สถำบัน
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เมื่อวันที่ 8-9 ธันวำคม 2559 โรงเรียนได้จัดงำน MWITS Science Fair และ MWITS Open House
ประจำปีกำรศึกษำ 2559 ขึน้ เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้นำเสนอโครงงำนวิทยำศำสตร์ทั้งภำคบรรยำยและ
ภำคโปสเตอร์ ซึ่งมีผู้ร่วมงำนทั้งสิน้ 3,486 คน จำแนกเป็น นักเรียน 3,077 คน ครู 294 คน และ
ผู้ปกครอง 115 คน
กิจกรรมหลักในกำรจัดงำนครั้งนี้ ประกอบด้วย
- กำรนำเสนอโครงงำนวิทยำศำสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2559 (รุ่นที่ 25)
จำนวน 85 โครงงำน ทั้งภำคบรรยำยและภำคโปสเตอร์ ซึ่งได้รับควำมอนุเครำะห์จำกผู้ทรงคุณวุฒิ
ของสถำบันต่ำง ๆ มำเป็นกรรมกำรประเมินโครงงำนวิทยำศำสตร์ของนักเรียนจำนวน 18 คน
- กำรแสดงรำวงมำตรฐำนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 6 ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ พุทธศักรำช 2556
- กำรแข่งขันคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ระหว่ำงโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น MWITS Square
ครั้งที่ 9 ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นสมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขันทั้งสิน้ 105 ทีม
จำก 56 โรงเรียนทั่วประเทศ
- กิจกรรม MWITS Open House ซึ่งเป็นนิทรรศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมของแต่ละ
สำขำวิชำและฝ่ำยต่ำง ๆ
1.4 กิจกรรมวิชาการกับต่างประเทศ
1.4.1 กำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือครูจำกต่ำงประเทศมำจัดกิจกรรมที่โรงเรียน จำนวน 3 คน
จำก 3 ประเทศ
วันเดือนปี

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือครูจากต่างประเทศ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนครูวิชำกำรระหว่ำง KSA of
KAIST กับโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์
ปฏิบัติหน้ำที่ที่สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
และสอนวิชำ Object-Oriented Programming
10-19 มกรำคม 2560
Prof. Vladimir Dubrovsky
ปฏิบัติหน้ำที่สอนวิชำคณิตศำสตร์ให้แก่นักเรียน
Advanced Education and Science Center of กลุ่ม สอวน. และอบรมครูสำขำวิชำคณิตศำสตร์
Moscow State University สหพันธรัฐรัสเซีย ของโรงเรียน
พฤษภำคม 2560 ถึง มีนำคม Mr. Hiroshi Kamikawa
ครูอำสำสมัครชำวญี่ปุ่น เพื่อปฏิบัติหน้ำที่สอน
2561
International Friendship Cultural Exchange ภำษำญี่ปุ่นให้แก่นักเรียน
Association (IFCA) ประเทศญี่ปุ่น
10 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 10
มีนำคม 2560

Dr. Hyunwoo Jung
Korea Science Academy of KAIST
สำธำรณรัฐเกำหลี

กิจกรรม
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1.4.2 กำรต้อนรับคณะผู้แทนของสถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศ จำนวน 11 คณะ
จำก 9 ประเทศ
วันเดือนปี
18 ตุลำคม 2559

25 มกรำคม 2560

ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
Prof. Jennifer Wisdom จำก Stanford University สหรัฐอเมริกำ
บรรยำยเรื่อง “Big Data : Promises and Pitfalls, Tools and Techniques”
Mr. R. Rajaram, Admission Director และ Mr. Oon Jia Hong, Senior Executive, Office of
Admissions จำก National University of Singapore
ให้ควำมรู้และข้อแนะนำในกำรเตรียมพร้อมกำรศึกษำต่อและขอรับทุนจำก NUS
ผู้แทนจำก Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น
(เข้ำพบผู้อำนวยกำรและบรรยำยพิเศษหัวข้อ “The Quantum between “it” and
“bit” และ “Science under your Feet-Ecology of Irrigated Rice Field Soil”)
ผู้แทนจำก The Philippine Science High School System สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์

8 กุมภำพันธ์ 2560

ผู้แทนจำก San Jose State University และ University of San Francisco สหรัฐอเมริกำ

22 กุมภำพันธ์ 2560

ผู้แทนจำก Freshman Institute, Aachen University of Science สหพันธ์สำธำรณรัฐ
เยอรมนี
Prof. Chun-Yen Chang, Director of Science Education Center, National Taiwan Normal
University, Taiwan
Dr. Paul Baker, Academic Manage, University of Otago Language Center,
New Zealand

