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 “...เราจะพยายามสร้างบุคลากรที่ดี ไม่ใช่เฉพาะสำาหรับประเทศชาติ 

แต่สำาหรับมนุษยชาติ ไม่ใช่แค่สร้างนักวิทยาศาสตร์ที่ดี แต่ว่าสร้างคนดี 

เพราะฉะน้ันคนที่เราต้องการไม่ใช่มีความรู้เฉพาะวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

แล้วก็ฝึกฝนเฉพาะเรื่องนั้นเท่านั้น แต่เราต้องการคนที่ 

 ประการแรก เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความโอบอ้อมอารี ไม่เห็นแก่ตัว 

เพราะว่าถ้าตัวดีอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้ สังคมจะต้องพังล่มสลายลงมา ก็ต้องการ

ก่อนอื่นคือ ต้องการคนที่ดี  

 ประการตอ่มา คนทีเ่ราตอ้งการน้ันก็คอื คนทีข่ยันหมัน่เพยีร ทัง้ทางดา้น

การศึกษา และด้านสังคมทั่วๆ ไป คือไม่ดูดาย ต้องทำาให้ได้ทุกอย่าง ตั้งใจ ฉลาด

อย่างเดียวไม่พอ อย่างไรก็ตามเราก็ต้องการคนฉลาดด้วย เพราะฉะนั้น เราต้อง

คัดเลือกคนที่ผลการเรียนดี ไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไร มาจากที่ไหน แต่เราต้องการ

คนทีม่ผีลการเรยีนด ีทีไ่มใ่ชเ่ปน็เพราะวา่สมองดแีตข้ี่เกียจ อย่างน้ันไปไมไ่ดยื้ดยาว 

เพราะยังไงก็ต้องมีคนฉลาดกว่า จึงต้องเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียร และไม่ย่ามใจ 

ไม่อวดตัวว่าฉันเป็นคนเก่ง เป็นคนสามารถ ยังจะต้องพบอะไรที่ต้องอดทน 

และทำาไปตลอด ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ  

 ประการที่สาม คือต้องเป็นคนที่มีความคิด มีจินตนาการ มีความ

สร้างสรรค์ เพราะว่าถ้าเอาคนที่เอาแต่ทำาตามสิ่งต่างๆ ทำาซ้ำาซาก โดยที่ไม่คิดเอง 

หรือว่าไม่มีจินตนาการที่ว่าจะมีอะไรนอกเหนือจากนั้นหรือเปล่า นอกเหนือ

จากที่คนอื่นพูดกันหรือคิดกันหรือเปล่า วิชาก็จะย่ำาอยู่กับที่ ไม่มีการก้าวหน้าไปได ้

ข้อน้ีเป็นเรื่องที่เรากังวลกันอยู่เหมือนกัน ที่จะต้องให้คนรู้จักคิดสร้างสรรค์ 

และมีจินตนาการ ทำาอะไรอย่างอื่นที่แตกต่างออกไป ซึ่งเราก็พยายามทุกอย่าง 

เป็นสิ่งที่บางทีครูก็อาจจะไม่เคยรู้ แต่ว่านักเรียนยุคใหม่ เราก็หวังว่าจะสามารถ

ทำาได้ คิดเองได้...”

พระราชดำารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี



พระราชทานในวโรกาส

เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดหอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

(ปัญญา อินฺทปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง

ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์

ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ

และห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต

ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒
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	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	 จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อเป็น

โรงเรียนต้นแบบในการดูแล	สร้างเสริม	และพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน

คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี	ให้สามารถก้าวไปเป็นทรัพยากรบุคคล

ที่ทรงคุณค่า	สามารถวิจัย	พัฒนา	และสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมอันเป็น

ประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้	 โดยโรงเรียนมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเท่า

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำาของโลก	

	 ภารกิจของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	นอกจากการพัฒนาความรู้ความ

สามารถของนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบและรอบรู้แล้ว	 โรงเรียนยังพัฒนา

นักเรียนให้เป็นผู้ที่มีวินัย	รู้หน้าที่	รับผิดชอบ	มีระบบคิด	มีทักษะในการดำารงชีวิต

ในอนาคต	มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณะเพื่อสังคม	สามารถเป็นที่พึ่ง 

และสร้างสรรค์สังคมที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตได้	 ดังนั้นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

จึงมิได้เป็นเพียงแค่เป็นโรงเรียนที่เตรียมผู้ที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เท่านั้น	แต่เป็นโรงเรียนที่มุ่งสร้างคนเพื่อมาพัฒนาประเทศและสร้างประโยชน์ 

ให้แก่สังคมโลก



	 โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก	ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม	

เศรษฐกิจ	และการเมือง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ 

ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างมากและส่งผลอย่างยิ่งต่อวิถีการดำาเนินชีวิตในปัจจุบัน 

รวมไปถึงวิธีการดำาเนินงานของนักวิจัยและนักวิชาการต่างๆ	ท่ีมีการส่งเสริมการ

ทำางานวจิยัรว่มกนัแนน่แฟน้ขึน้	การตอ่ยอดความคดิท่ีมปีระสิทธภิาพมากขึน้ทำาให้

มีการพัฒนาองค์ความรู้และเกิดนวัตกรรมการใหม่ๆ	อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนี้	เป็นสิ่ง

ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ตระหนักและได้เตรียมการรองรับด้านการบ่มเพาะ

นกัเรยีนให้มคีณุลักษณะอนัพงึประสงค	์ท่ีสามารถรบักบัสถานการณท่ี์เปลีย่นแปลง

ไปอยา่งรวดเรว็ในโลกปจัจุบนัไดอ้ยา่งมสีตแิละมปีระสิทธภิาพ	นกัเรยีนของโรงเรยีน

มหิดลวิทยานุสรณ์นอกจากจะทำางานในประเทศไทยเพ่ือสังคมไทยแล้ว	ยังต้อง

สามารถทำาให้กับสังคมโลกได้ด้วย	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงมีความมุ่งมั่นใน

การพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้นำาในสังคม	 และต้องการส่งเสริมให้แนวคิดการ

พัฒนาการศึกษาที่ดีนี้	มีโอกาสขยายผลไปถึงผู้มีความสามารถพิเศษที่กระจายอยู่

ทั่วประเทศ	อันเป็นภารกิจประการหนึ่งของโรงเรียนด้วย

	 คณะกรรมการบริหารฯ	มีความเชื่อมั่นว่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

จะเจรญิกา้วหนา้ยิง่ขึน้ตอ่ไปดว้ยความเขม้แขง็ของผูบ้รหิาร	คร	ูเจา้หนา้ที	่นกัเรยีน

และผู้ปกครอง	รวมท้ังสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องและขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆ	

เพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติสู่มาตรฐานสากล
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สารจากประธานกรรมการบริหารโรงเรียน

(ศาสตราจารย์	คุณหญิงสุชาดา	กีระนันทน์)

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
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	 ปงีบประมาณ	2555	เปน็ปทีี	่12	ของการเปลีย่นสถานภาพโรงเรยีนมหิดล

วทิยานสุรณเ์ปน็องคก์ารมหาชน	โรงเรยีนมคีวามมุง่มัน่พฒันายกระดบัคณุภาพการ

ศกึษาของโรงเรยีนใหเ้ทยีบเทา่โรงเรยีนวทิยาศาสตรช์ัน้นำาระดบันานาชาติ	มุง่เนน้

ให้นักเรียนมีความรู้	มีการเรียนรู้ตลอดเวลา	สามารถบูรณาการความรู้ได้	และมี

ทักษะกระบวนการคิด	วิเคราะห์	ศึกษาค้นคว้า	ทดลอง	เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง

ด้านคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยี	มีจิตวิจัย	มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามอดุมการณแ์ละเปา้หมายของโรงเรยีน	สนองเจตนารมณต์ามวสิยัทศัน์

ที่กำาหนดไว้	 เป็นตัวป้อนที่ดีและเก่งให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการที่จะสร้าง

บุคลากรชั้นยอดของประเทศ
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สารจากผู้อำานวยการโรงเรียน

	 การดำาเนินงานจัดการเรียนการสอน	กิจกรรมต่างๆ	ที่ช่วยในการพัฒนา

นักเรียน	และผลงานเชิงประจักษ์ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติที่ปรากฎใน

รายงานประจำาปฉีบบันี	้ยอ่มเปน็ส่ิงยนืยนัถงึคณุภาพการบรหิารงานและการปฏบัิติ

งานทีเ่ขม้แขง็ของผูบ้รหิาร	คร	ูและเจา้หนา้ทีข่องโรงเรยีนอยา่งเตม็ศกัยภาพในการ

ผลติทรพัยากรบคุคลอนัทรงคณุคา่สูส่งัคม	โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณจ์ะพยายาม

อย่างต่อเนื่อง	และขยายผลสู่โรงเรียนอ่ืนๆ	เพ่ือช่วยในการพัฒนาการศึกษาของ

ชาติ	และเชื่อว่าการดำาเนินงานของโรงเรียนส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ

ไทยในวงกวา้ง	ประสบการณข์องโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณใ์นการจดัการเรยีนการ

สอนนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรไ์ดข้ยายผล

สู่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	 12	 แห่ง	 และโรงเรียนอ่ืนๆ	 ท่ีมีห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ	ด้วยความมุ่งหวังให้เกิดสัมฤทธิผลที่ดีในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่าโรงเรียนชั้นนำาระดับนานาชาติต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ยุวดี	นาคะผดุงรัตน์)

ผู้อำานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์



บทสรุปผู้บริหาร
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 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษา 

สำาหรับนักเรียนที่มีความสามารถสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล	ก้าวไปเป็นทรัพยากรบุคคล 

ที่ทรงคุณค่าของประเทศ	 สามารถวิจัย	 ประดิษฐ์	 คิดค้น	 สร้างสรรค์นวัตกรรม 

อันจำาเป็นต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต	 รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ในการ 

จัดการศึกษาดังกล่าวให้สามารถขยายผลต่อไป

	 พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ	์พ.ศ.	2543	กำาหนดให้

โรงเรียนมีสถานภาพเป็นองค์การมหาชน	อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน	ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้านการบริหาร 

และด้านคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน	 ทำาหน้าที่ควบคุมดูแล 

เพื่อให้การดำาเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ใน 

พระราชกฤษฎีกา



	 โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณจ์ดัการศกึษาสำาหรบันกัเรยีนทีม่คีวามสามารถ

พเิศษด้านคณติศาสตร	์และวทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาใหไ้ดร้บัการสง่เสรมิและ

พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ	มีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้าน

คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้ง	มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและ

ศักยภาพของโรงเรียนให้เทียบเท่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำาของโลก	ท้ังในด้าน

หลกัสตูร	สือ่	การจดัเรยีนการสอนการพฒันานกัเรยีน	ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	

ตลอดจนอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อความเป็นอยู่	และการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน	
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	 โรงเรียนจัดการเรียนรู้พัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	ส่งเสริมให้ผู้สอนแต่ละรายวิชาใช้เทคนิค

การจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนากระบวนการคิด	 กระตุ้นให้ผู้เรียนสืบค้นหาคำาตอบ 

ในประเด็นหรือปัญหาที่กำาหนด	 (Problem-based	 and	 Scientific	 Inquiry) 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจ	จัดสาระการเรียนรู้

รายวิชาเพิ่มเติมและจัดกิจกรรมชุมนุมให้หลากหลาย	 สอดคล้องกับศักยภาพ 

ความถนัด	และความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล

	 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	

มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย	นักประดิษฐ์	 นักคิดค้น	และพัฒนาทักษะ 

ในการทำาวิจัยอย่างครบกระบวนการ	ในการเรียนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์	

ต้ังแต่เริ่มสืบค้นข้อมูลในเรื่องท่ีตนเองสนใจ	 ตั้งหัวข้อวิจัย	 เขียนและเสนอ 

เค้าโครงงานวิจัย	ออกแบบการทดลอง	ดำาเนินการทดลอง	และการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	 แล้วนำามาวิเคราะห์แปลผล	 อภิปรายผล	 จัดทำารายงานผลการวิจัย 

ฝึกทักษะในการนำาเสนอผลงานวิจัย	ทั้งรูปของการบรรยายและโปสเตอร์

	 โรงเรียนได้สำารวจความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	เกี่ยวกับ

ทศิทางและสาขาวชิาในการทำาโครงงานวทิยาศาสตร	์จากนัน้จะประสานกบันกัวจิยั

ในสถาบนัอุดมศกึษา	หรอืหนว่ยงานวจิยัตา่งๆ	เพือ่ขอความอนเุคราะหใ์นการเปน็

นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงให้แก่นักเรียน	และนักเรียนจะทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ระหว่าง 

เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ในปีการศึกษา	2555	โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ 

จากนกัวจิยัและนกัวทิยาศาสตรข์องสถาบนัอดุมศกึษาและหนว่ยงานวจิยัเปน็ทีป่รกึษา

การทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน	จำานวน	46	คนจาก	30	หน่วยงาน	
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	 โรงเรียนสร้างเสริมประสบการณ์ในการทำางานวิจัยให้แก่นักเรียน 

โดยการนำานักเรียนไปศึกษาดูงานในหน่วยงานวิจัย	และจัดการบรรยายพิเศษ

จากนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ	 ด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก	เห็นความงามในการทำางานวิจัย	เห็นบรรยากาศ 

ในการทำางานวิจัยและอาชีพงานวิจัยที่หลากหลาย	 และเป็นแนวทาง 

ในการเลือกประกอบอาชีพด้านการวิจัยในอนาคต

	 โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจำานวนมากเป็นผลงานที่มีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม	 โรงเรียนสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนนำาผลงานไปนำาเสนอ 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	ปีงบประมาณ	2555	มีโครงงาน

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้นำาเสนอในการประชุมวิชาการ

ระดับประเทศ	 จำานวน	 30	 โครงงาน	 และนำาเสนอในการประชุมวิชาการ 

ระดับนานาชาติ	จำานวน	32	โครงงาน	

		 นอกจากการพัฒนานักเรียนด้านคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 และ

เทคโนโลยี	 และการฝึกประสบการณ์ในการทำาวิจัยแล้ว	 นักเรียนยังได้รับ 

การพัฒนาความรู้และทักษะด้านอื่นๆ	อีกหลายประการ	เพื่อให้เป็นบุคคลที่รอบรู้ 

รู้รอบและมีทักษะการดำาเนินชีวิตท่ีเหมาะสมในสังคม	(Well-rounded	person)	

ได้แก่	 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ	 การส่งเสริมการอ่าน 

การศึกษาค้นคว้า	และการเรียนรู้ด้วยตนเอง	การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยท่ีดี

และรักการออกกำาลังกาย	การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ประเพณี	และภูมิปัญญาไทย	ตลอดจน 

การพัฒนาทักษะชีวิต	เป็นต้น
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	 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการกับ 

ต่างประเทศ	ทั้งในลักษณะการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนเครือข่ายชั้นนำา

ในต่างประเทศ	การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ	หรือการนำาเสนอผลงาน

ทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	ทำาให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง 

ในการใชภ้าษาตา่งประเทศ	นอกจากนีย้งัเปน็การเพิม่พนูประสบการณแ์ละมมุมอง

ในระดับสากลให้แก่นักเรียน	สามารถนำาประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง	 จุดประกายความคิดและมีความมุ่งมั่นที่จะ

พัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

	 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 คะแนนเฉลี่ยของ

นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ปีการศึกษา	 2554 

ได้ประมาณเท่ากับคะแนนเฉล่ียของนักเรียนท่ัวประเทศ	 บวก	 2-4	 SD	 (σ) 

หรือประมาณเปอร์เซนไทล์ที่	 99	 การทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ในปีนี้นักเรียน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีผลการทดสอบได้คะแนนเต็ม	 100	 คะแนน 

จำานวน	4	คน	ได้แก่	(1)	นายเจษฎา	โพดาพล	(2)	นางสาวนภัสสร	ดำารงกุลชาติ 

(3)	นางสาวปริยพัชร์	ปริทัศน์ไพศาล	และ	(4)	นางสาวพรปวีณ์	อุไพศิลป์สถาพร

	 ผลการสอบวัดความถนัดทั่วไป	 (GAT)	อยู่ในเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่	 97.70 

ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ	(PAT)	วิชาคณิตศาสตร์	(PAT1)	

อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ท่ี	99.99	วิชาวิทยาศาสตร์	(PAT2)	อยู่ในเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี	99.99	

และในปีนี้นายชยานนท์	 ขัตติยาภิรักษ์	 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

สามารถทำาการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์	(PAT1)	ได้คะแนนเต็ม	300	คะแนน
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	 นักเรียนท่ีสำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สามารถ 

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำาได้ทุกคน	ในปีงบประมาณ	2555 

นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ 

ในมหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลก	จำานวน	39	ทุน	(คิดเป็นร้อยละ	16.25)	จำาแนก 

เป็นทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	จำานวน 

2	ทุน	ทุนโอลิมปิกวิชาการ	จำานวน	6	ทุน	ทุนหน่วยงานราชการไทย	จำานวน	8	ทุน	

ทุนรัฐบาลและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ	จำานวน	22	ทุน	และทุนส่วนตัว	1	ทุน 

ในจำานวนนี้นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	จำานวน	18	คน	สามารถเข้าศึกษาต่อ

ในมหาวิทยาลัยชั้นนำา	50	อันดับแรกของโลก

	 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย	

เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ	ประจำาปี	2555	จำานวน	8	คน 

ใน	7	สาขาวิชา	ผลปรากฏว่า	นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง	จำานวน	3	เหรียญ	

ในสาขาวิชาชีววิทยา	2	เหรียญทอง	และสาขาฟิสิกส์	1	เหรียญ	และได้รับรางวัล

เหรียญทองแดง	จำานวน	4	 เหรียญ	ในสาขาวิชาฟิสิกส์	และเคมี	สาขาวิชาละ 

1	เหรียญ	และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์	2	เหรียญ
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	 โรงเรยีนสง่เสรมิใหค้รทูำางานวจิยัทัง้งานวจิยัเฉพาะสาขาวชิา	และงานวจิยั

ในช้ันเรียน	 และสนับสนุนให้ครูนำาผลงานวิจัยไปเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ตลอดจนเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการต่างๆ	