10 พฤศจิกำยน 2559

20 มกรำคม 2560

2 พฤษภำคม 2560
5 พฤษภำคม 2560
19 พฤษภำคม 2560
26 พฤษภำคม 2560
1 มิถุนำยน 2560

คณะผู้บริหำรจำกมหำวิทยำลัยของรัฐ 8 แห่ง ในเขตบริหำรพิเศษฮ่องกง
Mrs. Colleen Steyn, Director International College, and Mrs, Amanda Wright,
Homestay & Short Term Programme Coordinator, middleton Grange, New
Zealand
Ms. Nami Akinaga, President CEO, Leave a Nest, Co., Ltd., Malaysia

1.4.3 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมนำเสนอและแข่งขันโครงงำนระดับนำนำชำติ จำนวน 18 รำยกำร ใน 10 ประเทศ
ช่วงเวลาของกิจกรรม
25 กันยำยน 2 ตุลำคม 2559
26 กันยำยน 3 ตุลำคม 2559
6-12 ตุลำคม 2559
7-13 ตุลำคม 2559
1-5 พฤศจิกำยน 2559

กิจกรรม / สถานที่
กำรเสนอโครงงำนตำมโครงกำรแลกเปลี่ยนทำงวิ ชำกำรฯ ณ G.T. (Ellen Yeung) College
เขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน
กำรเสนอโครงงำนตำมโครงกำรแลกเปลี่ยนทำงวิ ชำกำรฯ ณ Waseda University Honjo Senior High
School ประเทศญี่ปุ่น
กำรเสนอโครงงำนตำมโครงกำรแลกเปลี่ยนทำงวิ ชำกำรฯ ณ Shanghai High School
สำธำรณรัฐประชำชนจีน
กำรเสนอโครงงำนตำมโครงกำรแลกเปลี่ยนทำงวิ ชำกำรฯ ณ Seoul Science High School
สำธำรณรัฐเกำหลี
กำรนำเสนอโครงงำนวิทยำศำสตร์ระดับนำนำชำติ “Japan Super Science Fair 2016”
ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
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ช่วงเวลาของกิจกรรม

กิจกรรม / สถานที่

8-13 พฤศจิกำยน 2559 กำรนำเสนอโครงงำนวิทยำศำสตร์ระดับนำนำชำติ “Lake Biwa International Science Fair 2016”
ณ Ritsumeikan Moriyana High School ประเทศญี่ปุ่น
21-23 ธันวำคม 2559 งำนมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ไอซีทีของนักเรียนไทยและนักเรีย นญี่ปุ่น “Thailand-Japan Student ICT Fair
2016 (TJ-SIF2016)” ณ โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี
6-9 มกรำคม 2560
กำรนำเสนอโครงงำนวิทยำศำสตร์ระดับนำนำชำติ “Thailand International Science Fair 2017
(TISF2017)” ณ โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์
15-19 มกรำคม 2560
กำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์ “The 9th International Science Youth Forum (ISYF2017)”
ภำยใต้หัวข้อ “Innovation for a Better Life” ณ Hwa Chong Institution สำธำรณรัฐสิงคโปร์
12-26 มีนำคม 2560
กำรเสนอโครงงำนตำมโครงกำรแลกเปลี่ยนทำงวิ ชำกำรฯ ณ St. Antonius Gymnasium
สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี
20-23 มีนำคม 2560

กำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์ “Tsukuba Science Edge 2017” ณ เมืองTsukuba ประเทศญี่ปุ่น

10-12 เมษำยน 2560

The Elementz Science Research Conference ณ Anderson Junior College สำธำรณรัฐสิงคโปร์

16-22 เมษำยน 2560

International Conference for Young Scientists 2017 ณ เมือง Stuttgart สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี

3-6 พฤษภำคม 2560

Kolmogorov Readings 2017 ณ Moscow State University สหพันธรัฐรัสเซีย

13-19 พฤษภำคม 2560 Intel ISEF 2017 ณ เมืองลอสเองเจลลิส สหรัฐอเมริกำ
13-16 มิถุนำยน 2560

International Environment & Sustainability Project Olympiad (INESPO2017) ประเทศเนเธอร์แลนด์

19-23 มิถุนำยน 2560

2017 International Student Science Fair (ISSF) ณ KSA of KAIST สำธำรณรัฐเกำหลี

26-30 มิถุนำยน 2560

2017 International Chemistry Tournament (IChTo2017) ณ Moscow State University สหพันธรัฐรัสเซีย

27 มิถุนำยน-1 กรกฎำคม
Singapore International Science Challenge 2017, National Junior College, Singapore
2560
22-24 สิงหำคม 2560

Global Student Innovation Challenge for Assistive Technology ในงำน I-CREATE 2017, Japan

4-8 กันยำยน 2560

The ASMS International Science Fair 2017, Australian Science and Mathematics School, Adelaide,
Australia

3-7 พฤศจิกำยน 2560

Japan Super Science Fair, Ritsumeikan High School, Japan

1.4.4 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำศักยภำพในต่ำงประเทศ จำนวน 5 กิจกรรม ใน 2 ประเทศ
วันเดือนปี
9-17 ตุลำคม 2559
22-29 ตุลำคม 2559
1-8 พฤศจิกำยน 2559

กิจกรรม / สถานที่
โครงกำร “Sakura Exchange Program in Science” ณ Oita University
ประเทศญี่ปุ่น
โครงกำร “Sakura Exchange Program in Science” ณ Ishikawa
Prefecture ประเทศญี่ปุ่น
โครงกำร “JENESYS 2016 (1st Batch: Science and Technology Program)
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

จานวน (คน)
ครู

นักเรียน

-

1

-

2

-

1
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วันเดือนปี

กิจกรรม / สถานที่

จานวน (คน)
ครู

นักเรียน

โครงกำร “JENESYS 2016 (2nd Batch: Science and Technology Program)
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
28 พฤษภำคม – 4 มิถุนำยน โคงกำรจัดส่งนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยไปดูงำน
2560
ณ CERN สมำพันธรัฐสวิส
26-31 กรกฎำคม 2560
โครงกำร Sakura Science Exchange Program 2016 ณ Ritsumeikan High
School, Kyoto และ Tokyo, Japan
9-16 ตุลำคม 2560
โครงกำร Sakura Science Exchange Program 2016 ณ Oita University,
Japan

-

1

-

1

2

9

-

1-2

รวม

-

7

17-24 มกรำคม 2560
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1.4.5 โครงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงวิชำกำรและวัฒนธรรม กับโรงเรียนเครือข่ำยในต่ำงประเทศ
โดยได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำนวน 8 โรงเรียน ใน 7 ประเทศ รวมถึงส่งครูและนักเรียนของโรงเรียน
ไปร่วมโครงกำรฯ กับโรงเรียนเครือข่ำยในต่ำงประเทศ จำนวน 6 โรงเรียน ใน 5 ประเทศ
วันเดือนปี

สถาบัน / ประเทศ

◊ การต้อนรับคณะจากโรงเรียน เครือข่ายในต่างประเทศตามโครงการแลกเปลี่ยนฯ
1-10 พฤศจิกำยน 2559
9-16 พฤศจิกำยน 2559
20-27 พฤศจิกำยน 2559
27 พฤศจิกำยน -4 ธันวำคม 2559
13-19 ธันวำคม 2559
4-10 มกรำคม 2560
5-14 มกรำคม 2560
24-31 มกรำคม 2560
24 กรกฎำคม-2 สิงหำคม 2560
3-9 สิงหำคม 2560
9-23 สิงหำคม 2560

Camborne Science and International Academy สหรำชอำณำจักร
National Junior College สำธำรณรัฐสิงคโปร์
Yishun Junior College สำธำรณรัฐสิงคโปร์
G.T. (Ellen Yeung) College เขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
Shanghai High School สำธำรณรัฐประชำชนจีน
Droste-Hülshoff-Gymnasium สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี
John Monash Science School เครือรัฐออสเตรเลีย
Waseda University Honjo Senior High School ประเทศญี่ปนุ่
Korea Science Academy of KAIST, Korea
Seoul Science High School, Korea
Ritsumeikan High School, Japan

◊ การไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ กับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ
25 กันยำยน ถึง 2 ตุลำคม 2559
26 กันยำยน ถึง 3 ตุลำคม 2559
3-15 ตุลำคม 2559
6-12 ตุลำคม 2559
7-13 ตุลำคม 2559
12-26 มีนำคม 2560
4-13 เมษำยน 2560
16-29 เมษำยน 2560
19-28 เมษำยน 2560
24 เมษำยน-3 พฤษภำคม 2560

G.T. (Ellen Yeung) College เขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
Waseda University Honjo Senior High School ประเทศญี่ปนุ่
Droste-Hülshoff-Gymnasium สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี
Shanghai High School สำธำรณรัฐประชำชนจีน
Seoul Science High School สำธำรณรัฐเกำหลี
St. Antonius Gymnasium สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี
Yishun Junior College, Sigapore
Ritsumeikan Senior High School, Japan
Korea Science Academy of KAIST, Korea
Camborne Science and International Academy, United Kingdom