ในปีงบประมาณ	2555	มีงานวิจัยของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ท่ีได้รับทุน

สนับสนุนในการทำาวิจัยจากหน่วยงานภายนอก	จำานวน	4	เรื่อง	มีงานวิจัยที่อยู่

ระหว่างดำาเนินการ	จำานวน	5	เรื่อง	ผลงานวิจัยที่ได้รับเลือกคัดเลือกให้นำาเสนอ 

ในทีป่ระชมุวชิาการระดบัชาตแิละระดบันานาชาต	ิจำานวน	23	เรือ่งและมบีทความ

วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	จำานวน	7	เรื่อง	รวมท้ังบุคลากรของโรงเรียน 

ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการต่างๆ	จำานวน	14	ครั้ง

	 พันธกิจสำาคัญของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประการหนึ่ง	คือ	การเป็น

โรงเรียนต้นแบบในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

สำาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยี 

ให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ	ในรอบปีท่ีผ่านมาโรงเรียนได้ให้

บรกิารพเิศษทางดา้นการเรยีนการสอนคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร	์เผยแพรอ่งค์

ความรู้ต่างๆ	 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีให้แกผ่้บูรหิาร	นกัวชิาการ	คร	ูตลอดจน	นสิิต	นกัศกึษา	

และผู้สนใจ	จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ	ท่ีมาศึกษาดูงาน	จำานวน 

ทั้งสิ้น	39	คณะ	หรือ	1,455	คน	

	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครู

คณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนต่างๆ	 ในการนำาเอาองค์ความรู้ทาง

วิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาผนวกกับทักษะเชิงปฏิบัติการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ	ผลิตส่ือการเรียนการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

เนือ้หาสาระของรายวชิาทีส่อน	และสามารถนำาไปประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนการสอน

ในโรงเรยีน	มคีรเูขา้รบัการอบรมจำานวน	48	คน	จาก	17	โรงเรยีน	มโีปรแกรมอบรม

ทั้งสิ้น	6	ปฏิบัติการ

	 โรงเรยีนให้ความรว่มมอืกบัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์	 โรงเรียน 

จฬุาภรณราชวทิยาลยั	และคดัเลอืกนกัเรยีนรอบแรกเขา้เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่4	

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	ทั้ง	12	แห่ง	ด้วยกระบวนการเดียวกันกับโรงเรียน 

มหิดลวิทยานุสรณ์	พร้อมสนับสนุนงบประมาณการจัดการเรียนการสอนอย่าง 

ต่อเนื่องเป็นปีท่ี	5	นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ	ได้แก่	การพัฒนา

หลักสูตร	การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการขั้นสูง	การจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาบคุลากรใหม้คีวามสามารถในการการจดัการเรียนรู้รูปแบบตา่งๆ	การใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน	การวัดและประเมินผล

การเรียนรู้สำาหรับนักเรียน	การให้คำาแนะนำาในการพัฒนา	ดูแล	บำารุงรักษาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	
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	 นอกจากนี้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	 ได้ร่วมมือกับสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	(สพฐ.)	สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา	และสถาบัน

อดุมศกึษา	ในการดำาเนนิโครงการสง่เสรมิและพฒันาอจัฉรยิภาพดา้นคณติศาสตร์

และวิทยาศาสตร์	 สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนความร่วมมือระหว่างสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	(สพม.)	

โรงเรียนท่ีมีความพร้อมสูง	สถาบันอุดมศึกษา	สถาบันวิชาการและแหล่งเรียนรู้ 

ในทอ้งถิน่	ตลอดจนองคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่	เชน่	องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั	

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหรอืเทศบาล	ในการคน้หานกัเรยีนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ของตนเองที่กำาลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่มีแววอัจฉริยภาพ 

ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 ปีการศึกษาละ	 30	 คนนำามาส่งเสริมและ 

พัฒนาศักยภาพระยะยาวเป็นเวลา	 3	 ปี	 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1-3)	 เพื่อให้ 

นักเรียนเหล่านั้นได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ	 ในปีงบประมาณ	 2555	

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วม

โครงการใหม่	โดยกำาหนดให้เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเข้าร่วมดำาเนินการท้ัง	37	แห่ง 

คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ	จากผลคะแนนสอบ	O-NET	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6 

ทุกสาระวิชา	 และหลังจากได้นักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว	 ก็ได้จัดกิจกรรม 

คา่ยพฒันาศกัยภาพครัง้ที	่1	ให้กบันกัเรยีนดงักลา่ว	ณ	โรงเรยีนมหิดลวทิยานสุรณ	์

ช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม	2555	โดยจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก 

และสนใจในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

	 การบริหารงานและการดำาเนินงานของโรงเรียนท่ีผา่นมา	สามารถบรรลผุลตาม

วตัถปุระสงคแ์หง่พระราชกฤษฎกีาจัดตัง้โรงเรยีนมหิดลวทิยานสุรณ	์พ.ศ.	2543	บรรลุ

เปา้หมายตามนโยบายของรฐับาล	กระทรวงศกึษาธกิาร	และคณะกรรมการบรหิาร

โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยดูได้จากผลการประเมินการปฏิบัติงานของ

โรงเรียนตามตัวชี้วัดของ	สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (กพร.)	

ปรากฏว่าผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประจำาปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2555	ในภาพรวม	ได้คะแนน	4.4310	ซึ่งอยู่ในระดับดี	 สูงกว่าเป้าหมาย 

ที่กำาหนดไว้	 โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานในมิติท่ี	 3	 ด้านประสิทธิภาพของ 

การปฏิบัติงาน	อยู่ในระดับดีมาก	สูงกว่าเป้าหมายมาก	ได้คะแนน	4.9725	และ 

มิติที่	1	ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร์

ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	ค่าคะแนนที่ได้	4.4560	สำาหรับผลการปฏิบัติงาน

ในมิติที่	4	ด้านการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ	โดยค่าคะแนนที่ได้	

4.2300	ส่วนมิติท่ี	2	ด้านคุณภาพการให้บริการได้ค่าคะแนน	4.1420	ซึ่งอยู่ใน 

ระดับดีทุกมิติ
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จการดำาเนินงานตามคำารับรองการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หน่วยวัด เป้าหมาย
ผลการ

ดำาเนินงาน

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน   

1.1 ผลการทดสอบความถนดัทัว่ไป	(GAT)	โดยเฉลีย่ของนกัเรยีนของโรงเรยีน	 เปอร์เซ็นไทล์ 94 97.70

1.2 ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ	(PAT)	โดยเฉลี่ยของ
นักเรียนของโรงเรียน

 
  

1.2.1	 คณิตศาสตร์	PAT1 เปอร์เซ็นไทล์ 95 99.99

1.2.2	 วิทยาศาสตร์	PAT2 เปอร์เซ็นไทล์ 95 99.99

1.3 จำานวนนักเรียนของโรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติใน	7	สาขาวิชาทั้งที่ดำาเนินการ	
โดย	สสวท.	5	สาขาวิชา	และ	สอวน.	2	สาขาวิชา	

ราย	(คน) 9 8

1.4 ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	เมื่อเทียบเป็นคะแนน	TOEFL

คะแนน 531 535.81

1.5 ผลสำาเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  

1.5.1	 	จำานวนโครงงานทีผ่า่นคณะกรรมการกลัน่กรอง	เพือ่รว่มแสดงงาน
ประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 (วทท.) 
หรือที่ประชุมวิชาการระดับ	ประเทศหรือระดับนานาชาติ	

โครงงาน 11 20

1.5.2	 	จำานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงาน
ในต่างประเทศ

โครงงาน 22 25

1.6 ผลสำาเร็จด้านการศึกษาต่อของนักเรียน   

1.6.1	 	ร้อยละของนกัเรยีนทีไ่ด้รบัทศุกึษาต่อในประเทศด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรี

ร้อยละ 31 41.46

1.6.2	 	จำานวนนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป

คน 36 39

1.6.3	 	จำานวนนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำา	 50	 ลำาดับแรก 
ของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คน 18 18

1.7 ผลสำาเร็จของการส่งเสริมจูงใจให้นักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี

 
 

1.7.1	 	ร้อยละของจำานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	

ร้อยละ 95 96.68

1.7.2	 	ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
และเทคโนโลยี

ร้อยละ 37.50 35.68

1.8 จำานวนรายวชิาในหลกัสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ	์พทุธศกัราช	2552	
ท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้	
Problem	Based	หรือ	Scientific	Inquiry

รายวิชา 9 15
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หน่วยวัด เป้าหมาย
ผลการ

ดำาเนินงาน

1.9 ผลสำาเร็จของการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

 
   

1.9.1	 	จำานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับความร่วมมือ 
จากนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงจากหน่วยวิจัยภายนอก

โครงงาน 30 42

1.9.2	 	ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมทำาโครงงานวิทยาศาสตร์วิจัย 
และได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ 80 90

1.10 ร้อยละของผลสำาเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ทั้ง	12	แห่ง	

ร้อยละ 80 91.67

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ   4.1420

2.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการ 
ของโรงเรียน

ร้อยละ 80 85.71

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน   5.0000

3.1 รอ้ยละของนกัเรยีนท่ีประเมินความสอดคลอ้งของการจัดกจิกรรมพฒันา
ผู้เรียนกับอุดมการณ์ของโรงเรียนในระดับดี

ร้อยละ 70 88.32

3.2 รอ้ยละของผูเ้รยีนท่ีมีผลการประเมนิความประพฤตติามเกณฑท์ีโ่รงเรยีน
กำาหนดในระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ 75 98.74

3.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน ร้อยละ 90 99.31

3.4 ระดับความสำาเร็จของการจัดทำาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับ 3 5

มิติที่ 4 มิติด้านการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ   

4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกำากับดูแลกิจการ	และการพัฒนาองค์การ ระดับ 3 4.23

ผลการประเมินของ กพร. ตามคำารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 - 2555

ปีงบประมาณ
ผลการประเมิน

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 มิติที่ 5

2553 4.7042 4.2300 5.0000 4.1710 4.5797

2554 4.1605 3.3600 5.0000 4.1350 4.1593

2555 4.4560 4.1420 4.9725 4.2300 4.4310
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กิจกรรมสำาคัญในรอบปีงบประมาณ 2555
การจัดงานนำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7

The 7th International Student Science Fair (ISSF 2011)

 โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณเ์ปน็เจา้ภาพจดังานนำาเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์

ของนกัเรยีนระดบันานาชาต	ิครัง้ที	่7	หรอื	The	7th	International	Student	Science	Fair	

(ISSF	2011)	ระหว่างวันที่	11-14	ตุลาคม	2554	ณ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	มีครู

และนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ	จำานวน	29	โรงเรียน	จาก	18	ประเทศ	

และโรงเรียนในประเทศไทย	จำานวน	17	โรงเรียน	เข้าร่วมนำาเสนอโครงงาน

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงมีพระ

มหากรณุาธคิณุเสดจ็พระราชดำาเนินมาทรงเปน็ประธานในพธิเีปดิงาน	และทรงรบัฟงั 

การนำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจำานวน	3	โครงงาน	อันได้แก่

	 1.	 โครงงานเรื่อง	Chemical	and	cellular	assays	of	antioxidant	activity	

in	milled	buckwheat	(Fagopyrum spp)	sprouts	นำาเสนอโดย	Mr.Brent	Murphy	

จาก Fort	Richmond	Collegiate	ประเทศแคนาดา					

	 2.	 โครงงานเรื่อง	Analysis	of	Voronoi	diagrams	through	salt	mountain	

geometrics	นำาเสนอ	โดย	Mr.Kodai	Murata	and	Ms.Miki	Jinno	จาก	Ritsumeikan	

High	School	ประเทศญี่ปุ่น	

	 3.	โครงงานเรื่อง	Determination	of	the	refractive	index	of	liquid	using	

convex	lens	นำาเสนอโดย	นายอภิสิทธิ์	จิรนภาวิบูลย์	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

	 หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จทอด

พระเนตรการนำาเสนอโครงงานในรปูแบบโปสเตอร	์ทรงซกัถามเกีย่วกบัโครงงานจาก

นักเรียนทุกโครงงาน	ยังความปลื้มปิติให้แก่นักเรียนทุกคนที่นำาเสนอผลงานเป็น

อย่างยิ่งและเป็นกำาลังใจให้นักเรียนตั้งใจรังสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ต่อไป		
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	 ในการจดังานนำาเสนอโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนระดบันานาชาติ	ครัง้ท่ี	7	มกีจิกรรมท่ีหลากหลาย	ทัง้การนำา

เสนอโครงงานวิทยาศาสตรข์องนกัเรยีนจากประเทศตา่งๆ	มโีครงงานนำาเสนอภาคบรรยาย	121	โครงงาน	และภาคโปสเตอร	์

152	โครงงาน	จำาแนกออกเป็น	7	สาขาวิชา	ได้แก่	ชีววิทยา	คณิตศาสตร์	เคมี	คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี	ดาราศาสตร์	

และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ	การฟังบรรยายพิเศษเรื่อง	“How	did	I	become	a	Scientist?”	โดย	Professor	Dr.Robert	

Huber	นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล	กิจกรรม	Workshop	สำาหรับครู	จำานวน	2	เรื่อง	ได้แก่	“Scientific	Inquiry	and	the	

Nature	of	Science”	โดย	Dr.David	Workman	จาก	Illinois	Mathematics	and	Science	Academy	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

และ	“Chemistry	Activities”	โดย	Dr.Myra	Halpin	จาก	North	Carolina	School	of	Science	and	Mathematics (NCSSM)	

การนำาเสนอ	Best	Practice	สำาหรับครูและผู้บริหาร	โดย	Dr.Jang	Hyuk	Kwon,	Principal	of	Korea	Science	Academy	of	

KAIST	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	และ	Dr.Steven	Rogg	จาก	Illinois	Mathematics	and	Science	Academy	ประเทศ

สหรัฐอเมริกา	กิจกรรม	Astronomy	Night	ที่นำาเสนอการวิเคราะห์ภาพทางดาราศาสตร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	และการ

ฉายภาพยนตรด์าราศาสตรส์ามมิต	ิกจิกรรม	Science	Show,	Science	Labs,	Science	and	Mathematics	Rally	และ	Robotic	

Show	

	 นอกจากนั้นนักเรียนที่เข้าร่วมงานยังได้แสดงศิลปวัฒนธรรมประจำาชาติของตน	การเดินทางไปเยี่ยมชมโบราณ

สถาน	และสถานที่สำาคัญต่างๆ	ของไทย	ได้แก่	วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	พระที่นั่งวิมานเมฆ	พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน	

พระราชวังดุสิต	วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา	พระราชวังบางปะอิน	พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย	

เป็นต้น

	 การจัดงาน	ISSF	ครั้งนี้	นอกจากครู-นักเรียน	และผู้บริหารที่เข้าร่วมงาน	จะได้รับองค์ความรู้ใหม่แล้ว	ยังได้แลก

เปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ	ภาษาและวัฒนธรรมรวมท้ังมิตรภาพใหม่ท่ามกลางบรรยากาศทางวิชาการอีกด้วย	นับเป็น

ประสบการณ์อันทรงคุณค่ายิ่ง	
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	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	ร่วมกับ	มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ

พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา	 ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ	 ครั้งที่	 9	 The	 Ninth	 Thailand	 Astronomy 

Olympiad	(9th	TAO)	ระหวา่งวนัที	่15-20	พฤษภาคม	2555	ณ	โรงเรยีนมหดิลวทิยา 

นุสรณ์	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

	 1.	 คัดเลือกผู้แทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	เข้าร่วมการแข่งขัน

ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ	ประจำาปี	2555

	 2.	 สรรหานกัเรยีนผูแ้ทนประเทศไทยเขา้รว่มการแขง่ขนัดาราศาสตรแ์ละ

ฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ	ประจำาปี	2555

	 3.	 สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์	และวิชาดาราศาสตร์

	 ผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้	ประกอบด้วย	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	

และมัธยมศึกษาตอนปลาย	อาจารยผ์ูค้วบคมุทมี	ครสูงัเกตการณ	์จากศนูยโ์อลมิปกิ

วิชาการ	สอวน.ทั้ง	9	ศูนย์	ได้แก่	ศูนย์ฯ	สอวน.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ศูนย์ฯ 

สอวน.มหาวิทยาลัยนเรศวร	ศูนย์ฯ	สอวน.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ศูนย์ฯ	สอวน.	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ศูนย์ฯ	สอวน.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ศูนย์ฯ	สอวน.	

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย	ศูนย์ฯ	สอวน.	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ศูนย์ฯ	สอวน.	