จานวน (คน)
ครู
นักเรียน
15

65

2
2
2
1

7
6
8
6

2
2
2
2
2
2
2

10
12
6
10
8
9
10

11

58

1

8

2
2
2
2
2
2
2
2
2

10
10
10
10
10
9
10
8
10

1.5 การบริการพิเศษด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1.5.1 วันที่ 10-12 ตุลำคม 2559 โรงเรียนได้อบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่ครูที่สอนระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำยของโรงเรียนจิตรลดำและกลุ่มโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัยทั้ง 12 แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรครู จำนวน 6 รำยวิ ชำ ได้แก่ ชีววิทยำ เคมี
คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำและศิลปะ ภำษำไทย และสุขศึกษำและพลศึกษำ จำนวน 315 คน
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1.5.2 วันที่ 16 ธันวำคม 2559 โรงเรียนได้จัดประชุมและทำข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ
โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี รุ่นที่ 5 (ดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562) จำนวน 12 แห่ง ได้แก่
(1) โรงเรียนฝำงชนูปถัมภ์
(2) โรงเรียนห้องสอนศึกษำ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำภคินเี ธอ เจ้ำฟ้ำเพชรรัตนรำชสุดำ สิริ
โสภำพัณณวดี
(3) โรงเรียนพิจติ รพิทยำคม
(4) โรงเรียนพิมำยวิทยำ
(5) โรงเรียนรำชินีบูรณะ
(6) โรงเรียนสระบุรวี ิทยำคม
(7) โรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำร
(8) โรงเรียนนครนำยกวิทยำคม
(9) โรงเรียนระยองวิทยำคม
(10) โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี
(11) โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ จังหวัดปัตตำนี
(12) โรงเรียนคณะรำษฎรบำรุง จังหวัดยะลำ
นอกจำกนี้ ยังได้ทำข้อตกลงควำมร่วมมือกับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรและอบรมเสร็จสิน้ แล้ว
(รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2) สู่กำรเป็นโรงเรียนเครือข่ำยในกำรขยำยผลองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรและวิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย สังกัด สพฐ. จำนวน 12 แห่ง ได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
โรงเรียนศรียำนุสรณ์
โรงเรียนศรัทธำสมุทร
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนดีบุก พังงำนวิทยำยน
โรงเรียนสอำดเผดิมวิทยำ

(7) โรงเรียนเพชรพิทยำคม
(8) โรงเรียนพะเยำพิทยำคม
(9) โรงเรียนกำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์
(10) โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล
(11) โรงเรียนสิรินธร
(12) โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม

1.5.3 วันที่ 18-19 กุมภำพันธ์ 2560 โรงเรียนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่ครูของโรงเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำรควำมร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ำยในกำรขยำยผลองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรและวิธีจัดกำรเรียนกำรสอนไป
ยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด รุ่นที่ 1 จำนวน 4 รำยวิชำ ได้แก่ คณิตศำสตร์
เคมี ชีววิทยำ และฟิสิกส์
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1.5.4 เดือนมีนำคม 2560 โรงเรียนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ครูของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำ
ควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยที่จัดกำรเรียนกำร
สอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยำศำสตร์ ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. รุ่นที่ 3-5 ดังนี้
วันที่จัดอบรม
วันที่ 13-15 มีนำคม 2560
วันที่ 20-22 มีนำคม 2560
วันที่ 27-29 มีนำคม 2560

รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 5

รุ่นที่ / ครั้งที่ / ระดับชั้น
ครั้งที่ 3 (ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5)
ครั้งที่ 1 (ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4)
ครั้งที่ 5 (ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5)
ครั้งที่ 4 (ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5)
ครั้งที่ 6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6)
ครั้งที่ 2 (ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4)

1.5.5 วันที่ 23–25 มีนำคม 2560 โรงเรียนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรควำมรู้ทำงวิชำกำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ให้แก่ครูผู้สอนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมเข้มข้น
ทำงวิชำกำรและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นสื่อกลำงเพือ่ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อนำมำปรับปรุงพัฒนำระบบงำนของตนให้สมบูรณ์และทันสมัยมำกขึน้
ประกอบด้วย 1) กำรอบรมควำมรู้ทำงวิชำกำร (15 หัวข้อ) จำนวน 350 คน และ 2) กำรอบรมควำมรู้กำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (15 หัวข้อ) จำนวน 253 คน รวมจำนวนผู้เข้ำอบรมทั้งสิน้
603 คน จำกจำนวน 99 โรงเรียน/หน่วยงำน ทั่วประเทศ (เป็นบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สงั กัดโรงเรียนในจังหวัด
กรุงเทพมหำนคร จำนวน 32 โรงเรียน และสังกัดโรงเรียนที่อยู่ในภูมิภำคอื่นๆ จำนวน 64 โรงเรียน)
1.5.6 วันที่ 5 พฤษภำคม 2560 โรงเรียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำหนดกรอบแนวคิดวิธีบริหำรจัดกำร
และกรอบกำรขยำยผล ให้กับครูผู้แทนสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยำ สำขำวิชำละ 1 คน/ศูนย์
เครือข่ำย รวมจำนวน 48 คน ในโครงกำรควำมร่วมมือเป็นโรงเรียนศูนย์เครือข่ำยในกำรขยำยผลองค์ควำมรู้ทำง
วิชำกำรและวิธีจัดกำรเรียนกำรสอนสูโ่ รงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด เพื่อให้กำร
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขยำยผลองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษำในจั งหวัด ของทั้ง 12 โรงเรียน
ศูนย์เครือข่ำย เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและสอดคล้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
1.5.7 วันที่ 20 – 21 พฤษภำคม 2560 โรงเรียนจัดกำรอบรมทำงวิชำกำรและวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำชีววิทยำ ให้กับครูโรงเรียนศูนย์เครือข่ำย 12 แห่ง (ในโครงกำรควำมร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ำยในกำร
ขยำยผลองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรและวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยสังกัด
สพฐ. ในจังหวัด) จำนวน 36 คน เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเป็นวิทยำกรอบรมของศูนย์เครือข่ำย (เพิ่มเติม)
1.5.8 เดือนมิถุนำยน-กรกฎำคม 2560 โรงเรียนได้จัดคณะครูเพื่อไปติดตำมกำรดำเนินกำรของโรงเรียน
ศูนย์เครือข่ำย ทั้ง 12 แห่ง จำนวน 2 ครั้ง
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2. ผลสาเร็จจากการดาเนินงานตามภารกิจหลักของโรงเรียน
โรงเรียนได้ดำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัตงิ ำนของโรงเรียนเพื่อให้บรรลุตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยใน
กำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน สรุปผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียน
ด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
2.1 โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย
นำยธีรเมธ กัน ต์พิทยำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ของโรงเรียน ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1
เป็นผู้แทนประเทศไทย และรับทุนกำรศึกษำจำกรัฐบำลสหรัฐอเมริกำ ในกำรเข้ำร่วมโครงกำรทุนกำรศึกษำ
ค้นพบนักบินอวกำศไทย (Discovery of Thailand’s Astronauts Scholarship Program) ณ ศูนย์อวกำศและ
จรวดแห่งชำติสหรัฐ ในช่วงเดือนเมษำยน 2560 ซึ่งได้รับมอบทุนจำก H.E. Mr. Glyn T. Davies เอกอัครรำชทูต
สหรัฐอเมริกำประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2560
2.2 การแข่งขันฟิสกิ ส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ
นำยภูมิ สิริวิบูลย์ (นักเรียนเก่ำรุ่นที่ 24) ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้ำร่วมกำรแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์ระดับนำนำชำติ (International Young Physicists’ Tournament : IYPT 2017) ครั้งที่ 30 ระหว่ำงวันที่
5-12 กรกฎำคม 2560 ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ โดยนักเรียนได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง จำกกำรแข่งขันในครั้งนี้
2.3 โครงการ Asian Science Camp 2017
นักเรียนของโรงเรียนจำนวน 4 คนได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย (จำนวนผู้แทนประเทศทั้งหมด
10 คน) ไปเข้ำร่วมโครงกำร Asian Science Camp 2017 ณ มหำวิทยำลัยตนกู อับดุล รำห์มัน รัฐเปรำะก์
ประเทศมำเลเซีย ระหว่ำงวันที่ 20-26 สิงหำคม 2560
2.4 กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ :
(1) การแข่งขันฟิสกิ ส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจาปีพุทธศักราช 2560
นักเรียนของโรงเรียนจำนวน 1 คน คือ นำงสำวธิษณำพร มุ่งมีพฤทธิ์ ได้รับคัดเลือกเป็น
ผู้แทนประเทศไทย (จำนวนผู้แทนทั้งหมด 8 คน) และได้รับรำงวัลเหรียญเงิน จำกกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ฟิสกิ ส์
โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจำปีพุทธศักรำช 2560 เมื่อวันที่ 1-9 พฤษภำคม 2560 ณ เมืองยำกุตส์
สหพันธรัฐรัสเซีย
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(2) การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจาปีพุทธศักราช 2560
วันที่แข่งขัน