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขตปตัตาน	ีและ	ศนูยฯ์	สอวน.	โรงเรยีนมหดิล

วิทยานุสรณ์	

การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9 

The Ninth Thailand Astronomy Olympiad (9th TAO)
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	 เนื้อหาวิชาการสำาหรับการแข่งขันฯ	 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ใชห้ลกัสตูรของการแขง่ขนัดาราศาสตรโ์อลมิปกิระดบัชาต	ิ(TAO)	สว่นการแขง่ขนัฯ	

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	ใช้หลักสูตรของการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์

ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ	(IOAA)	การสอบแบ่งออกเป็น	2	ภาค	คือ	

ภาคทฤษฎี	และภาคปฏิบัติการ	มีสัดส่วนคะแนน	60	:	40	
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1.1 ผลการทดสอบและผลงานดีเด่นของนักเรียน

 1.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการทดสอบทางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	6	ปีการศึกษา	2555	โรงเรียน

มหดิลวทิยานุสรณ	์ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบัคะแนนเฉล่ียของนกัเรยีนท่ัวประเทศ	บวก	

2-4	SD	(σ)	หรือประมาณเปอร์เซนไทล์ที่	99	ยกเว้นวิชาภาษาไทย	ดังตาราง	1

ผลงานดีเด่นของนักเรียนและครู

ตาราง 1 ผลการสอบ	O-NET	ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เทียบกับโรงเรียนทั่วประเทศ

วิชา
ประเทศ โรงเรียน

หมายเหตุ
เทียบ 

เปอร์เซ็นไทล์X SD X SD

คณิตศาสตร์ 22.73 13.73 89.58 7.09  X	 มหิดล	 =	 X	ประเทศ	+	4.87	SDประเทศ 99.99

วิทยาศาสตร์ 33.10 10.37 69.60 11.08  X	 มหิดล	 =		 X	ประเทศ	+	3.51	SDประเทศ 99.99

ภาษาอังกฤษ 22.13 11.63 69.72 13.89  X	 มหิดล	 =		 X	ประเทศ	+	4.09	SDประเทศ 99.99

สังคมศึกษา 36.27 8.53 57.39 9.82  X	 มหิดล	 =		 X	ประเทศ	+	2.47	SDประเทศ 99.34

ภาษาไทย 47.19 15.60 77.20 8.23  X	 มหิดล	 =		 X	ประเทศ	+	1.92	SDประเทศ 97.28

ส่ว
นท

ี่ 1

  การทดสอบวชิาคณติศาสตรใ์นปนีีน้กัเรยีนโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ์

มีผลการทดสอบได้คะแนนเต็ม	100	คะแนน	จำานวน	4	คน	ได้แก่		(1)	นายเจษฎา	

โพดาพล	(2)	นางสาวนภัสสร	ดำารงกุลชาติ	(3)	นางสาวปริยพัชร์	ปริทัศน์ไพศาล	

และ	(4)	นางสาวพรปวีณ์	อุไพศิลป์สถาพร
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 1.1.2 ผลการสอบวัดความถนดัทัว่ไป (GAT) และการสอบวัดความถนดั

ทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)

	 	 ผลการสอบ	GAT	PAT	โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ		

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	6	ปีการศึกษา	2555	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	

เทียบกับนักเรียนท่ัวประเทศ	ปรากฏว่าคะแนนเฉล่ียของนักเรียนโรงเรียนมหิดล

วทิยานสุรณไ์ดเ้ทา่กบัคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนทัว่ประเทศ	บวก	2	-4	SD	(s)	หรอื

มากกว่าเปอร์เซนไทล์ที่	99	ดังตาราง	2



ตาราง 2	 	ผลการสอบ	GAT	PAT	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	ปีการศึกษา	2555 

เทียบกับนักเรียนทั่วประเทศ

วิชา
ประเทศ โรงเรียน

หมายเหตุ
เทียบ

เปอร์เซ็นไทล์X SD X SD

ความถนัดทั่วไป	(GAT) 114.30 60.63 259.39 24.09  X	 มหิดล	 =	 X	 ประเทศ	+	2.39	SDประเทศ 99.16

คณิตศาสตร์	(PAT	1) 40.61 20.96 172.29 40.79  X	 มหิดล	 =		 X	 ประเทศ	+	6.28	SDประเทศ 99.99

วิทยาศาสตร์	(PAT	2) 86.20 18.17 159.10 24.38  X	 มหิดล	 =		 X	 ประเทศ	+	4.01	SDประเทศ 99.99

วิศวกรรมศาสตร์	(PAT	3) 91.11 40.64 228.00 29.16  X	 มหิดล	 =		 X	 ประเทศ	+	3.37	SDประเทศ 99.96
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  ผลการทดสอบวชิาคณติศาสตร	์(PAT	1)	นายชยานนท	์ขตัตยิาภิรกัษ์	

นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	 สามารถทำาการทดสอบได้คะแนนเต็ม 

300	คะแนน

 1.1.3 ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

  •  โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

	 	 นักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

ระดับชาติประจำาปี	พ.ศ.	2555	จำานวน	38	คน	ใน	6	สาขาวิชา	โดยได้รับเหรียญ

ทองจำานวน	11	คน	เหรียญเงิน	จำานวน	16	คน	และเหรียญทองแดง	จำานวน	11	คน 

และในปนีีน้กัเรยีนของโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณส์ามารถทำาคะแนนสงูสดุในสาขา

วิชาชีววิทยา	ฟิสิกส์	และคอมพิวเตอร์	ดังนี้

	 	 1)	 นายรัชภาส	 โรมรัตนะพันธ์	 ได้เหรียญทองและคะแนนสูงสุด 

ภาคปฏิบัติ	จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ

	 	 2)	 นายอารยะ	 ทะแพงพันธ์	 ได้เหรียญทองและคะแนนสูงสุด 

ภาคทฤษฎี	จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ

	 	 3)	 นายกิตติพศ	เงินยวง	พร้อมท้ังรางวัลคะแนนรวมสูงสุด	รางวัล

คะแนนสูงสุดภาคทฤษฎี	 และรางวัลคะแนนสูงสุดภาคปฏิบัติ 

จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ

	 	 4)	 นายอานนัท์	ชตีต	์	ไดเ้หรยีญทองและเปน็ผูท้ำาคะแนนสูงสุดอนัดบั

ทีห่นึง่	ได	้600	คะแนนเตม็	จากการแขง่ขนัคอมพวิเตอรโ์อลมิปกิ

ระดับชาติ

	 	 5)	 นายทศพร	แสงจา้	ไดเ้หรยีญทองและเปน็ผูท้ำาคะแนนสงูสดุอนัดบั

ท่ีสอง	ได้	590	คะแนน	จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 

ระดับชาติ
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ตาราง 3	 ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ	ประจำาปี	2555	ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

สาขาวิชา วันที่แข่งขัน สถานที่แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ

เหรียญทอง เหรียญเงิน
เหรียญ
ทองแดง

ชีววิทยา 5	–	9	เม.ย.	55 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 1 1

ฟิสิกส์ 30	เม.ย.	–	4	พ.ค.	55 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 3 2

เคมี 4	–	8	พ.ค.	55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 3 3

คณิตศาสตร์ 14	–	18	พ.ค.	55 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 5 1

คอมพิวเตอร์ 14	-	18	พ.ค.	55 มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 2 2

ดาราศาสตร์ 15	–	20	พ.ค.	55 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 2 2

รวม 11 16 11

  •  โอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ

	 	 การเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก	 ระดับทวีปเอเชีย	 ประจำาปี 

พ.ศ.  2555	ณ	กรุงนิวเดลี	ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย	ผลการแข่งขันปรากฏว่า 

นายพฒุพิงศ	์วรศรณัย	์และนายศภุณฐั	ธนศลิป	์นกัเรยีนโรงเรยีนมหดิลวิทยานสุรณ์ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง	และเหรียญเงิน	ตามลำาดับ

	 	 ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ	นักเรียนโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก

วชิาการระดบันานาชาต	ิประจำาป	ี2555	จำานวน	8	คน	จากจำานวนผูแ้ทนประเทศไทย

ทั้งหมด	32	คน	ใน	7	สาขาวิชา	ผลปรากฏว่า	นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

จำานวน	3	เหรียญ	ในสาขาวิชาชีววิทยา	2	เหรียญ	และสาขาฟิสิกส์	1	เหรียญ 

และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	จำานวน	4	เหรียญ	ในสาขาวิชาฟิสิกส์	และเคมี 

สาขาวิชาละ	1	เหรียญ	และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์	2	เหรียญ	รายละเอียดดังตาราง	4
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ตาราง 4		ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ	ประจำาปี	2555 ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

สาขาวิชา วันที่แข่งขัน สถานที่แข่งขัน นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก รางวัลที่ได้รับ

ชีววิทยา 8-15	ก.ค.55 สาธารณรัฐสิงคโปร์ นางสาวเมธาวี		โฉมทอง		
นายอารยะ		ทะแพงพันธ์

-	เหรียญทอง
-	เหรียญทอง

ฟิสิกส์ 15-24	ก.ค.55 เมืองทาลลินน์	และตาร์ตู	
ประเทศเอสโตเนีย

นายพุฒิพงศ์		วรศรัณย์		
นายศุภณัฐ		ธนศิลป์

-	เหรียญทอง
-	เหรียญทองแดง

เคมี 21-30	ก.ค.	55 กรุงวอชิงตัน	ดี	ซี	สหรัฐอเมริกา นายจิรทีปต์		ปรัชญาธรรมกร
นายธนวัฒน์		อรรถชัยพานิช

-	เหรียญทองแดง

คอมพิวเตอร์ 22-29	ก.ย.	55 สาธารณรัฐอิตาลี นายจิรายุ		ลือเวศย์วณิช		
นายณัฐกุล		กิจถาวร

-	เหรียญทองแดง
-	เหรียญทองแดง

 1.1.4 ผลงานด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ดีเด่นของนักเรียน

	 	 โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของ

โรงเรียน	 เพื่อฝึกประสบการณ์นักเรียนในการคิดวิเคราะห์	 การศึกษาค้นคว้า 

การทดลอง	 และการทำาวิจัย	 โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจำานวนมาก 

เป็นผลงานท่ีมีคุณภาพยอดเยี่ยม	สามารถพัฒนาไปสู่งานวิจัยระดับสูง	โรงเรียน

สนบัสนนุและสง่เสรมิให้นกัเรยีนนำาผลงานไปนำาเสนอในการประชมุวชิาการตา่งๆ	

ในปีงบประมาณ	2555	มีโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือก 

ใหน้ำาเสนอในการประชมุวชิาการระดบัประเทศ	จำานวน	30	โครงงาน	และนำาเสนอ

ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	จำานวน	32	โครงงาน	ดังตาราง	5-6
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ตาราง 5	 โครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกนำาเสนอในการประชุมวิชาการระดับประเทศ	ปีงบประมาณ	2555

ชื่อโครงงาน
นักเรียนเจ้าของ

โครงงาน
ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง

หมายเหตุ

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Thailand ICT Contest Festival 2011)  
ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำานักงานใหญ่ รัชโยธิน ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2555 จำานวน 15 โครงงาน ดังนี้

1.	 	การวเิคราะห์แบบจำาลองทางคณติศาสตรเ์พือ่ศกึษาความ
สัมพันธ์ระหว่างความคงทนของเสาขณะเกิดแผ่นดินไหว
กับคุณสมบัติของเสา

นายเสฏฐวุฒิ	วรวรุณศาสตร์ 
นายปุณณวิช	จิตเจือจุน

นายเดี่ยว	ใจบุญ

2.	 	อัตราส่วนปีทากอรัสและความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับ 
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

นายพีรกิต	อุ่มบางตลาด 
นายณัชพล	พัฒนปัญจกุล

นางสุพรรณี	เชื้อนุ่น	

3.	 ผลเฉลยที่ดีที่สุดสำาหรับปัญหาเกมส์หอคอยฮานอยกรณี
ที่มีจานกลม	2	อันไม่ติดกัน

นายอัทธวิชญ์	มานุ้ย	 
นายเจษฎา	โพดาพล 
นายณัฐพงศ์	ตั้งหลักชัย

นายธนัชกฤศ	แก้วเต็ม

4.	 ผ้าปิดแผลจากเพคติน นายกฤตวิทย์	สุขเจริญ 
นายปพน	ฉันทวานิช 
นายพิชญะ	ปิยะจอมขวัญ

น.ส.ศศินี	อังกานนท์
ผศ.ดร.รัชฎา	บุญเต็ม
(ภาควิชาเคมี	
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร)

5.	 การปรบัปรงุพืน้ผวิใหแ้ปน็พืน้ผวิ	hydrophobic	เพือ่ลดการ
ติดของยางพาราบนภาชนะ

นายไชยภพ	ภูมิวัฒน์ 
นายกษิดิ์เดช	ไตละนันท์ 
นายพีรภัทร	บุญญฤทธิ์พงษ์

น.ส.จตุภรณ์	สวัสดิ์รักษา

6.	 อิทธิพลของสภาวะต่างๆ	ในกระบวนการผลิตต่อสมบัติ
ของแป้งและสตาร์ชเผือก

นายพิชญ์	พงศ์สุประดิษฐ์ 
นายศิรภาคย์	พงศ์พลาญชัย 
นายจารุกิตติ์	หมื่นไชยศรี

นายสรชัย	แซ่ลิ่ม
ผศ.ดร.จันทร์ฉาย	ทองปิ่น
(ภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยศิลปากร)

7.	 การดดูซับแคดเมยีม	(II)	ไอออนจากสารละลายโดยใชถ้า่น
กัมมันต์ที่ผลิตจากผักตบชวา

นายวจนะ	ทวีรัตน์
นายนพรัตน์	สกลสนธิเศรษฐ์

นายสาโรจน์	บุญเส็ง

8.	 การผลิตไม้พลาสติกจากไม้ยูคาลิปตัสผสมนาโนซิงค์
ออกไซด์เพื่อการต้านเชื้อรา

น.ส.ปราณมาศ	ธีรานุวัฒน์ 
นายชิตปัญญา	ลีลาธัญญะกิจ

ดร.อุษา	จีนเจนกิจ
ผศ.ดร.จันทร์ฉาย	ทองปิ่น
(ภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ	
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยศิลปากร)
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ชื่อโครงงาน
นักเรียนเจ้าของ

โครงงาน
ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง

หมายเหตุ

9.	 เปรียบเทียบปริมาณ	Neural	Stem	cell	จากสมองส่วน	
Olfactory	Bulb+Telencephalon,	 optic	 Tectum	และ 
Cerebellum	ของม้าลาย

นายฆนัท	จันทรทองดี 
นายกษิจฐ์	ฉัตรศิริศุภชัย

น.ส.นิธิกานต์	คิมอิ๋ง
รศ.ดร.นัยพินิจ	คชภักดี
(สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล	มหาวิทยาลัยมหิดล)

10.		 ผลกระทบของสารโล่ติ๊นที่มีต่อเซลล์ในช่องลำาตัวของ
ไส้เดือนดินสายพันธุ์ขี้ตาแร่	(Pheretima peguana)

นายพลกฤต	ล่องสกุล 
นายธิติวุฒิ	ไกรถิ่น

นางทิพนาถ	น้อยแก้ว
ผศ.ดร.ปทุมพร	เมืองพระ
(ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยศิลปากร)

11.		 ผลของความรอ้นตอ่คณุสมบตัทิางเคมีและประสทิธภิาพ
การต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกส้มโอ
พันธุ์ขาวน้ำาผึ้ง

นายนราธร	จันทนลัญจกร 
น.ส.สาธวี	อาชานานุภาพ 
น.ส.สินีนาฎ	โรจน์สุธีวัฒน์

นายโอภาส	พระเทพ
รศ.รุ่งระวี	เต็มศิริฤกษ์กุล
(ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์	
คณะเภสัชศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล)

12.		 การเจริญและการติดเชื้อไมคอร์ไรซาของกล้าไม้ยางนา
ท่ีใส่เชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซาเห็ดเผาะที่ทำาให้อยู่ในเม็ด
แคลเซียมแอลจิเนต

น.ส.ภคพร	อู่เต่าบิน 
น.ส.ไอริน	วิชระอนนท์ 
น.ส.แพรวา	สนจีน

น.ส.วรณิสร์	กลิ่นทอง
ผศ.ดร.จิตรตรา	เพียภูเขียว	
(ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

13.		 การพัฒนา ข้ันตอนวิธีสำ าหรับการรับรู้ จำ าตั วอักษร 
โดยวิเคราะห์เอกลักษณ์การเขียนเฉพาะบุคคล

นายพีร์รุจ	บริบาลบุรีภัณฑ์ นายบุญนที	ศักดิ์บุญญารัตน์ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่	2 
ได้รับเงินรางวัล	
20,000	บาท

14.		 โปรแกรมแก้ไขชุดคำาส่ังภาษาซีบนแผนภาพข้ันตอน นายศรัณยู	ภูษิต นายบุญนที	ศักดิ์บุญญารัตน์

15.		 การพฒันาโปรแกรมจำาตวัอกัษรภาษาไทยแบบออนไลน	์
ส่วนบุคคล

นายสริยา	เขื่อนควบ 
นายวษุวัต	แก้วฤทธิ์ 
นายพีร์รุจ	บริบาลบุรีภัณฑ์

นายบุญนที	ศักดิ์บุญญารัตน์
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ชื่อโครงงาน
นักเรียนเจ้าของ

โครงงาน
ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง

หมายเหตุ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาคกลาง ปี 2555 จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีและคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์รว่มกบัสมาคมวทิยาศาสตรแ์หง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ณ ไบเทค บางนา วันที่ 24-28 สิงหาคม 2555

16.		 การเปรียบเทียบการสะสมแทนนินของเนื้อเยื่อของข้าว
พันธ์ุต้านทานและไมต่า้นทานตอ่เพลีย้กระโดดสนี้ำาตาล

นายเสกสิทธิ์	โตอุดมพูนสุข	 
นายธวัชชัย	ยูงสมพร	 
นายปิยวัฒน์	ติวิรัช		

น.ส.พิมพ์เพ็ญ	กลิ่นละออง รางวัลเหรียญทอง
สาขาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ

17.		 อุปกรณ์บำาบัดตะกั่วจากน้ำาทิ้งด้วยขี้เลื่อย นายพชร	รุ่งประเสริฐกุล	 
นายณฐพล	บำารุงสงฆ์	 
นายพศวีร์	เพ็ชรพันธ์

ดร.อุษา	จีนเจนกิจ รางวัลเหรียญทอง	 
สาขาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

18.		 การทำานายการดือ้ตอ่ยาราวเทคกราเวยีรข์องเอชไอว-ี1	
อินทิเกรสด้วยเทคนิคการเข้าจับเชิงโมเลกุล

น.ส.กุลิสรา	พลานุภาพ
น.ส.ปาณิสรา	ตันติกิตติ
นายพัฒนรพี	วราสิทธิชัย

น.ส.ศศินี	อังกานนท์
ศ.ดร.สุพจน์	หารหนองบัว
(ภาควิชาเคมี	
คณะวิทยาศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

รางวัลเหรียญทอง
สาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพ

19.		 การวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันและการคำานวณเคมีไฟฟ้า	
ในปฏิกิริยาการสังเคราะห์ไฮโดรเจนโดยนิกเกิลบิส 
(ไดฟอสฟีน)

นายจิรายุ	ลือเวศย์วณิช นายสาโรจน์		บุญเส็ง
ดร.พนิดา	สุรวัฒนาวงศ์	
(ภาควชิาเคม	ี
คณะวทิยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล)

รางวัลเหรียญทอง
สาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพ

20.		 ผ้าปิดแผลจากเพคติน นายกฤตวิทย์	สุขเจริญ
นายปพน	ฉันทวานิช
นายพิชญะ	ปิยะจอมขวัญ

น.ส.ศศินี	อังกานนท์
ผศ.ดร.รัชฎา	บุญเต็ม
(ภาควิชาเคมี	
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร)

รางวัลเหรียญเงิน
สาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพ

21.		 การดูดซับแคดเมียม	(II)	ไอออนจากสารละลาย	โดยใช้ 
ถ่ายกัมมันต์ที่ผลิตจากเปลือกเงาะ

นายวจนะ	ทวีรัตน์
นายนพรัตน์	สกลสนธิเศรษฐ์

นายสาโรจน์	บุญเส็ง รางวัลเหรียญเงิน
สาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพ

22.		 ความสามารถในการดดูซบัไอออนของโลหะหนกัโดยเพคตนิ 
จากเปลือกสัมโอ

นายธีรวัฒน์	เตียวมรกฎ	
นายอำานิษฐ์	โอภาพันธ์	
นายธันชลัส	นิ่มโชยนันท์	

น.ส.ศศินี	อังกานนท์
ผศ.ดร.รัชฎา	บุญเต็ม
(ภาควิชาเคมี	
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร)

รางวัลเหรียญเงิน
สาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพ

23.		 การผลิตพลาสติกชีวภาพจากชานอ้อย นายเสาเอก	ขัตติกิตติกุล
นายวรากร	มโนธรรมสถิต
น.ส.ปริชญา	ประถมบุตร

ดร.อุษา	จีนเจนกิจ
ผศ.ดร.จันทร์ฉาย	ทองปิ่น
(ภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยศิลปากร)

รางวัลเหรียญ
ทองแดง	
สาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพ
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ชื่อโครงงาน
นักเรียนเจ้าของ

โครงงาน
ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง

หมายเหตุ

24.		 การจำาลองการจับกันของตัวยับยั้ง	GDK2	ด้วยวิธีการ
คำานวณพลศาสตร์การเข้าจับของโมเลกุล

นายเตชิต	ไชยฤทธิ์ นายสาโรจน์	บุญเส็ง รางวัลเหรียญ
ทองแดง
สาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพ

25.		 การดูดซับแคดเมียม	(II)	ไอออนจากสารละลาย	โดยใช้ 
ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเปลือกเงาะ

น.ส.นภัสสร	ดำารงกุลชาติ
น.ส.นาถธิชา	เจียมจิรอานนท์
น.ส.ภาสิริ	จึงสงวนพรสุข

น.ส.จตุภรณ์	สวัสดิ์รักษา รางวัลเชิดชูเกียรติ
สาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพ

26.		 การทำาแก้วสีแดงจากวัสดุเหลือใช้ น.ส.ธรรมพร	ด่านภักดี
น.ส.ปราณปรยิา		มาลยั
น.ส.วรกัลยา		ภัทรอมรจิตต์

น.ส.ศศินี	อังกานนท์
ผศ.ดร.รัชฎา	บุญเต็ม
(ภาควชิาเคม	ีคณะวทิยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร)

รางวัลเชิดชูเกียรติ
สาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศและ “ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 8” ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

27.		 การเปรียบเทียบการสะสมแทนนินของเนื้อเยื่อของข้าว
พันธ์ุต้านทานและไมต่า้นทานตอ่เพลีย้กระโดดสนี้ำาตาล

นายเสกสิทธิ์	โตอุดมพูนสุข	 
นายธวัชชัย		ยูงสมพร	 
นายปิยวัฒน์		ติวิรัช		

น.ส.พิมพ์เพ็ญ	กลิ่นละออง รางวัลเหรียญเงิน	
ได้รับเงินรางวัล	
16,000	บาท

28.		 อุปกรณ์บำาบัดตะกั่วจากน้ำาทิ้งด้วยขี้เลื่อย นายพชร	รุ่งประเสริฐกุล	 
นายณฐพล	บำารุงสงฆ์	 
นายพศวีร์	เพ็ชรพันธ์

ดร.อุษา	จีนเจนกิจ รางวัลเหรียญทอง	
ได้รับเงินรางวัล	
20,000	บาท

29.		 การทำานายการดือ้ตอ่ยาราวเทคกราเวยีรข์องเอชไอว-ี1	
อินทิเกรสด้วยเทคนิคการเข้าจับเชิงโมเลกุล

น.ส.กุลิสรา	พลานุภาพ
น.ส.ปาณิสรา		ตันติกิตติ
นายพัฒนรพี		วราสิทธิชัย

น.ส.ศศินี	อังกานนท์
ศ.ดร.สุพจน์	หารหนองบัว
(ภาควชิาเคม	ีคณะวทิยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

รางวัลเหรียญทอง	
ได้รับเงินรางวัล	
20,000	บาท

30.		 การวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันและการคำานวณเคมีไฟฟ้า	
ในปฏิกิริยาการสังเคราะห์ไฮโดรเจนโดยนิกเกิล	 บิส 
(ไดฟอสฟีน)

นายจิรายุ	ลือเวศย์วณิช นายสาโรจน์		บุญเส็ง
ดร.พนิดา	สุรวัฒนาวงศ์	
(ภาควชิาเคม	ีคณะวทิยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล)

รางวัลเหรียญทอง	
ได้รับเงินรางวัล	
20,000	บาท
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ตาราง 6	 โครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกนำาเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	ปีงบประมาณ	2555

ชื่อโครงงาน นักเรียนเจ้าของ
โครงงาน

ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง หมายเหตุ

การประชุมวิชาการ The 9th RITS Super Science Fair, Ritsumeikan High School, ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2554
จำานวน 3 โครงงาน คือ

1.	 New	 technique	 in	 improving	 organic	 dye 
adhesion	to	surfaces	by	using	TiO

2

นายสรวิศ	อุจจาภิมุข
น.ส.พัชรียา	เมฆะสุวรรณดิษฐ์
นายศราวัชร์	ร่วมเงิน	

น.ส.ศศินี	อังกานนท์
ผศ.ดร.รัชฎา	บุญเต็ม
(ภาควชิาเคม	ีคณะวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลยัศิลปากร)

2.	 Study	on	factors	affecting	the	properties	of	TiO
2
 

thin	film
น.ส.ณัฐณิชา	มณีอินทร์
น.ส.ขวัญชนก	โล่สุวรัตน์
น.ส.สุรภา	ธรสาธิตกุล

น.ส.ศศินี	อังกานนท์
ผศ.ดร.รัชฎา	บุญเต็ม
(ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร)

3.	 The	study	of	an	efficiency	to	eliminate	the	termites 
Coptotermes	curvignathus	of	the	fungi	classified	
from	soil	in	Nakhonpathom	province

น.ส.ภารวี	วิทยศุภนันท์
น.ส.วลัญชนา	ธัชศฤงคารสกุล

น.ส.อรวรรณ	ปิยะบุญ
ดร.เยาวภา	ตราปราบ
(ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

การประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference 2012 (PACCON 2012) ณ จังหวัดเชียงใหม่                             
ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2555 จำานวน 2 โครงงาน ดังนี้

4.	 Production	of	thermoplastic	starch	from	taro
 (Colocasia esculenta L.)

น.ส.เศรษฐ์ญบงกร		เรอืงสวุรรณ
น.ส.หทัยภัทร	วะสีนนท์
น.ส.วรพร	พัฒนเตชะ

นายสรชัย	แซ่ลิ่ม
ผศ.ดร.จันทร์ฉาย	ทองปิ่น
(ภาควชิาวทิยาการ	และวศิวกรรมวสัด	ุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยศิลปากร)

5.	 Conformational	analysis	of	nickel	bis	(diphosphine),	
the	catalyst	for	hydrogen	production,	by	density 
functional	study

นายจิรายุ	ลือเวศย์วณิช นายสาโรจน์		บุญเส็ง
ดร.พนิดา	สุรวัฒนาวงศ์	
(ภาควชิาเคม	ีคณะวทิยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล)



Mah ido l Wit t ayanusorn Schoo l40

ชื่อโครงงาน นักเรียนเจ้าของ
โครงงาน

ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง หมายเหตุ

การประชุมวิชาการ Siam Physics Congress ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2555 จำานวน 3 โครงงาน ดังนี้

6.	 Measurements	of	the	cosmic	ray	muon	particles	
using	a	cosmic	rays	muon	detector

นายเสฎฐสิทธิ์	จิตเป็นธม
นายอิงครัต	โสมรังสรรค์

นายธวัชชัย	สุดใจ
นายกันต์ธนากร	น้อยเสนา

7.	 Effect	of	atmospheric	argon	plasma	treatment	
on	survivable	fibroblast	cells

น.ส.จรรย์ชลี	นพรัตน์	
น.ส.ธีนิดา	วรรณโกวัฒน์
น.ส.เปมิกา	ยินเดียม

นายนิทัศน์	ศรีพงษ์พันธ์
ผศ.ดร.สมศักดิ์		แดงติ๊บ
(ภาควชิาฟิสกิส์	คณะวทิยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล)

8.	 The	simple	set	of	circuits	for	electrical	signals	
detection	from	fish	by	simulating	signals	from	
function	generator

นายธนสักก์	ลิมปิรัชต์
นายกฤตานน	ศิโรรัตนกุล

นายนิทัศน์	ศรีพงษ์พันธ์
รศ.ดร.นัยพินิจ	คชภักดี
(สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	
มหาวิทยาลัยมหิดล)

การประชุมวิชาการ SEAMEO Young Scientists: 8th Regional Congress รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2555  
จำานวน 1 โครงงาน คือ

9.	 Ability	on	absorption	of	heavy	metal	elements	
of	pectin	from	pomelo	peel

นายธีรวัฒน์	เตียวมรกฎ	
นายอำานิษฐ์	โอภาพันธ์	
นายธันชลัส	นิ่มโชยนันท์

น.ส.ศศินี	อังกานนท์
ผศ.ดร.รัชฎา	บุญเต็ม
(ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร)

รางวัล	Special	Award	
for	the	Application	of	
Science	&	Principle	&	
Process

การประชุมวิชาการ North Carolina Student Academy Annual Meeting และ North Carolina State Science Fair, USA 
ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2555 จำานวน 1 โครงงาน คือ

10.	 Cadmium	 (II)	 ion	 removal	 from	 aqueous 
solution	by	activated	carbon	made	from	water	
hyacinth	(Eichhorania	crassipes)

นายวจนะ	ทวีรัตน์
นายนพรัตน์	สกลสนธิเศรษฐ์

นายสาโรจน์	บุญเส็ง

การประชุมวิชาการ XIXth International Conference of Young Scientist 2012 ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 13 เมษายน 
2555 จำานวน 2 โครงงาน คือ

11.	 Observation	of	single	photon	with	the	attenuated 
light	source	in	the	laboratory

น.ส.จิณณพัต	อินทราภิรมย์กุล นายกิติศักดิ์	บุญขำา
ผศ.ดร.สุรศักดิ์	เชียงกา
(ภาควิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รางวัลเหรียญทองแดง

12.	 Role	of	amino	acid	transporter	system	L	on	
Cholangiocarcinoma	cell	proliferation

น.ส.ธนาภรณ	์จิว๋ราษฏรอ์ำานวย นางสุภานันท์	สุจริต
ดร.อาทิตย์	ไชยร้องเดื่อ
(ภาควิชาสรีวิทยา	คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล)

รางวัลเหรียญทองแดง

การประชุมวิชาการ National University of Singapore High School of Mathematics and Science ประเทศสิงคโปร์ 
ระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน 2555 จำานวน 1 โครงงาน คือ

13.	 On	designing	infection	model	describing	influenza	
epidermic	in	Mahidol	Wittayanusorn	School

นายวิชญนันท์	วชิรภูษิตานันท์ นายอนุชา	ประทุมมา
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ชื่อโครงงาน นักเรียนเจ้าของ
โครงงาน

ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง หมายเหตุ

การประชุมวิชาการ Yishun Junior college ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11 – 20 เมษายน 2555 จำานวน 1 โครงงาน คือ

14.	 The	modification	of	pomelo	peels	for	oil	adsorption นายจิตติ	นภาวรรณ น.ส.สิริหทัย	ศรีขวัญใจ

การประชุมวิชาการ The 8th International Student Science Fair, ISSF 2012 ณ Fort Richmond Collegiate, ประเทศแคนาดา 
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2555 จำานวน 1 โครงงาน คือ

15.	 Removal	of	cadmium	(II)	 ion	from	aqueous	
solution	using	rambutan	peel-based	activated 
carbon

น.ส.นภัสสร	ดำารงกุลชาติ
น.ส.นาถธิชา	เจียมจิรอานนท์
น.ส.ภาสิริ	จึงสงวนพรสุข

น.ส.จตุภรณ์	สวัสดิ์รักษา

การประชุมวิชาการ INFOMATRIX 2012 ณ ประเทศโรมาเนีย ระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2555 จำานวน 2 โครงงาน ดังนี้

16.	 An	 algorithm	 development	 for	 handwritten 
character	recognition	by	personal	handwriting	
identity	analysis	[PHIA]

นายพีร์รุจ	บริบาลบุรีภัณฑ์	 นายบุญนที	ศักดิ์บุญญารัตน์ รางวัลเหรียญทอง 
ประเภท	Programming

17.	 An	application	development	to	track	theft	on	
smart	phones

นายวสุพล	แหวกวารี นายบุญนที	ศักดิ์บุญญารัตน์ รางวัลเหรียญทองแดง
ประเภท	
Hardware	Control

การประชุมวิชาการ Ritsumeikan Senior High School ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10-22 พฤษภาคม 2555 จำานวน 3 โครงงาน ดังนี้

18.	 Cadmium	(II)	ion	removal	from	aqueous	solution	
by	activated	carbon	made	from	water	hyacinth	
(Eichhorania crassipes)

นายวจนะ	ทวีรัตน์
นายนพรัตน์	สกลสนธิเศรษฐ์

นายสาโรจน์	บุญเส็ง

19.	 Effect	of	atmospheric	argon	plasma	treatment	
on	survivable	fibroblast	cells

น.ส.จรรย์ชลี	นพรัตน์ นายนิทัศน์	ศรีพงษ์พันธ์

20.	 Effect	of	wattana	on	learning	and	memory	in 
rats	with	chronic	cerebral	hypoperfusion	state	:	
A	behavioral	test

นายพิชานน	วัชรประภาพงศ์ น.ส.อรวรรณ	ปิยะบุญ
รศ.ดร.พญ.กนกวรรณ	ติลกสกุลชัย	
(ภาควิชาสรีรวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	
ศริริาชพยาบาล	มหาวทิยาลยัมหดิล)
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ชื่อโครงงาน นักเรียนเจ้าของ
โครงงาน

ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง หมายเหตุ

การประชุมวิชาการ Camborne Science and International Academy, ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 11-25 พฤษภาคม 2555 
จำานวน 4 โครงงาน คือ

21.	 A	study	of	wave-particle	duality	of	 light	by	
diffraction	of	visible	 light	 traveling	 through 
a	small	obstacle

น.ส.พรปวีณ์	อุไพศิลป์สถาพร นายกิติศักดิ์	บุญขำา

22.	 Streptococcus mutans	 efficacy	 of	 crude 
extracts	 of	 Bell	 pepper,	 Celery,	 Chinese 
cabbage	 and	 Peppermint	 on	 inhibiting 
the	growth	of	Streptococcus mutans

นายรุจดนัย	สีเหลืองสวัสดิ์ น.ส.อารีย์	ลักยิ้ม

23.	 Mathematical	 model	 analysis	 of	 relation 
between	 duration	 of	 post	 affected	 by 
earthquake	and	its	propert

นายปุณณวิช	จิตเจือจุน นายเดี่ยว	ใจบุญ

24.	 Measurements	 of	 the	 cosmic	 ray	 muon 
particles	using	a	cosmic	rays	muon	detector

นายเสฎฐสิทธิ์	จิตเป็นธม นายกันต์ธนากร	น้อยเสนา

การนำาเสนอโครงงาน STEP-NUS Sunburst Brain Camp ณ National University of Singapore  ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ระหว่างวันที่ 10-15 มิถุนายน 2555 จำานวน 2 โครงงาน คือ

25.	 Parkinson’s	disease	and	caffeine นายธนสักก์	ลิมปิรัชต์
น.ส.ศุภวรรณ	งามประภาวัฒน์
น.ส.ทิพศิริน	พันภัยพาลนาย
นายพิชานน	วัชรประภาพงศ์

น.ส.ธัญญารัตน์	ดำาเกาะ

26.	 The	development	of	drug	delivery	system,	SN-38	
was	chosen	as	a	model	drug,	for	brain	cancer	
treatment

น.ส.ทิพศิริน	พันภัยพาล นายชัยวัฒน์	เชื้อมั่ง
ดร.นรเศรษฐ์	ณ	สงขลา
(ภาควิชาชีวการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล)

การประชุมวิชาการ The 8th International Student Science Fair ณ Australian Student Science and Mathematics School 
ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2555 จำานวน 3 โครงงาน ดังนี้

27.	 Synthesis	of	methyl	gallate	and	isobutyl	gallate	
for	antioxidant	in	rubber	compounds

น.ส.จุฑามาศ	เจริญสุข นายสรชัย	แซ่ลิ่ม
ผศ.ดร.จันทร์ฉาย	ทองปิ่น
(ภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ	
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยศิลปากร)

28.	 The	study	of	kinetics	and	thermodynamics	of	
banana	peel	for	adsorption	in	methylene	blue

นายภูวัน	อารยเวโรจน์ น.ส.สิริหทัย	ศรีขวัญใจ
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ชื่อโครงงาน นักเรียนเจ้าของ
โครงงาน

ครูที่ปรึกษาโครงงาน/
นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง หมายเหตุ

29.	 The	effective	medical	transdermal	patch	from	
pectin

นายกฤตวิทย์	สุขเจริญ
นายปพน	ฉันทวานิช
นายพิชญะ	ปิยะจอมขวัญ

น.ส.ศศินี	อังกานนท์
ผศ.ดร.รัชฎา	บุญเต็ม
(ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร)

การประชุมวิชาการ 4th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST2012) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี      
ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2555 จำานวน 1 โครงงาน ดังนี้

30.	 An	 algorithm	 development	 for	 handwritten 
character	recognition	by	personal	handwriting	
identity	analysis	[PHIA]

นายพีร์รุจ	บริบาลบุรีภัณฑ์ นายบุญนที	ศักดิ์บุญญารัตน์

2012 Shanghai International Youth Science & Technology Expo 21-24 กรกฎาคม 2555 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