สาขา

สถานที่จัด

ทอง

รางวัลที่ได้รับ
เงิน
ทองแดง ประกาศฯ

12-16 เมษำยน 2560

ชีววิทยำ

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3

2

1

-

24-29 เมษำยน 2560

ดำรำศำสตร์

มหำวิทยำลัยนเรศวร

3

2

3

-

10-14 พฤษภำคม 2560 คณิตศำสตร์

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

-

5

4

-

5-9 มิถุนำยน 2560

เคมี

มหำวิทยำลัยศิลปำกร

1

1

3

-

8-12 มิถุนำยน 2560

ฟิสิกส์

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

2

-

4

3

12-15 มิถุนำยน 2560

คอมพิวเตอร์

โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์

3

-

1

-

(3) การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจาปีพุทธศักราช 2560
นักเรียนของโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ำร่วมกำรแข่งขันโอลิมปิกระหว่ำงประเทศ
ประจำปี พ.ศ. 2560 รวมจำนวน 13 คน จำก 8 สำขำวิชำ
สาขาวิชา (จานวนผู้แทน
ทั้งหมด)

เคมี (4)
ฟิสิกส์ (5)

วันที่แข่งขัน

6-15 กรกฎำคม
2560
16-19 กรกฎำคม
2560

สถานที่แข่งขัน

มหำวิทยำลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

1. นำยปภำภัทร์ ดิสนีเวทย์ (เหรียญทอง)
2. นำยบวรทัต บุญรักษ์ (เหรียญเงิน)

เมืองยอร์คจำกำร์ตำร์
สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย

1. น.ส.ธิษณำพร มุ่งมีพฤทธิ์ (เหรียญทอง)

ชีววิทยำ (4)

23-30 สิงหำคม
2560

ภูมิศำสตร์ (4)

2-8 สิงหำคม 2560 กรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย

ดำรำศำสตร์และฟิสิกส์
ดำรำศำสตร์ (5)

12-22 พฤศจิกำยน
2560

คอมพิวเตอร์ (4)
วิทยำศำสตร์โลกและ
อวกำศ (4)
วิทยำศำสตร์โอลิมปิก
ระดับ ม.ต้น (6)

28 กรกฎำคม-4
สิงหำคม 2560
22-29 สิงหำคม
2560
3-12 ธันวำคม 2560

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทน

เมืองโคเวนทรี สหรำชอำณำจักร

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1. น.ส.จุฑำรัตน์ อริยะดำรงค์ขวัญ
(เหรียญทองแดง)
2. น.ส.สุภัสสรำ กี่ประเสริฐพงศ์
(เหรียญทองแดง)
1.
2.
3. น.ส.ณัฐณิชำ มำนะบริบูรณ์
4. นำยกนกพล ไหมอ่อน
1. นำยญำณภัทร เหมรัฐพำณ

2.
3.
3.
1. นำยภำวิน พร้องเผ่ำพันธุ์
กรุงเตหะรำน สำธำณรัฐอิสลำมอิหร่ำน
2. นำยอรัญชย์ วงศ์พร้อมมูล
เมืองโกดดำซูรื สำธำรณรัฐฝรั่งเศส

1. นำยจิรภัทร วัฒนเรืองโกวิท

เมืองอำร์เนม-ไนเมเกน ประเทศ
เนเธอร์แลนด์

1. นำยนิปุณ มังคะจำ
2. นำยกิตติพัฒน์ จันทร์ศรี
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2.5 ผลสัมฤทธิ์ด้านการส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
2.5.1 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC2017)
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนกำรทำโครงงำน จำกโครงกำรกำรประกวด
โครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ ครั้งที่ 19 (YSC2017) ดังนี้
ผลกำรพิจำรณำ
(1) ผ่ำนกำรพิจำรณำ รอบคัดเลือก ภำคกลำง
ได้รับทุนสนับสนุน 3,000 บำท
(2) ผ่ำนพิจำรณำ รอบคัดเลือกและรอบสอง ภำคกลำง
ได้รับทุนสนับสนุน 12,000 บำท
(3) ผ่ำนกำรพิจำรณำ รอบคัดเลือก รอบสอง และได้เข้ำรอบชิงชนะเลิศ
ได้รับทุนสนับสนุน 12,000 บำท