31.	 Cadmium	(II)	ion	removal	from	aqueous	solution	
by	activated	carbon	made	from	water	hyacinth	
(Eichhorania crassipes)

นายวจนะ	ทวีรัตน์
นายนพรัตน์	สกลสนธิเศรษฐ์

นายสาโรจน์	บุญเส็ง The	best	Lecture	
Award

การประชมุวชิาการ Asia Pacific Conference of Young Scientist (APYS1) ประเทศสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี ระหว่างวนัที ่2 – 7 พฤษภาคม 2555
จำานวน  2 โครงงาน ดังนี้

32.	 The	simple	set	of	circuits	for	electrical	signals	
detection	from	fish	by	simulating	signals	from	
function	generator

นายกฤตานนท์	สิโรรัตนกุล นายนิทัศน์	ศรีพงษ์พันธ์
รศ.ดร.นัยพินิจ	คชภักดี
(สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	
มหาวิทยาลัยมหิดล)

รางวัลเหรียญทอง
สาขาฟิสิกส์

33.	 Prediction	of	resistance	of	HIV-1	integrase	to	
raltegravir	using	molecular	docking	technique

น.ส.กุลิสรา	พลานุภาพ
น.ส.ปาณิสรา	ตันติกิตติ
นายพัฒนรพี	วราสิทธิชัย

น.ส.ศศินี	อังกานนท์
ศ.ดร.สุพจน์	หารหนองบัว
(ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

รางวัลเหรียญทอง
สาขา	Life	Science
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 1.1.5 ผลงานด้านการแข่งขันทางวิชาการ

	 	 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ 

ด้านต่างๆ	 เพื่อแสดงศักยภาพและพัฒนาความสามารถให้เป็นท่ีประจักษ์ 

จนมีผลงานที่โดดเด่นในการประกวด	 แข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ในปีงบประมาณ	2555	มีผลงานที่ได้รับรางวัล	ดังตาราง	7

ตาราง 7	 ผลงานด้านการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน	ประจำาปี	2555

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการเข้าร่วมกิจกรรม

9-12	ต.ค.54 ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ	ครั้งที่	7																		
โดย	สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ์	กระทรวงศึกษาธิการ	
และคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

●	 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์	
	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
●	 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
●	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง	โครงงานวิทยาศาสตร์	
	 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	(ประเภททีม)
●	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง	โครงงานวิทยาศาสตร์	
	 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	(ประเภททีม)
●	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง	โครงงานวิทยาศาสตร์	
	 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	(ประเภทบุคคล)

27	พ.ย.54 การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์	
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
	สยามบรมราชกุมารี	ครั้งที่	9

●	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง	ประเภททีม
●	 รางวัลชมเชย	ประเภททีม	จำานวน	2	รางวัล
●	 รางวัลชมเชย	ประเภทบุคคล	จำานวน	1	รางวัล

6-11	ก.พ.55 การแข่งขัน	Raffle	Invitation	Mathematical	Olympiad 
ณ	ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

●	 รางวัลเหรียญทอง	1	รางวัล
●	 รางวัลเหรียญเงิน	2	รางวัล
●	 รางวัลเหรียญทองแดง	1	รางวัล

6-8	ก.พ.55 การประกวดโครงงาน	ในการประชุมวิชาการ	
International	Petroleum	Technology	
Conference	(IPTC)	:	Education	Days	
โดย	บริษัท	ปตท.	สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)	

●	 รางวัลชนะเลิศอันดับที่สอง

5	ก.พ.55 การแข่งขันรายการภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ	ครั้งที่	6		
ประจำาปี	2555	จัดโดย	มูลนิธิร่มฉัตร	และ	สพฐ.

●	 รางวัลชนะเลิศ	ได้รับถ้วยพระราชทาน	สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ได้รับเหรียญทองคำาแท้		
พร้อมทุนการศึกษา	10,000	บาท

●	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง		ได้รับเหรียญเงิน	โล่รางวัล		
พร้อมทุนการศึกษา	7,000	บาท

●	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง	ได้รับเหรียญทองแดง 
โล่รางวัล	พร้อมทุนการศึกษา	5,000	บาท
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วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการเข้าร่วมกิจกรรม

7	ก.พ.55 การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
ครั้งที่	4	ประจำาปี	2555
จัดโดย	มูลนิธิร่มฉัตร	และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

●	 รางวัลชนะเลิศ	ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี		เหรียญทองคำาแท้หนัก	1	บาท		ทุนการศึกษา 
10,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร

●	 รางวัลเหรียญที่ระลึก	ทุนการศึกษา	2,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร
●	 โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นทุนสนับสนุนกิจกรรม
	 จำานวน	10,000	บาท	พร้อมโล่รางวัล

7	ก.พ.55 การแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์		
แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	ประจำาปี	2555

●	 รางวัลชมเชย

7	ก.พ.55 การแข่งขันตอบปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย	โดย	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

●	 รางวัลชมเชย

25	ก.พ.55 การแข่งขันตอบปัญหาด้านเศรษฐกิจธุรกิจ
โครงการกรุงเทพธุรกิจ	Young	Biz	Challenge
โดย	มหาวิทยาลัยเนชั่น	และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

●	 รางวัลชนะเลิศ	และ
●	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1

16-23	เม.ย.55 การประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
International	Conference	of	Young	Scientist	:
ICYS	2012		ครั้งที่	19	ณ	ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

●	 รางวัลเหรียญทองแดง	ในการนำาเสนอโครงงาน

20-25	พ.ค.55 การแข่งขันคณิตศาสตร์	
The	3rd	Singapore	International	Mathematics	Challenge	
(SIMC	2012)	ณ	National	University	of	Singapore	High	
School	ประเทศสิงคโปร์

●	 รางวัล	Commendation	Award

31	พ.ค.55 การแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษา														
ตอนปลาย	ชิงโล่พระราชทาน	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	ครั้งที่	32	

●	 รางวัลชนะเลิศ	ได้รับโล่พระราชทาน	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	พร้อมเงินรางวัล	

20,000	บาท
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วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการเข้าร่วมกิจกรรม

21-30	ก.ค.55 การแข่งขันคณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ	สาขาเคมี

รางวัลเหรียญทองแดง	1	รางวัล

26	ก.ค.55 การเข้าร่วมสอบวัดความรู้ทางเคมี	ครั้งที่	15
โดย	Australian	National	Chemistry	Quiz
และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย

●	 รางวัล	Award	of	Excellence	จำานวน	23	คน	(ม.4	จำานวน 
12	คน	ม.5	จำานวน	7	คน	และ	ม.6	จำานวน	4	คน)

●	 รางวัล	High	Distinction	จำานวน	270	คน	(ม.4	จำานวน 
144	คน	ม.5	จำานวน	59	คน	และ	ม.6	จำานวน	57	คน)

●	 รางวัล	Distinction	จำานวน	73	คน	(ม.4	จำานวน	33	คน 
ม.5	จำานวน	17	คน	และ	ม.6	จำานวน	23	คน)

●	 รางวัล	Credit	จำานวน	9	คน	(ม.4	จำานวน	6	คน	ม.5 
จำานวน	2	คน	และ	ม.6	จำานวน	1	คน)	

15	ส.ค.55 การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ	ครั้งที่	15	
ประจำาปี	2555	จัดโดย	มูลนิธิร่มฉัตร	และ	สพฐ.

●	 รางวัลชนะเลิศ	ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	เหรียญทองคำาแท้ 
หนัก	1	บาท	ทุนการศึกษา	10,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร

●	 รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ	ได้รับเหรียญที่ระลึก	 
ทุนการศึกษา	2,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร

●	 รางวัลชมเชยเจียระไนเพชร	ได้รับเหรียญที่ระลึก	 
ทุนการศึกษา	1,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร

24-28	ส.ค.55 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์	ศูนย์ภาคกลาง	ปี	2555 
จัดโดย	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	(อพวช.)	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ศูนย์รังสิต	ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

●	 โครงงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
	 รางวัลเหรียญทอง	จำานวน	1	รางวัล
●	 โครงงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
	 รางวัลเหรียญทอง	จำานวน	2	รางวัล
	 รางวัลเหรียญเงิน	จำานวน	2	รางวัล
	 รางวัลเหรียญทองแดง	2	รางวัล
	 และรางวัลเชิดชูเกียรติ	1	รางวัล	
●	 โครงงานสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์	
	 รางวัลเหรียญทอง	จำานวน	1	รางวัล	และ
	 รางวัลเหรียญเงินจำานวน	1	รางวัล

3	ก.ย.55 การประชุมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขัน	การเสนอผลงาน
โครงการยุววิจัยยางพาราของสำานักงานประสานงาน 
ชุดโครงการวิจัย	“การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา”																	
สำานักงานกองทุนวิจัย	(สกว.)

●	 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	
	 ได้รับเงินรางวัล	15,000	บาท
●		 รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น	จำานวน	2	โครงงาน

7-8	ก.ย.55 การแข่งขันการวางแผนธุรกิจการเงิน																											
โดย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

●		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2

30	ก.ย.55 การแข่งขันเรียงความภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย	คร้ังท่ี	7
(The	7th	Junior	Dublin	Literary	Awards	for	Thailand)	 
ในระดับเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง	ในหัวข้อ
“One	Fine	Day”	

●	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง	ได้รับประกาศนียบัตรและ
	 เงินรางวัล	5,000	บาท	
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1.2 ผลการศึกษาต่อของนักเรียน

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	6	ปีการศึกษา	2554	 ท่ีสำาเร็จการศึกษาจาก

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	จำานวน	240	คน	สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำาได้ทุกคน	 โดยศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย	ีจำานวน	231	คน	คดิเปน็รอ้ยละ	96.25	จากการตดิตามและจัดเก็บขอ้มลู

การศึกษาต่อของนักเรียนเก่าอย่างต่อเนื่องพบว่า	นักเรียนที่สำาเร็จการศึกษาจาก

โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณใ์นแตล่ะปสีามารถสอบชงิทนุการศกึษาตอ่ตา่งประเทศ

รุ่นละประมาณร้อยละ	10-16	และส่วนใหญ่สามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำา

ของโลก	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	6	ปีการศึกษา	2554	(ปีงบประมาณ	2555) 

ได้รบัทนุการศกึษาตอ่ตา่งประเทศจำานวน		

39	ทุน	(คิดเป็นร้อยละ	16.25)	จำาแนก

เป็นทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีจำานวน	2	

ทุน	ทุนโอลิมปิกวิชาการจำานวน	6	 ทุน 

ทุนหน่วยงานราชการไทยจำานวน	8	ทุน 

ทุนรัฐบาลและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

จำานวน	22	ทุน	และทุนส่วนตัว	1	ทุน 

ในจำานวนน้ีนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยา 

นุสรณ์จำานวน	18	คน	สามารถเขา้ศกึษาตอ่ 

ในมหาวิทยาลัยชั้นนำา	 50	 อันดับแรก 

ของโลก	ดังตาราง	8-9
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ตาราง 8	 จำานวนนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศตั้งแต่ปีงบประมาณ	2551	-	2555

ประเภททุนการศึกษา
ปีงบประมาณ

2551 2552 2553 2554 2555

1. ทุนพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี 2 1 - 2 2

2. ทุนโอลิมปิกวิชาการ 5 8 4 5 6

3. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(ก.พ.) 17 10 2 4 5

4. ทุนไทยพัฒน์	(ก.พ.) - 2 3 1 2

5. ทุนบริษัทวิทยุการบิน	(ก.พ.) 2 - - - -

6. ทุนปตท.สผ.	(ก.พ.) - 1 - - -

7. ทุนสำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 1 - - 1 1

8. ทุนสำานักงานโทรคมนาคมแห่งชาติ	(ก.พ.) 2 - 1 - -

9. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 1 3 5 6 6

10. ทุนรัฐบาลรัสเซีย 1 - - - -

11. ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ - - - 1 1

12. ทุนรัฐบาลเกาหลี 1 2 - - 1

13. ทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 - - - -

14. ทุนมหาวิทยาลัย	KAIST 3 7 7 4 4

15. ทุนมหาวิทยาลัย		Nanyang	Technological	University 1 - - - -

16. ทุนมหาวิทยาลัย	Rochester	Institute	of	Technology 1 - - - -

17. ทุน	University	of	Canterbury - - 2 - -

18. ทุนมหาวิทยาลัย	Fudan - - - 1 2

19. ทุนมหาวิทยาลัย	Tohoku - - - 1 3

20. ทุนมหาวิทยาลัย	Nagoya - - - - 1

21. ทุนมหาวิทยาลัย	Ewha	Womans,	Korea - - - - 1

22. ทุน	Freeman	Asian	Scholarship - - - - 1

23. ทุน	ANU 1

24. ทุนมหาวิทยาลัย	University	of	Cambridge,	UK	(ทุนบางส่วน) - - - - 1

25. ทุนส่วนตัว 2 1 2 - 1

รวม 40 35 26 26 39
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ตาราง 9	 	นักเรียนที่สำาเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ	2555	ได้รับทุนการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย	ชั้นนำา	50	ลำาดับแรก

ของโลก	(เรียงลำาดับตาม	QS	World	University	Rankings	2011	50	Universities)

ที่ Rank มหาวิทยาลัย ประเทศ ชื่อ - สกุล ทุน สาขา

1 1 Massachusetts	Institute	of	
Technology

สหรัฐ
อเมริกา

นายกำาพล	อัครวราวงศ์ โอลิมปิกวิชาการ ฟิสิกส์

2 2 University	of	Cambridge อังกฤษ นายสิรภัทร	จงอร่ามรุ่งเรือง โอลิมปิกวิชาการ ฟิสิกส์

3 อังกฤษ นางสาวธนภรณ์	ณณรงค์ โอลิมปิกวิชาการ ฟิสิกส์

4 อังกฤษ นายณัฐวุฒิ	อดุลยานุโกศล โอลิมปิกวิชาการ ชีววิทยา

5 6 Imperial	College	London อังกฤษ นายธงชัย	วิโรจน์ศักดิ์เสรี โอลิมปิกวิชาการ คอมพิวเตอร์

6 25 National	University	of	Singapore	
(NUS)

สิงคโปร์ นางสาวพีรยา	เมธาสถิตย์สุข ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ เศรษฐศาสตร์

7 30 The	University	of	Tokyo ญี่ปุ่น น.ส.ภัณฑิรา	ชิโนทัยกุล ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น วิศวกรรมเคมี

8 44 Peking	University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

นายพีรพัฒน์	แซ่ลี้ ทุนพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

คณิตศาสตร์

9 11(T) University	of	Illinois	Urbana	
Champaign

สหรัฐ
อเมริกา

นางสาวพัทธมน	แสนมุข ทุนส่วนตัว วิศวกรรมศาสตร์

10 นายวรปรัชญ์	กุศลทศกูล ทุนกระทรวงวิทย์ Informatics	Processing

11 27(T) Korea	Advanced	Institute	of	
Science	and	Technology	(KAIST)

สาธารณรัฐ
เกาหลี

นายวชิรวิทย์	พงษ์หิรัญ ทุน	KAIST วิศวกรรมเครื่องกล

12 น.ส.รัตินันท์	วุฒิพันธไชย ทุน	KAIST วิศวกรรมเคมี

13 น.ส.ปญุโญทยั	ธรรมจำารสัศรี ทุน	KAIST วิศวกรรมศาสตร์

14 นายณัฐวัฒน์	จารุโชคทวีชัย ทุน	KAIST วิศวกรรมศาสตร์

15 น.ส.พรภัสสร	กาญจนกนก ทุนรัฐบาลเกาหลี Bio	&	Brain	Engineering

16 31(T) Purdue	University สหรัฐ
อเมริกา

นายณภัทร์	อารีธรรมศิริสกุล ทุนกระทรวงวิทย์ วิศวกรรมศาสตร์

17 นายฐากูร	สิริพาณิชพงศ์ ทุนส่วนตัว วิศวกรรมศาสตร์

18 38(S) Lomonosov	Moscow	State	
University

สหพันธรัฐ
รัสเซีย

นางสาวศักดินี	รัตนา ทุนพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

คณิตศาสตร์

หมายเหตุ :	 (S)	 หมายถึง	การจัดอันดับมหาวิทยาลัยดีเด่นเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์	(Natural	Science)

	 (T)	 	หมายถึง	การจัดอันดับมหาวิทยาลัยดีเด่นเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	(Engineering	

&Technology)
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1.3 ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของครู

	 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทำางานวิจัย	ทั้งงานวิจัยเฉพาะสาขาวิชาและงานวิจัย

ในชั้นเรียน	 และสนับสนุนให้ครูนำาผลงานวิจัยไปนำาเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

ระดับชาติและระดับนานาชาติ	ตลอดจนเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการต่างๆ

	 ในปีงบประมาณ	 2555	 มีงานวิจัยของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ที่ได้รับทุนสนับสนุนในการทำาวิจัยจากหน่วยงานภายนอก	จำานวน	4	เรื่อง	มีงาน

วจิยัทีอ่ยูร่ะหวา่งดำาเนนิการ	จำานวน	5	เรือ่ง	ผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัคดัเลอืกใหน้ำาเสนอ 

ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ	 จำานวน	 23	 เรื่อง	 และ 

มีบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	จำานวน	7	เรื่อง	นอกจากนี้	บุคลากร

ของโรงเรยีนไดร้บัเชญิใหเ้ปน็วทิยากรในการประชมุวชิาการตา่งๆ	จำานวน	14	ครัง้	

ดังตาราง	10-14
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ตาราง 10  งานวิจัยของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

แหล่งทุน โครงการวิจัย ผู้วิจัย

ทุนนักวิจัยใหม่	(วท.)	ของสำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ	(สวทช.)

ผลของชนิด	ความเข้มข้น	และวิธีการใช้ไคโตซาน

ต่อการลำาเลียงโซเดียมในข้าวขาวดอกมะลิ	105	

ภายใต้สภาวะเค็ม

ดร.บัวหลวง	ฝ้ายเยื่อ		

โครงการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์

แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	14	(NSC	2012)

แบบจำาลองเสมือนจริงสำาหรับการเรียนรู้

ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

นางศิริพร	ศักดิ์บุญญารัตน์	และ

นายบุญนที	ศักดิ์บุญญารัตน์		

การพัฒนาสื่อการสอนแบบจำาลองโครงสร้าง

ทางเคมี

นายชัยวัฒน์	เชื้อมั่ง	

สำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้

และคุณภาพเยาวชน

การพัฒนาศูนย์บริการออนไลน์ด้านการจัด

การเรียนการสอนวิชาเคมีด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้

มีงานวิจัยย่อย	9	ผลงาน	ดังนี้

●	 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

	 เรื่องแบบจำาลองอะตอมของทอมสัน	

●	 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

	 เรื่องแบบจำาลองอะตอม

●	 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

	 เรื่องการอธิบายรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 

โดยทฤษฎี	VSEPR	

●	 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

	 เรื่องผลของอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

เคมีของปฏิกิริยาดูดและคายความร้อน

●	 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	

	 เรื่องผลของพื้นที่ผลและตัวเร่งปฏิกิริยาต่ออัตรา

	 การเกิดปฏิกิริยาเคมี		

●	 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	

	 เรื่องการตรวจสอบความเป็นกรด-เบส

	 โดยใช้อินดิเคเตอร์จากพืช

●	 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

	 เรื่อง	pH	ของสารละลาย

●	 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

	 เรื่องการตรวจสอบแร่		

●	 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	เรื่อง	

อุปกรณ์สำาหรับวัดปริมาตรและการเลือกใช้งาน

ดร.อุษา	จีนเจนกิจ		

หัวหน้าโครงการ		

นายชัยวัฒน์	เชื้อมั่ง

นางสาวจตุภรณ์	สวัสดิ์รักษา

นางสาวศศินี	อังกานนท์

ดร.อุษา	จีนเจนกิจ

นายสาโรจน์	บุญเส็ง

นายสรชัย	แซ่ลิ่ม

นางสาวสิริหทัย	ศรีขวัญใจ

นายวัลลภ	คงนะ

นายอิทธิพล	สวัสดิวงค์ไชย
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ตาราง 11  งานวิจัยของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่อยู่ระหว่างการวิจัย

ที่ โครงงานวิจัย ผู้วิจัย

1 ประสิทธิภาพของเชื้อราที่แยกจากพื้นดินนาข้าวในอำาเภอพุทธมณฑล	 จังหวัด

นครปฐม	เพื่อใช้ในการกำาจัดมด

นางสาวอรวรรณ	ปิยะบุญ	

นางสาววรณิสร์	กลิ่นทอง

2 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของข้าวหอมนครชัยศรี		ข้าวพันธุ์พื้นเมืองของ

จังหวัดนครปฐม

นางสาวพิมพ์เพ็ญ	กลิ่นละออง		

นางสมฤทัย	แก้วบุญ	

นายโอภาส	พระเทพ

3 การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวหอมนครชัยศรีในหลอดทดลอง นายโอภาส	พระเทพ		

นางสาวพิมพ์เพ็ญ	กลิ่นละออง		

นางสมฤทัย	แก้วบุญ

4 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวทนเค็มจากพันธุ์ข้าวที่ปลูกในจังหวัดนครปฐม ดร.บัวหลวง	ฝ้ายเยื่อ	

5 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

ดร.บัวหลวง	ฝ้ายเยื่อ	ร่วมกับ	

ผศ.ดร.กอบเกียรติ	แสงนิล		

ภาควชิาชวีวทิยา		คณะวทิยาศาสตร	์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ตาราง 12  การนำาเสนอผลงานวิจัยของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน การประชุม

นายชัยวัฒน์	เชื้อมั่ง A	virtual	chemistry	laboratory	for	high	

school

เผยแพร่บทคัดย่อในเอกสารการประชุม

4th	International	Conference	on	Science	and	

Mathematics	Education	(CoSMEd	2011)	Penang,	

Malaysia

On	being	a	scientist	:	scientifically	

gifted	students’	perspective	in	Thailand

เผยแพร่บทคัดย่อในเอกสารการประชุม

3rd	International	ThaiSim	Conference	2011	

ณ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดร.อุษา	จีนเจนกิจ Mini	project	for	enhancing	students’	

perceptions	on	scientific		inquiry

Teacher	Session	ในงาน	Rits	Super	Science	Fair	

2010	ณ	Ritsumeikan	Junior	&	Senior	High	

School		Kyoto,	Japan

A	guided-inquiry	learning	unit	on	the	

Dushman	reaction	for	determining	

iodate	in	salt

นำาเสนอผลงานภาคบรรยายในการประชุมนานาชาติ	

“Pure	and	Applied	Chemistry	International	

Conference	(PACCON	2011)”	Bangkok,	Thailand															

A	laboratory	on	kinetics	of	reaction	

between	iodate	and	bisulfite	for	

secondary	students

เผยแพร่บทคัดย่อในเอกสารการประชุม

The	4th	Asian	Chemistry	Congress	2011

An	online	high	school	game	online	club เผยแพร่บทคัดย่อในเอกสารการประชุม

3rd	International	ThaiSim	Conference	2011																															

ณ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายพรมงคล	จิ้มลิ้ม Effects	of	nano	particle	sizes	on	high- 

pressure	structural	phase	transition	of	

cerium	dioxide

งาน	2012	Shanghai	International	Youth	Science	&	

Technology	Expo	ณ	เมืองเซี่ยงไฮ้	สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

นายนิทัศน์	ศรีพงศ์พันธ์ The	pedagogical	experiments	of	

projectile	motions	using	tracker	video	

analysis	program

เอกสารการประชุม	CoSMEd	2011	:

The	4th	International	Conference	on	Science	and	

Mathematics	Education	ณ	รัฐปีนัง	ประเทศมาเลเซีย

นายกิติศักดิ์	บุญขำา Using	a	Michelson	interferometer		

to	measure	various	types	of	light	

polarizations	of	a	quarter-wave	plate

งาน	Siam	Physics	Congress	2012 

ณ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายบุญนที	ศักดิ์บุญญารัตน์ An	algorithm	development	for	

handwritten	character	recognition	by	

personal	handwriting	identity	analysis	

[PHIA]

Knowledge	 and	Smart	 Technology	 (KST),	 2012 

4th	Conference

นายบุญนที	ศักดิ์บุญญารัตน์

นางศิริพร	ศักดิ์บุญญารัตน์

แบบจำาลองเสมือนจริงสำาหรับการเรียนรู้

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

โครงการ	NSC	ภาคตะวันออก
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ตาราง 13		บทความวิชาการของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร		ระดับนานาชาติ

เจ้าของผลงาน ผลงาน วารสาร

ดร.อุษา	จีนเจนกิจ An	Inquiry	learning	unit	for	enhancing	elementary	

pre-service	teacher	understanding	of	factors	affecting	

chemical	reaction	rate

The	International	Journal	of	Learning.	

17,	10	(2011),	pp.309-328

ดร.บัวหลวง	ฝ้ายเยื่อ Reduction	of	enzymatic	browning	of	harvested	‘Daw’	

longan	exocarp	by	sodium		chlorite

Science	Asia		37	(2011),	pp.	234-239

A	new	screening	technique	for	salinity	resistance	in	

rice	(Oryza sativa L.)	seedlings	using	bypass	flow

Plants,	Cell	and	Environment.	35,	6	(June	

2012),	pp.	1099-1108

นายถนอมศักดิ์	เหล่ากุล On	the	Ishikawa	iteration	process	in	CAT(0)	Spaces Bulletin	of	the	Iranian	Mathematics	Society.	

Accepted	(2011)
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ตาราง 14  บุคลากรโรงเรียนที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม	สัมมนา	หรือประชุมวิชาการ

ชื่อวิทยากร เรื่อง หน่วยงาน/สถานที่

นางสาวจำาเริญ	เจียวหวาน การจัดทำาหลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร์ระดับ

มัธยมศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

การจัดทำาร่างเอกสารเสริมคณิตศาสตร์สำาหรับ

นักเรียนที่มีศักยภาพสูงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายชิดเฉลิม	คงประดิษฐ์

นายถนอมศักดิ์	เหล่ากุล

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์													

สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ	จ.ฉะเชิงเทรา

ดร.อุษา	จีนเจนกิจ 

นางสาวจตุภรณ์	สวัสดิ์รักษา

นางสาวศิริมาศ	สุขประเสริฐ

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

กลุ่มโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

ชื่อวิทยากร เรื่อง หน่วยงาน/สถานที่

ดร.อุษา	จีนเจนกิจ การสอนวิทยาศาสตร์	(เน้นเคมี)	ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

นักศึกษาระดับปริญาญาตรี	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

การสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ นักศึกษาระดับปริญาญาโท																							

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

กรรมการจัดทำาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ	

ระดับ	ม.ต้น	ตามแนวทาง	สสวท.	และสอวน.													

ของโรงเรียนศูนย์ต้นแบบ	7	แห่ง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

นางสาวศศินี	อังกานนท์ การจัดทำาร่างเอกสารการวัดและการคำานวณ														

ทางเคมี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
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ชื่อวิทยากร เรื่อง หน่วยงาน/สถานที่

นางวชิราวรรณ	บุนนาค 

นางพรรณวิภา	ดารามาศ 

นางปภากร	วงศ์ศิลปะกุล 

นายมานนท์	ผสมสัตย์ 

นายชัยนันทน์	วันอินทร์

SAS	Curriculum	Pathways	ในการสอนวิชา

สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์	และวิชาอื่นๆ

กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

นายชัยนันทน์	วันอินทร์ ร่วมแสดงดนตรีในวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิก 

แห่งประเทศไทย	(Thailand	Philharmonic	

Orchestra	(TPO)	ในงานเทศกาล	Thai	Festival	2012	

ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

กรมส่งเสริมการส่งออก	กระทรวงพาณิชย์	

ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ร่วมแสดงดนตรีในวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิก

แห่งประเทศไทย	(Thailand	Philharmonic	

Orchestra	(TPO)	ในงานเทศกาล	A	Tribute	to

the	Golden	Anniversary	of	H.M.	the	King	of	

Thailand’s	visit	to	New	Zealand

ณ	เมืองโอกแลนด์	ประเทศนิวซีแลนด์							

สถานทูตไทยประจำาประเทศนิวซีแลนด์	

ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
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ชื่อวิทยากร เรื่อง หน่วยงาน/สถานที่

นางปภากร	วงศ์ศิลปกุล สุนทรียนาฎศิลป์ไทย มัคคุเทศก์สายต่างประเทศ																					

คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

นายสุรพล	ฤทธิ์รวมทรัพย์ แนวปฏิบัติที่ดีและการส่งเสริมการอ่าน 

ในห้องสมุดโรงเรียน	ในการสัมมนาวิชาการ	เรื่อง	

นวัตกรรมการอ่านเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ

นานาชาติ	ในสังกัดสมาคมห้องสมุด

แห่งประเทศไทยฯ

การออกแบบตกแต่ง	และการสร้างบรรยากาศ

ห้องสมุด

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู

บรรณารักษ์	ของสถานศึกษาสังกัดองค์กร

ปกครองท้องถิ่น

การบริหารงานห้องสมุด นิสิตปริญญาตรี	สาขาวิชาการจัดการ

สารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา



Mah ido l Wit t ayanusorn Schoo l58

การคัดเลือกนักเรียน
การจัดการเรียนการสอน

และการพัฒนานักเรียน

ส่ว
นท

ี่ 2

2.1 การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 ปีการศึกษา 2555

	 โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณด์ำาเนนิการวจิยัและพฒันากระบวนการคดัเลอืก

นกัเรยีน	เพือ่ใหไ้ดว้ธิกีารคดักรองทีโ่ปรง่ใส	ยตุธิรรม	และเทีย่งตรงตามหลกัวชิาการ

อย่างเคร่งครัด	สามารถคัดเลือกนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงทางด้านคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์จากท่ัวประเทศเข้ามาเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	4	ของ

โรงเรียน	ปีละ	240	คน
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	 โรงเรียนได้ดำาเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 เพื่อสอบ 

คัดเลือกเข้าเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	4	ปีการศึกษา	2555	ของโรงเรียนมหิดล 

วิทยานุสรณ์	และดำาเนินการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกให้กับโรงเรียนจุฬาภรณราช

วทิยาลยั	(โรงเรยีนวทิยาศาสตรภ์มูภิาค)	และโครงการสนบัสนนุการจดัตัง้หอ้งเรยีน

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน	 โดยการกำากับดูแลของมหาวิทยาลัยของกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(โครงการ	วมว.)	มีผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ์	จำานวน	18,116	คน	โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	(โรงเรียน

วิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	ทั้ง	12	แห่ง	จำานวน	10,249	คน	และโรงเรียนในโครงการ	

วมว.	จำานวน	3,291	คน	
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	 กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 ประจำาปี 

การศึกษา	2555	ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประกอบด้วยการทดสอบความรู้

ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	และการสอบวัดความถนัด

ทางการเรียน	 (SAT)	 นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รู้จักชีวิต 

ความเป็นอยู่ของการเป็นนักเรียนประจำา	 ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจใน

อุดมการณ์และเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน	เพ่ือให้นักเรียน

มีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ	ในการเขา้เปน็นกัเรยีนของโรงเรยีนมหิดลวทิยานสุรณ์

	 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ปี

การศกึษา	2555	โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ	์จำานวน	240	คน	เปน็นกัเรยีนทีส่ำาเรจ็

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร	140	คน	และ

จากโรงเรียนในจังหวัดอื่นๆ	100	คน	เป็นนักเรียนชาย	149	คน	และนักเรียนหญิง	

91	คน	ดังแผนภาพ	1	และ	2

แผนภาพ 1	 	จำานวนนกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปทีี	่4	ปกีารศกึษา	2546	–	2555	จำาแนกตามภมูลิำาเนาของโรงเรยีนทีน่กัเรยีน

สำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

ปีการศึกษา

กรุงเทพ ต่างจังหวัด

จำา
นว

นน
ักเ

รีย
น
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แผนภาพ 2		จำานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ปีการศึกษา	2546	–	2555	จำาแนกตามเพศ

2.2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์    

 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดการศึกษาสำาหรับนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาให้ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้าน

คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้ง	หลักสูตร	วิธีการเรียนการ

สอน	สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน	และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ใช้มาตรฐานและ

แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำาของโลกเป็นบรรทัดฐาน	

	 โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้ผู ้สอนแต่ละรายวิชาใช้เทคนิคการ

จัดการเรียนรู ้ ท่ีพัฒนากระบวนการคิด	 กระตุ ้นให้นักเรียนสืบค้นหาคำาตอบ

ในประเด็นหรือปัญหาที่กำาหนด	 (Problem-based	 and	 Scientific	 Inquiry) 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะ	พัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจ	จัดสาระการเรียน

รู้รายวิชาเพิ่มเติม	และจัดกิจกรรมชุมนุมให้หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ 

ความถนดั	และความสนใจของนกัเรยีนเป็นรายบคุคล	รายวชิาเพิม่เตมิและกจิกรรม

ชมุนมุทางด้านคณติศาสตร์	วทิยาศาสตร์	และเทคโนโลยทีีเ่ปิดสอนในปีงบประมาณ	

2555	ดังตาราง	15-17

ปีการศึกษา

จำา
นว

นน
ักเ

รีย
น

ชาย หญิง
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ตาราง 15  รายวชิาเพิม่เตมิในกลุม่คณิตศาสตร์	วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	ทีเ่ปดิสอนในภาคเรยีนที่	2	ปกีารศกึษา	2554	

(ครึ่งแรกของปีงบประมาณ	2555)

ลำาดับที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

1 ค30203 สถิติเบื้องต้น

2 ค30204 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

3 ค30301 พีชคณิตเชิงเส้น	2

4 ค30304 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์

5 ค30305 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจำานวน	1

6 ค30307 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต	1

7 ค30309 การแก้ปัญหาทางคอมบินาทอริก	1

8 ค30311 การแก้ปัญหาทางพีชคณิต	1

9 ค40207 พีชคณิตเชิงเส้น

10 ว30202 สมบัติกายภาพของสสารอุณหพลศาสตร์และคลื่นเสียง

11 ว30203 ไฟฟ้า-แม่เหล็ก

12 ว30204 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์ยุคใหม่

13 ว30291 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

14 ว30231 ปริมาณสารสัมพันธ์	สถานะของสาร	และเคมีไฟฟ้า	

15 ว30232 จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี

16 ว30233 เคมีอินทรีย์และสารชีวโมเลกุล

17 ว30508 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ	1

18 ว30505 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

19 ว30507 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์
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ลำาดับที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

20 ว30510 เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมี

21 ว30513 เคมีประยุกต์

22 ว30261 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ

22 ว30262 ความหลากหลายทางชีวภาพ

23 ว30263 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์

24 ว30264 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช

25 ว30605 อนุกรมวิธานพืช

26 ว30610 สัตว์มีกระดูกสันหลัง

27 ว30624 เทคโนโลยีการจัดการเซลล์พืช

28 ว30626 วิทยาศาสตร์การอาหาร

29 ว30630 เทคนิคพื้นฐานสำาหรับงานวิจัยทางชีววิทยา

30 ว30632 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา	(พืชเศรษฐกิจ)

31 ว30632 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา	(งานวิจัยข้าว)

32 ว40247 วิทยาศาสตร์การอาหาร(หลักสูตร	2548)

33 ว40303 ฟิสิกส์ทั่วไป	2	(AP)

34 ว40323 เคมีทั่วไป	2	(AP)

35 ว40343 หลักชีววิทยา	2	(AP)

36 ง30201 การเขียนโปรแกรมขั้นประยุกต์

37 ง30301 คณิตศาสตร์ดิสครีต

38 ง30363 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างต้นแบบ

39 ง30365 พื้นฐานวิศวกรรม
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ตาราง 16 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มคณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปิดสอนในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2555	 

	 (ครึ่งหลังของปีงบประมาณ	2555)