จำนวนโครงงำน
37
8
9

2.5.2 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC)
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนกำรทำโครงงำน จำกโครงกำรกำรแข่งขัน
พัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 รอบแรกและรอบที่สอง จำนวน 4 โครงงำน ได้รับทุน
สนับสนุนโครงงำนละ 12,000 บำท และผ่ำนเข้ำรอบชิงชนะเลิศจำนวน 3 โครงงำน
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2.5.3 โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในเวทีระดับนานาชาติ
กิจกรรม
1. Japan Super Science Fair 2016 (JSSF2016)
วันที่ 1-5 พฤศจิกำยน 2559
ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
โครงงำน “Adsorption of Cadmium Ion by Modified Silica Monolith
Containing Thiol-species”
- เจ้ำของโครงงำน :
นำงสำวปัณฑ์นรี บุญยืน
- อำจำรย์ที่ปรึกษำ :
นำงสำวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษำ
- ที่ปรึกษำภำยนอก :
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. รัชฎำ บุญเต็ม
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
โครงงำน “The Study of Degradation of Used Cooking Oil by Oyster
Mushroom (Pleurotus ostreatus)”
- เจ้ำของโครงงำน :
นำยภูมิธวัช วชิรำพรพฤฒ
- อำจำรย์ที่ปรึกษำ :
นำงสำวนิธิกำนต์ คิมอิง๋
- ที่ปรึกษำภำยนอก :
อำจำรย์ปรำโมทย์ ไทยทัตกุล
ศูนย์รวมเห็ดบ้ำนอรัญญิก จังหวัดนครปฐม

2. Lake Biwa International Science Fair 2016

โครงงำน “Chicken Eggshell as Adsorbent for the Removal of Lead(II)
from Wastewater”
วันที่ 8-13 พฤศจิกำยน 2559
- เจ้ำของโครงงำน :
ณ Ritsumeikan Moriyama High School ประเทศญี่ปุ่น
นำยณัฐพล กริ่มวงษ์รัตน์
นำยยศกร ชำญณรงค์
- อำจำรย์ที่ปรึกษำ :
นำยวีรวุฒิ เทียนขำว
- ที่ปรึกษำภำยนอก :
รองศำสตรำจำรย์ ดร. ธนิต ผิวนิ่ม
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
3. งำนประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนำนำชำติ ครัง้ ที่ 10 โครงงำน “ตึกลิ่วลม : อำคำรสูงผลิตไฟฟ้ำได้เองจำกพลังงำนลม
หรือ The 10th International Petroleum Technology
- ได้รับคัดเลือกให้นาเสนอผลงานหน้าพระที่นั่ง
Conference (IPTC)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- ได้รับรางวัล Most Creative Design Award
วันที่ 14-16 พฤศจิกำยน 2559
- เจ้ำของโครงงำน :
ณ Bangkok Convention Centre เซ็นทรัลเวิรล์
นำยจอมพล ละมูลกิจ
กรุงเทพมหำนคร
นำงสำวณิชำ วณิชย์วรนันท์
นำยศุภชัย ธำรรักประเสริฐ
นำงสำวอรนิดำ ไกรวุฒิอนันต์
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กิจกรรม

การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
- อำจำรย์ที่ปรึกษำ :
ดร. ศรำวุทธ แสงอุไร
ดร. อุษำ จีนเจนกิจ

4. งำนมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ไอซีทีของนักเรียนไทยและ
นักเรียนญี่ปุ่น “Thailand-Japan Student ICT Fair
2016 (TJ-SIF2016)”
วันที่ 21-23 ธันวำคม 2559
ณ โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี

5. The 9th International Science Youth Forum 2017
(ISYF2017)
วันที่ 14-20 มกรำคม 2560
ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์

6. งำนประชุมนำนำชำตินักวิทยำศำสตร์รนุ่ เยำว์ หรือ
International Young Scientists (ICYS) ครัง้ ที่ 24
เดือนเมษำยน 2560
ณ เมือง Stuttgart สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี

โครงงำน “โปรแกรมทำนำยส่วนสูงและน้ำหนักจำกเสียง”
- เจ้ำของโครงงำน :
นำยภูมิภพ สุวรรณำภิชำติ
นำยสำริศ ธนำโสภณ
นำยอำนนท์ มั่นคง
- อำจำรย์ที่ปรึกษำ :
นำงศิริพร ศักดิ์บุญญำรัตน์
- ที่ปรึกษำภำยนอก :
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์
คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
โครงงำน “โปรแกรมรู้จำใบหน้ำ ”
- เจ้ำของโครงงำน :
นำยภูดิศ ดำวเวียง
- อำจำรย์ที่ปรึกษำ :
นำยพิชญุตม์ อุปพันธ์
- ที่ปรึกษำภำยนอก :
ดร. วสิศ ลิม้ ประเสริฐ
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

โครงงำน “แอปพลิเคชั่นแจ้งเตือนเสียงรอบข้ำง”
- เจ้ำของโครงงำน :
นำยปุณญภัส สินปัญญำเลิศ
นำงสำวเพชรประกำย ศิริเผ่ำสุวรรณกุล
นำยอรัญชย์ วงศ์พร้อมมูล
- อำจำรย์ที่ปรึกษำ :
นำงสำวเลำขวัญ งำมประสิทธิ์
โครงงำน “กำรใช้เทคนิคทำงเคมีไฟฟ้ำตรวจวัดสำรออกซีสเตอรอล
ด้วยเซนเซอร์แบบกระดำษเพื่อกำรพัฒนำต่อยอดสู่กำรคัดกรองผู้ป่วย
โรคมะเร็งท่อน้ำดีในระยะเริ่มต้น”
- เจ้ำของโครงงำน :
นำยวรวงค์ เลิศอำนวยพร
- อำจำรย์ที่ปรึกษำ :
ดร. เกียรติภูมิ รอดพันธ์
- ที่ปรึกษำภำยนอก :
ดร. อมรำ อภิลักษณ์
ศูนย์วิจัยพัฒนำนวัตกรรม คณะเทคนิคกำรแพทย์
มหำวิทยำลัยมหิดล
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กิจกรรม

การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

7. The 2017 International Students Science Fair (ISSF)

โครงงำน “Evaluation of degree of spiciness by electrochemical
method with modified working electrode and potential application in
food industry”
- ได้รับรำงวัล Grand Prize
- เจ้ำของโครงงำน :
นำงสำวกฤตยพร น้ำเจริญ
นำงสำวณธรณ์ ปิยะวรรณรัตน์
นำงสำวนิญำ มำนะบริบูรณ์
- อำจำรย์ที่ปรึกษำ :
ดร. เกียรติภูมิ รอดพันธุ์

วันที่ 19-23 มิถุนำยน 2560
ณ Korea Science Academy of KAIST สำธำรณรัฐ
เกำหลี

2.6 ผลสัมฤทธิ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการด้านอื่น ๆ
กิจกรรม
1. กำรแข่งขันควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์
ชิงถ้วยพระรำชทำน สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี
วันที่ 11 ธันวำคม 2559
ณ โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย จังหวัดนครปฐม

2. กำรแข่งขันตอบปัญหำเคมีระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
“Chem Test” ครัง้ ที่ 37 ชิงโล่พระรำชทำน
สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์
อัครรำชกุมำรี
วันที่ 14 มกรำคม 2560
ณ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน

การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการด้านอื่น ๆ
◊ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม จำนวน 1 รำงวัล
รับโล่จำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พร้อมเงินรำงวัล
3,000 บำท และเกียรติบัตร
- นำยกฤติน สุนทรำกร
- นำยวิณ สุพันธุ์วณิช
- นำยศุภวิชญ์ เส็งพำนิช
- นำยอรรณพ ตันตยำนนท์
◊ รางวัลชมเชย ประเภทบุคคล
- นำยวิณ สุพันธุ์วณิช (ลำดับที่ 6 ของประเทศ ได้รับเงิน
รำงวัล 1,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร)
- นำยอรรณพ ตันตยำนนท์ (ลำดับที่ 9 ของประเทศ)
- นำยธีระชัย แซ่ตั้ง (ลำดับที่ 14 ของประเทศ)
- นำยศุภณัฐ ตั้งใจรักกำรดี (ลำดับที่ 17 ของประเทศ)
- นำยศุภวิชญ์ เส็งพำนิช (ลำดับที่ 18 ของประเทศ)
- นำยมัตตัญญู ตั้งเง็กกี่ (ลำดับที่ 27 ของประเทศ)
- นำงสำวธัญวรัต รุง่ เรืองศักดิ์ (ลำดับที่ 29 ของประเทศ)
- นำยนิธิศ จงสวัสดิ์สถำพร (ลำดับที่ 37 ของประเทศ)
- นำยกฤติน สุนทรำกร (ลำดับที่ 38 ของประเทศ)
◊ รางวัลชมเชย อันดับที่ 6 จำนวน 1 รำงวัล
รับเงินรำงวัล 1,000 บำท
- นำงสำวณิชำ วณิชย์วรนันท์
- นำยพสิษฐ์ จันทโชติ
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กิจกรรม
3. กำรแข่งขันตอบปัญหำชีววิทยำระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย ครัง้ ที่ 20

การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการด้านอื่น ๆ

◊ รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับแรก
รับโล่พระรำชทำน สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี พร้อมประกำศเกียรติคุณ และเงินรำงวัล
วันที่ 21 มิถุนำยน 2560
4,000 บำท
ณ วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ
- นำงสำวประอร ธำรีบูรณ์ชัย
จัดโดย สโมสรนักเรียนแพทย์ทหำรวิทยำลัยแพทยศำสตร์
- นำงสำวรุจีรดำ วิโรจนำนุวัฒน์
พระมงกุฎเกล้ำ