ลำาดับที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

1 ค30201 ความรู้พื้นฐานสำาหรับแคลคูลัส	4

2 ค30202 แคลคูลัสเบื้องต้น

3 ค30205 พีชคณิตเชิงเส้น	1

4 ค30306 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจำานวน	2

5 ค30308 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีเรขาคณิต	2

6 ค30310 การแก้ปัญหาทางคอมบินาทอริก	2

7 ค30312 การแก้ปัญหาทางพีชคณิต	2

8 ค30313 อสมการและสมการเชิงฟังก์ชัน

9 ว30202 สมบัติกายภาพของสสารอุณหพลศาสตร์และคลื่นเสียง

10 ว30204 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์ยุคใหม่

11 ว30232 จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี

12 ว30234 เคมีอนินทรีย์และเทอร์โมเคมี

13 ว30291 ธรรมชาติและการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์

14 ว30292 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี

15 ว30292 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาชีววิทยา

16 ว30292 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

17 ว30293 โครงงานวิทยาศาสตร์

18 ว30294 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

19 ว30264 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช

20 ว30626 วิทยาศาสตร์การอาหาร

21 ง30305 โครงสร้างข้อมูล

22 ง30309 อัลกอริทึมเบื้องต้น

23 ง30310 การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
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ตาราง 17			กิจกรรมชุมนุม	ด้านคณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ประจำาปีงบประมาณ	2555

ที่ รหัส ชื่อชุมนุม
จำานวนนักเรียน

ครึ่งแรกปี 55 ครึ่งหลังปี 55

1 ช12001 คณิตศาสตร์โอลิมปิก - 31

2 ช12002 เกมเชิงคณิตศาสตร์ 22 27

3 ช13005 ดาราศาสตร์ - 26

4 ช13008 ฟิสิกส์โอลิมปิก - 29

5 ช13023 Physics	for	PAT1	&	PAT2 25 -

6 ช13024 ฟิสิกส์โอลิมปิก	2 25 -

7 ช13025 ดาราศาสตร์โอลิมปิก 13 26

8 ช13026 อุตุนิยมวิทยา 18 -

9 ช13027 Science	Fiction 12 -

10 ช14001 เคมีโอลิมปิก - 19

11 ช14002 ตามล่าหาความจริง - 23

12 ช14022 Chem	Mystery 24 -

13 ช14026 Virtual	Chemistry	Laboratory 6 16

14 ช14027 เคมีโอลิมปิก	2 33 -

15 ช14029 Aviator - 24

16 ช14028 Chem	&	Herb	products - 23

17 ช15001 ชีววิทยาโอลิมปิก - 70

18 ช15002 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 10 15

19 ช15016 รักษ์พรรณไม้ - 6

20 ช15017 เพาะเลี้ยงสัตว์ตัวจิ๋ว - 18

21 ช15023 ชีววิทยาโอลิมปิก	2 27 -

22 ช15025 ไม้ดอกไม้ประดับ - 29

23 ช15026 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	2 24 -

24 ช16001 ธรณีวิทยา - 14

25 ช18001 Photoshop - 24

26 ช18005 เครื่องบินจำาลองวิทยุบังคับ 21 9

27 ช18007 คอมพิวเตอร์โอลิมปิก - 19

28 ช18008 เทคนิคงานช่าง 8

29 ช18009 ไมโครซอฟต์เอ็กเซล 15

30 ช18011 Robot	kit 8

31 ช18012 CTG	(Computer	Training	Group) 20

32 ช18013 Android	Apps	Developer - 15

33 ช18016 คอมพิวเตอร์โอลิมปิก	2 8 -

34 ช32001 คณิตศิลป์ 28
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2.3 การสร้างเสริมประสบการณ์ในการวิจัย

	 โรงเรียนมุ ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย	นักประดิษฐ์	นักคิดค้น	นักเรียนทุกคนได้รับ

การพฒันาทักษะในการทำาวจัิยอย่างครบกระบวนการ	ในการเรยีนรายวชิาโครงงาน 

วิทยาศาสตร์	ตั้งแต่เริ่มสืบค้นข้อมูลในเรื่องท่ีตนเองสนใจ	ตั้งหัวข้อวิจัย	 เขียน

และเสนอเค้าโครงงานวิจัย	ออกแบบการทดลอง	ดำาเนินการทดลอง	และการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	แล้วนำามาวิเคราะห์	แปลผล	อภิปรายผล	จัดทำารายงานผลการวิจัย	

ฝึกทักษะในการนำาเสนอผลงานวิจัย	ทั้งรูปของการบรรยายและโปสเตอร์

	 โรงเรียนได้สำารวจความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	4	 เกี่ยวกับ

ทิศทางและสาขาวิชา	 ในการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์	 จากนั้นจะประสานกับ 

นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา	หรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ	เพื่อขอความอนุเคราะห์ 

ในการเป็นนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงให้แก่นักเรียน	 และนักเรียนจะทำาโครงงาน

วิทยาศาสตร์ระหว่างเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ในปีการศึกษา	2555	โรงเรียน

ได้รับความอนุเคราะห์จากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา 

และหน่วยงานวิจัยเป็นที่ปรึกษาการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน	จำานวน	

46	คน	จาก	30	หน่วยงาน	ดังตาราง	39

			 โรงเรียนกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเสนอเค้าโครงของโครงงาน

วิทยาศาสตร์ไปยังหน่วยงานภายนอก	เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนในการทำาโครงาน 

วิทยาศาสตร์ของนักเรียน	นับว่าเป็นการเพิ่มมาตรฐานและคุณภาพของโครงงาน

วิทยาศาสตร์	ในปีงบประมาณ	2555	โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้รับทุน

สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	จำานวน	51	โครงงาน	ดังตาราง	18
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ตาราง 18 หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน	ปีงบประมาณ	2555

หน่วยงาน จำานวนโครงงานที่ได้รับทุน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(National	Electronics	and	Computer	

Technology	Center:	NECTEC)	ภายใต้โครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

ครั้งที่	14	(Young	Scientist	Competition	2012:	YSC	2012)

38

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(National	Electronics	and	Computer	

Technology	Center:	NECTEC)	ภายใต้โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง

ประเทศไทย	ครั้งที่	14	(National	Software	Contest	2012:	NSC	2012)

4

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ภายใต้

โครงการยุววิจัยยางพารา	สำานักงานประสานงานชุดโครงการวิจัย	“การพัฒนาอุตสาหกรรม

ยางพารา”	

4

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	ภายใต้โครงการพัฒนาอัจฉริย

ภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับเด็กและเยาวชน	(Junior	Science	Talent	Project:	

JSTP)

4

บริษัท	นำ้าประปาไทย	จำากัด	(มหาชน)	ร่วมกับ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	(สสวท.)	ภายใต้โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์นำ้า	

1

รวม 51
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	 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	พุทธศักราช	2552	กำาหนดให้นักเรียน

ทกุคนลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาสมัมนาวทิยาศาสตร	์เพือ่ใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาคน้ควา้

งานวิจัย	และเรื่องที่น่าสนใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	สามารถวิเคราะห์	

สังเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์	สามารถตั้งคำาถาม	ตอบคำาถาม	และ

อภิปรายในเรือ่งเกีย่วกบัวทิยาศาสตร	์รวมทัง้สง่เสรมิให้นกัเรยีนเขา้รว่มสมัมนากับ

นักศึกษาปริญญาโท	ปริญญาเอก	เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย	

	 นอกจากนี้โรงเรียนยังสร้างเสริมประสบการณ์ในการทำางานวิจัยให้แก่

นักเรียนโดยการนำานักเรียนไปศึกษาดูงานในหน่วยงานวิจัยและจัดการบรรยาย

พิเศษจากนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านคณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

เพือ่ใหน้กัเรยีนเกดิความรกั	เห็นความงามในการทำางานวจิยั	เห็นบรรยากาศในการ

ทำางานวจิยัและอาชพีงานวจิยัทีห่ลากหลาย	และเปน็แนวทางในการเลอืกประกอบ

อาชีพด้านการวิจัยในอนาคต	ในปีงบประมาณ	2555	โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนไป

ศึกษาดูงาน	และจัดการบรรยายพิเศษ	ดังตาราง	19-20

ตาราง 19 สถานที่ศึกษาดูงานด้านการวิจัย	ในปีงบประมาณ	2555

วัน เดือน ปี สถานที่ศึกษาดูงาน

13	ม.ค.	55 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	กรุงเทพมหานคร

ภาควิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	กรุงเทพมหานคร

ภาควิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	กรุงเทพมหานคร

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขนกรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	กรุงเทพมหานคร

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	ต.คลองห้า	จ.ปทุมธานี

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรุงเทพมหานคร

กลุ่มวิจัยชีวฟิสิกส์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ต.ศาลายา	จ.นครปฐม

ภาควิชาโรคพืช	คณะเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	จ.นครปฐม

ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรุงเทพมหานคร

บริษัท	สยามวิจัยและนวัตกรรม	จำากัด	อ.แก่งคอย	จ.สระบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	

กรุงเทพมหานคร
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วัน เดือน ปี สถานที่ศึกษาดูงาน

9	ก.พ.	55 บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	ส่วนควบคุมคุณภาพ	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรุงเทพมหานคร

สถาบันพัฒนาหุ่นยนต์ภาคสนาม	(FIBO)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	กรุงเทพมหานคร

ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการ	ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

ต.ศาลายา	จ.นครปฐม

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	มหาวิทยาลัยมหิดล	ต.ศาลายา	จ.นครปฐม

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	จ.นครปฐม

สถาบันวิจัยและพัฒนากำาแพงแสน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	จ.นครปฐม

ภาควิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรุงเทพมหานคร

ภาควิชาธรณีวิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรุงเทพมหานคร

หน่วยส่งเสริมศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี	ภาควิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย

มหิดล	พญาไท	กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	(องค์การมหาชน)	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	กรุงเทพมหานคร

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา	กรุงเทพมหานคร

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล	พญาไท	กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา	ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์พืชศาสตราจารย์กสิน	สุวะตะพันธุ์	ภาควิชาพฤกษศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

กรุงเทพมหานคร
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วัน เดือน ปี สถานที่ศึกษาดูงาน

21	มิ.ย.	55 ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการ	ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

ต.ศาลายา	จ.นครปฐม

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์	(TMEC)	อ.เมือง	จ.ฉะเชิงเทรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย	(RDCTRI)	อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม

สถาบันวิจัยและพัฒนา	องค์การเภสัชกรรม	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(NECTEC)	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	(MTEC)	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี

ศูนย์พิบัติภัยแห่งชาติ	จ.สมุทรปราการ

ศนูย์พฒันามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทติย์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยาเขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร

ห้องปฏบิตักิารกลาง	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	บางเขน	กรงุเทพมหานคร

ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ	คณะอตุสาหกรรมเกษตร	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	บางเขน	กรงุเทพมหานคร

ศนูย์ดาวเทยีมภาคพืน้ดนิ	ลาดกระบงั	สำานกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	(องค์การมหาชน)

ศนูย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาต	ิ(NANOTEC)	อ.คลองหลวง	จ.ปทมุธานี
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วัน เดือน ปี สถานที่ศึกษาดูงาน

7	ส.ค.	55 บรษิทั	สยามวจัิยและนวตักรรม	จำากดั	จ.สระบรุี

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสขุ	จ.นนทบรุี

ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล	คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร	ีกรงุเทพมหานคร

วทิยาลยัปิโตรเลยีมและปิโตรเคม	ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	กรงุเทพมหานคร

คณะแพทยศาสตร์	ศริริาชพยาบาล	มหาวทิยาลยัมหดิล	กรงุเทพมหานคร

ศนูย์วจัิยเชือ้เพลงิ	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	กรงุเทพมหานคร

ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	กรงุเทพมหานคร

ศนูย์วจัิยข้าวปทมุธาน	ีอ.ธญับรุ	ีจ.ปทมุธานี

วทิยาลยันาโนเทคโนโลย	ีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	กรงุเทพมหานคร

ภาควชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์	คณะวศิวกรรมศาสตร์	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั	กรงุเทพมหานคร

สถาบนัวจิยัชวีวทิยาศาสตร์โมเลกลุ	มหาวทิยาลยัมหดิล	ต.ศาลายา	จ.นครปฐม

ศนูย์วจัิยและห้องปฏบิตักิาร	ภาควชิาวศิวกรรมชวีการแพทย์	คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	ต.ศาลายา	

จ.นครปฐม

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย	เทคโนธาน	ีอ.คลองหลวง	จ.ปทมุธานี

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(NECTEC)	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี

ตาราง 20 การบรรยายพิเศษด้านคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยี	

ปีงบประมาณ	2555

วัน เดือน ปี หัวข้อการบรรยาย วิทยากร

18	ม.ค.	55 เทคโนโลยีการกระตุ้นชีวไฟฟ้า ดร.เซง	เลิศมโนรัตน์

15	ก.พ.	55 ตัวตนคนเรียนแพทย์วิจัย นพ.ดร.บัณฑิต	วรรณะศุภผล

ดร.ศุภฤกษ์	เลาหพิทักษ์วร

30	พ.ค.	55 การประมวลผลข้อมูลระดับซู

เปอร์คอมพิวเตอร์ด้วย	Graphics	

Processing	Unit	(GPU)

ผศ.ดร.วีระ	เหมืองสิน

6	มิ.ย.	55 เส้นทางสู่งานวิจัยเพื่อเป็นพลังให้

ประเทศกำาลังพัฒนา

ดร.นิศรา	การุณอุทัยศิริ

20	มิ.ย.	55 ศาสตร์คณิตศาสตร์ ดร.จิณดิษฐ์	ลออปักษิณ
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2.4 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ

 โรงเรียนให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ 

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงมาก	เพราะภาษาเป็นเครื่องมือที่สำาคัญ 

ในการติดต่อสื่อสาร	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การแสวงหาความรู้	และความร่วมมือ

ทางวิชาการกับนักวิชาการ	 นักวิทยาศาสตร์	 นักวิจัยจากท่ัวโลก	 ผู้ท่ีมีทักษะ 

ทางภาษาที่ดีย่อมได้เปรียบผู้อื่นในการพัฒนาตนเอง	พัฒนางาน	พัฒนาวิชาชีพ 

ให้เจริญก้าวหน้า	เพราะสามารถสื่อสารถ่ายทอดความรู้	ความคิด	ตลอดจนดูดซับ

องค์ความรู้ต่างๆ	ได้อย่างรวดเร็ว	

	 โรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ	เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้เทียบเท่า

มาตรฐานสากล	โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น	3	ระดับ	ตามศักยภาพของนักเรียน 

คือ	 Pre-Intermediate,	 Intermediate	 และ	 Advanced	 นอกจากนี้เพื่อให้ 

การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดกลุ่มการสอนให้มี 

ขนาดเลก็ลง	(กลุ่มละ	12	-	16	คน)	โรงเรยีนมเีปา้หมายวา่นกัเรยีนท่ีสำาเรจ็การศกึษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	6	ควรมีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเฉล่ียเทียบคะแนน	

TOEFL	(PBT)	ไม่ต่ำากว่า	500
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	 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอน	และนำา

เทคนคิการสอนตา่งๆ	มาประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้	

ได้แก่	การใช้เทคนิคการสอนแบบ	Problem-based	Learning	ในการจัดกิจกรรม	

Mini-seminar	และ	Debate	เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสวงหาคำาตอบของ

ประเด็นปัญหาต่างๆ	และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการอภิปรายให้ข้อคิดเห็น 

ร่วมกัน	หรือโต้แย้งโดยใช้หลักการหรือองค์ความรู้ในวิชาต่างๆ	รวมท้ังได้นำาส่ือ 

ทีห่ลากหลายมาใชใ้นการเรยีนการสอน	ไดแ้ก	่สือ่ความรูจ้ากอนิเทอรเ์นต็	คลปิขา่ว

ภาษาอังกฤษ	เวบ็ไซตท์ีม่ปีระโยชตต์อ่การสอนภาษาองักฤษ	เชน่	VOA	News.com	

BBC	 Learning	 เป็นต้น	 และใช้โปรแกรม	 SAS	 Curriculum	 Pathways 

ในการพัฒนาการเรียนรู้คำาศัพท์	และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

	 นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษา

อังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ	ของนักเรียนโดยบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน	ดังนี้	
	

	 ●		 จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพัฒนาทักษะการ

ใช้ภาษาอังกฤษ	จำานวน	2	ครั้ง	ดังตาราง	21

ตาราง 21	กิจกรรมบรรยายพิเศษทางภาษา	ปีงบประมาณ	2555

วัน เดือน ปี หัวข้อการบรรยาย วิทยากร

8	ก.พ.2555 How	to	write	a	good	

abstract									

Dr.Paneeta	Nitayaporn	Thai	

Airways	International	Public

Company	Limited

20	มิ.ย.2555 วัฒนธรรมการใช้ภาษา

อังกฤษในยุคปัจจุบัน

ดร.ศุภวัฒน์	พุกเจริญ

คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	

	 ●		 กิจกรรมชุมนุม	 ในปีงบประมาณ	2555	มีการเปิดกิจกรรมชุมนุม 

ที่เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ	ดังตาราง	22
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ตาราง 22	กิจกรรมชุมชุมด้านภาษาต่างประเทศ	ปีงบประมาณ	2555

ที่ รหัส ชื่อชุมนุม
จำานวนนักเรียน

ครึ่งแรกปี 55 ครึ่งหลังปี 55

1 ช19003 Practical	English 26 29

2 ช19009 English	Hour 30 -

3 ช39006 French	for	Fun 22

4 ช39013 Nihon	Bunka - 9

5 ช39020 English	through	Movie 30 31

6 ช39021 Deutsch	Klub 31 30

7 ช39023 English	through	Songs 30 -

8 ช39025 English	Drama	and	Role	Playing	Club - 27

9 ช39026 English	Reading	Club - 32

10 ช39027 English	Debates - 15

	 ●		 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครูสาขาวิชาภาษาต่างประเทศและคณะ

กรรมการสง่เสรมิการอา่นรว่มกนัคดัเลือกวรรณกรรมภาษาองักฤษท่ีทรงคณุคา่ทาง

ภาษา	และประกาศเปน็รายการหนงัสอืดทีีน่กัเรยีนควรอา่นสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเลอืก

อ่าน	โดยสามารถบันทึกการอ่านและได้รับการรับรองการปฏิบัติกิจกรรมการอ่าน

ตามรายการทีโ่รงเรยีนกำาหนดซึง่เปน็สว่นหนึง่ของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	นอกจาก

นี้ยังสามารถใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบนอกเวลาเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ

	 ●		 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน ในปีงบประมาณ	2555	โรงเรียนได้ทดลองให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ

การเขยีนภาษาองักฤษ	โดยกำาหนดใหน้กัเรยีนเขยีนบทความ	ความเรยีง	หรอืบันทึก

สิ่งที่ประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ	บันทึกสาระความรู้ในกิจกรรม

ศึกษาดูงาน	สรุปคำาบรรยายในการฟังบรรยายพิเศษ	จัดทำารายงานผลการดำาเนิน

งานในกจิกรรมคา่ยบำาเพญ็ประโยชน	์ทัง้นีก้ารเขยีน	การบนัทกึ	หรอืการทำารายงาน

ทั้งหมดจะต้องจัดทำาเป็นภาษาอังกฤษ	ซึ่งทำาให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกการใช้ภาษา

อังกฤษจากสถานการณ์จริง

	 ผลการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	โดยใช้แบบทดสอบ	CU-TEP	ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการ

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ปรากฏว่า	 นักเรียน	 ม.6	 ปีการศึกษา	 2555 

ที่ได้รับคะแนนประเมินสูงกว่า	 500	 คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	 63.94	 ผลการ 

ประเมินสูงสุด	628	คะแนน	ค่าเฉล่ียผลการประเมินของนักเรียนทุกคนเท่ากับ 

520.57	คะแนน	ดังตาราง	23
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ตาราง 23 ผลการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ปีการศึกษา	2550	–	2555	

ช่วงคะแนน
ผลการประเมินในแต่ละปีการศึกษา

ความหมาย
2550 2551 2552 2553 2554 2555

มากกว่า	700 - - - - - 0 expert	user

650	-	700 - 1 - - 3 0 very	good	user

600	-	649 14 13 14 22 22 12 good	user

550	-	599 35 46 73 72 67 63 very	competent	user

500	-	549 78 78 101 82 83 74 competent	user

450	-	499 91 67 41 34 42 65 moderate	user

400	-	449 15 20 10 18 12 19 marginal	user

ตำ่ากว่า	400 0 0 0 0 1 0 very	limited	user

คะแนนเฉลี่ย 520 530 533 535 535.81 520.57

คะแนนสูงสุด 669 658 642 643 661 628

คะแนนตำ่าสุด 403 414 411 414 393 410

	 นอกจากการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแล้ว	โรงเรียนยัง

ใหน้กัเรยีนเลอืกเรยีนภาษาตา่งประเทศอืน่ๆ	อกี	1	ภาษาตามความสนใจ	โรงเรยีน

ได้เปิดสอนภาษาต่างประเทศเป็นรายวิชาเพิ่มเติมอีกหลายภาษา	ได้แก่	ภาษาจีน	

ภาษาญ่ีปุน่	ภาษาเยอรมนั	และภาษาฝรัง่เศส	นกัเรยีนจะไดเ้รยีนกบัครเูจา้ของภาษา

หรือครูที่มีความเชี่ยวชาญภาษานั้นโดยตรง
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2.5 การพัฒนาความรอบรู้ รู้รอบ และใช้ชีวิตอย่าง  

 เหมาะสม 

 โรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียนรอบด้าน	(Well-rounded	person)	ให้เป็นบุคคล 

ที่มีความรอบรู้	รู้รอบ	และสามารถบูรณาการความรู้ได้	และมีทักษะในการใช้ชีวิต

ที่เหมาะสมในสังคม	ในปีงบประมาณ	2555	โรงเรียนได้ดำาเนินการพัฒนานักเรียน

ในด้านต่างๆ	ดังนี้

 2.5.1 การพัฒนาทักษะสารสนเทศ และการส่งเสริมการอ่าน

	 	 โรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียนให้รักการเรียนรู้	รักการอ่าน	รักการเขียน	

มีทกัษะการสบืคน้	และการใชส้ารสนเทศอยา่งมปีระสิทธภิาพ	ศนูยว์ทิยบรกิารหรอื

ห้องสมุด	เปิดให้บริการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และการค้นคว้าวิจัย	

จนถึงเวลา	22.00	น.	ทุกวันในช่วงเปิดภาคเรียน	และยังสามารถสืบค้นสารสนเทศ

จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์	 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 และฐานข้อมูลงานวิจัย 

บนเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	 (e-library)	 โรงเรียนติดตั้งระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เชื่อมโยง	 ทุกอาคารภายในโรงเรียน	 มีจุดเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์	

(Computer	Outlet)	มากกว่า	400	จุด	นอกจากนั้นยังมีระบบสัญญาณเครือข่ายไร้สาย

ทั่วบริเวณโรงเรียน	นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษาเรียนรู้

จากทั่วโลกได้ทุกท่ี	ทุกเวลา	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีขนาดความเร็ว 

ในประเทศ	และต่างประเทศ	300	Mbps

	 	 โรงเรียนกำาหนดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรของโรงเรียน	โดยกำาหนดให้นักเรียนทุกคนจะต้องอ่าน

หนังสือจากรายการท่ีโรงเรียนกำาหนดอย่างน้อย	50	เล่ม	เป็นเกณฑ์การสำาเร็จ 

การศึกษาตามหลักสูตร
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	 	 กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังให้นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์แต่ละ

คนได้อ่านวรรณกรรมโลก	และวรรณกรรมไทยอันทรงคุณค่า	ได้อ่านหนังสือที่ส่ง

เสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์	 พัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรม	 พัฒนา

บคุลกิภาพและความฉลาดทางอารมณ	์ตลอดจนเรยีนรูก้ารใชช้วีติและสภาพความ

เปน็จรงิในสงัคม	หนงัสอืทีก่ำาหนดไวใ้นรายการหนงัสอืดทีีน่กัเรยีนควรอา่นมาจาก

การคัดสรรร่วมกันของผู้ทรงคุณวุฒิ	ครู	และบรรณารักษ์	นอกจากนี้ยังเปิดโอกาส

ให้นักเรียนเสนอแนะหนังสือให้โรงเรียนพิจารณานำาเข้าไว้ในรายการด้วย

	 	 หลังจากที่นักเรียนอ่านหนังสือแต่ละเล่มจบแล้วจะต้องบันทึกลงใน

สมุดบันทึกการอ่าน	โดยลงรายการบรรณานุกรม	เรื่องย่อ	และแสดงความคิดเห็น

เกีย่วกบัหนงัสอืเลม่นัน้ๆ	หลงัจากนัน้นกัเรยีนจะตอ้งเลา่เรือ่ง	และตอบขอ้ซกัถาม

กับครูที่ปรึกษา	เพื่อให้ครูที่ปรึกษาลงนามรับรองการอ่านของนักเรียน	และเพื่อ

เป็นการสร้างเสริมให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือที่อ่านยาก	หนังสือที่มีเนื้อหายาว	

หรือวรรณกรรมภาษาอังกฤษ	หนังสือเหล่านี้จะกำาหนดให้ได้รับแต้มคะแนนสะสม

มากกว่าหนังสือทั่วไป	นอกจากนี้ยังมีการจัดชุมนุมการอ่าน	จัดกิจกรรมสนทนา

แลกเปลีย่นความคดิเกีย่วกบัหนงัสอื	เพือ่สรา้งบรรยากาศสงัคมการอา่นให้มขีึน้ใน

โรงเรียน
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 2.5.2 การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีและรักการออกกำาลังกาย

	 	 สขุภาพทีด่มีผีลตอ่การดำารงชวีติความเปน็อยูท่ีด่ขีองแตล่ะคนในสังคม	

โรงเรียนจึงให้ความสำาคัญ	และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา	 ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพพลานามัยของนักเรียน 

ให้นักเรียนรักการออกกำาลังกาย	รู้จักดูแลตัวเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ	นอกจากนี้ 

โรงเรียนยังเปิดชุมนุมกีฬาและการออกกำาลังกายอีกหลายชุมนุม	 เปิดโอกาสให้

นักเรียนเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ	ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน	 และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนออกกำาลังกายอย่าง

สม่ำาเสมอ	 โรงเรียนได้กำาหนดเรื่องการออกกำาลังกายเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ 

การสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	 ภายใน	 3	 ปีการศึกษานักเรียนทุกคนต้อง 

ออกกำาลังกายอย่างน้อย	 240	 ครั้ง 

(ครัง้ละไมน่อ้ยกวา่	45	นาท)ี	และเขา้รว่ม

กิจกรรมชุมนุมกีฬาและการออกกำาลังกาย

ไม่ต่ำากว่า	 3	 ชุมนุม	 จึงจะถือว่าสำาเร็จ 

การศึกษา	ในปีงบประมาณ	2555	โรงเรียน

เปิดชุมนุมกีฬาและการออกกำาลังกาย 

จำานวน	20	ชุมนุม	ดังตาราง	24
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ตาราง 24 กจิกรรมชมุนมุประเภทกฬีาและการออกกำาลงักาย	ปงีบประมาณ	2555

ที่ รหัส ชื่อชุมนุม
จำานวนนักเรียน

ครึ่งแรกปี 55 ครึ่งหลังปี 55

1 ช20001 Step	Dance - 31

2 ช21003 กระโดดเชือก - 37

3 ช22001 บาสเกตบอลขั้นสูง 29

4 ช22002 ฟุตซอล 30 36

5 ช22003 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ 51

6 ช23001 Fitness 32

7 ช23002 ตะกร้อ - 17

8 ช23003 ตะกร้อขั้นสูง 24

9 ช27002 เปตอง 31 20

10 ช27004 แอโรบิก 134 283

11 ช27005 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ - 30

12 ช27006 ลีลาส 39

13 ช27008 Flag	Football	and	Dodge	Ball 44

14 ช27020 เทนนิส 28

15 ช27021 แบดมินตันขั้นสูง 30

16 ช27022 นักตบลูกขนไก่ - 33

17 ช27023 โยคะเพื่อสุขภาพ 34 22

18 ช27024 แอโรบิกไทยด๊านซ์ 74

19 ช27025 วอลเลย์บอล - 9

20 ช27026 ฟิตเนส	1 - 14

	 	 โรงเรยีนจดักจิกรรมสง่เสรมิการออกกำาลงักายอยา่งตอ่เนือ่งตลอดป	ีไดแ้ก	่การกำาหนดใหท้กุวนัองัคารเปน็วนั

ออกกำาลังกาย	ในช่วงเย็นเวลาประมาณ	16.00	น.	ทุกคนในโรงเรียนจะพักการปฏิบัติภารกิจทั้งหมดและออกกำาลังกายร่วมกัน 

กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ	 จัดขึ้นภาคเรียนละ	 1	 ครั้ง	 โดยให้นักเรียนรวมท้ังครูและเจ้าหน้าท่ีร่วมกันเดิน-วิ่งรอบ 

มหาวิทยาลัยมหิดล	ระยะทาง	5	กิโลเมตร	โดยกำาหนดให้ถึงเส้นชัยไม่เกินเวลา	45	นาที	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี 

ปีละ	1	ครั้ง	มีทั้งกีฬาประเภทลาน	ประเภทลู่	 เช่น	บาสเกตบอล	วอลเลย์บอล	ฟุตบอล	แชร์บอลว่ายน้ำา	แบดมินตัน 

เทเบิลเทนนิส	สควอช	และกรีฑา	เป็นต้น	นอกจากยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระดับชั้นเป็นการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล

สายห้อง	จัดการแข่งขันทั้งหมด	48	แม็ทการแข่งขัน	จัดขึ้นหลังเวลาเรียน	ตั้งแต่เวลา	17.10	–	19.00	น.	การแข่งขันทักษะ

กีฬาประเภทฟุตบอล	วอลเลย์บอล	บาสเกตบอล	และแบดมินตัน	จัดการแข่งขันขึ้นหลังเวลาเรียน	ตั้งแต่เวลา	17.10	–	19.00	น. 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย	 (Pre-test	 และ	 Post-test)	 จัดขึ้นภาคเรียนละ	 2	 ครั้ง	 จากนั้นนำาผลการทดสอบมา 

ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกายทีส่มัพนัธก์บัสขุภาพสำาหรบัเดก็ไทยอาย	ุ7	–	18	ป	ีของคณะกรรมการ

ส่งเสริมการออกกำาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพในสถานศึกษาและการพัฒนาองค์ความรู้	 สำานักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	เพื่อนำาผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนแต่ละคนต่อไป
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	 	 โรงเรียนให้ความสำาคัญในการดูแลสุขภาพและอนามัยของนักเรียน	

ครู	 และเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต	 ตลอดจน 

การสาธารณสุขต่างๆ	ในแต่ละปีจะมีการตรวจสุขภาพร่างกายทั้งนักเรียน	ครู	และ

เจ้าหน้าที่	กรณีท่ีพบว่ามีปัญหาเบื้องต้นทางสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต	โรงเรียน 

มีนักจิตวิทยาและพยาบาลประจำาโรงเรียนคอยให้คำาปรึกษาเป็นรายบุคคล	และ 

ในกรณจีำาเปน็จะจดัใหม้กีารประชมุใหค้ำาปรกึษาเปน็รายกรณ	ี(Case	Conference)	

โดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง	และบางรายจะส่งไปยังโรงพยาบาลท่ีมีแพทย์หรือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง	 นอกจากนี้	 โรงเรียนยังได้จัดให้มีห้องพยาบาลที่มี 

เครื่องมือและอุปกรณ์ครบครันมีพยาบาลประจำาตลอด	24	ชั่วโมง

	 	 โภชนาการเป็นปัจจัยสำาคัญต่อพัฒนาการและสุขภาพอนามัยของ

นกัเรยีน	โรงเรยีนมโีภชนากรดแูลควบคมุและสง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดบ้รโิภคอาหารที่

มีคุณภาพเหมาะสมตามวัยของนักเรียน	โดยการนำาผลจากการตรวจสุขภาพ	และ

การตรวจสภาพทางกายภาพของนักเรียน	มาเป็นข้อมูลในการแนะนำานักเรียน 

ในการเลือกบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม	มีการควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม

ที่จำาหน่ายในโรงเรียน	 จัดให้มีการตรวจสุขภาพและอบรมให้ความรู้บุคลากร 

ของร้านค้าภายในโรงเรียนปีละครั้ง	 สุ่มตรวจคุณภาพอาหารภาคเรียนละ	1	ครั้ง 

โดยให้คณะกรรมการท้ังครูและนักเรียนท่ีทำาหน้าท่ีคอยดูแลและประเมินคุณภาพ

ของร้านค้าในโรงเรียนตลอดเวลา	โรงอาหารของโรงเรียนได้รับการรับรองเป็นครัว

มาตรฐาน	จากสถาบันอาหาร	(National	Food	Institute)	ในโครงการครัวอนามัย	

อาหารปลอดภยัในโรงเรยีน	ตามมาตรฐานการสขุาภบิาลอาหารสำาหรบัโรงอาหาร	
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 2.5.3 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

	 โรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี	 โรงเรียนจัด

กจิกรรมเพือ่พฒันานกัเรยีนใหม้วีนิยัในตนเองไมย่อ่ทอ้ตอ่อปุสรรค	ปฏบัิตตินตาม

หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม

บุคลิกภาพดีและมีความเป็นผู้นำา	มีจิตสาธารณะ	เห็นใจผู้อื่น	เสียสละต่อส่วนรวม	

ใช้ความสามารถที่ตนมีอยู่ทำาประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

 ■			ค่ายปฏิบัติธรรม

	 โรงเรียนจัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรมปีละ	1	ครั้ง	

ภายในเวลา	3	ปี	นักเรียนแต่ละคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำากว่า	1	ครั้งๆ	ละ

ไม่ต่ำากว่า	3	วัน	เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติศาสนกิจที่ถูกต้องภายใต้บรรยากาศที่

เปน็จรงิสอดคลอ้งกบัศาสนาทีน่กัเรยีนนบัถอืไดร้บัการฝกึฝน	ปลกูฝงัให้มคีณุธรรม

จรยิธรรม	มวีนิยั	เหน็คุณค่าในตนเองและไดร้บัประสบการณใ์นการฝกึสมาธิเบือ้งตน้

ในปีงบประมาณ	2555	โรงเรียนจัดค่ายปฏิบัติธรรม	“แสงธรรมนำาชีวิต”	สำาหรับ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่4	และนกัเรยีนระดบัอืน่ๆ	ทีส่นใจ	ระหวา่งวนัที	่8	-	10	

มถินุายน	2555	ณ	พทุธมณฑล	จ.นครปฐม	มนีกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมทัง้สิน้	236	คน

 ■			กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์

   โรงเรยีนสง่เสรมิใหน้กัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมบำาเพญ็สาธารณประโยชน์	

ทั้งต่อโรงเรียน	 ต่อชุมชนและสังคม	 เพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยของการเป็นผู้ให้ 

เหน็คณุคา่และชว่ยทำานบุำารงุสาธารณสถาน	เห็นและเขา้ใจสภาพปญัหาของสงัคม 

โดยเฉพาะสภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแตกต่างของคนในสังคม	เกิดความสำานึกและ

ความรับผิดชอบในการพัฒนาสังคมร่วมกัน	มีความมุ่งมั่นและปรารถนาท่ีจะใช้

ความสามารถของตนเองตอบแทนสังคมและแผ่นดินเกิด	ปีงบประมาณ	2555	

นกัเรยีนโรงเรยีนมหิดลวทิยานสุรณไ์ดจั้ดกจิกรรมบำาเพญ็ประโยชน	์ดงัตาราง	25-26
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ตาราง 25 การจัดกิจกรรมค่ายบำาเพ็ญประโยชน์	“พี่ช่วยน้อง”	ประจำาปีงบประมาณ	2555

สถานที่จัดค่าย
จำานวนนักเรียน

ที่เข้าร่วมกิจกรรม (คน)

จำานวนนักเรียน

มหิดลฯ ที่จัดค่าย (คน)

1.	ค่ายรักการอ่าน	โครงการ	“ขยายความรู้	มุ่งสู่ความคิด	ปลูกจิตรัก

	 การอ่าน	ปีที่	2”	เพื่อโรงเรียนขยายโอกาสในโครงการพระราชดำาริ	

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	โดยนักเรียน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	ร่วมกับนักเรียนในโครงการอักษรศาสตร์

รุ่นเยาว์	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	วันที่	27-28	มีนาคม	2555

	 ณ	โรงเรียนบ้านดอนข่อย	จ.พระนครศรีอยุธยา

60 25

2.	โรงเรียนบ้านคลองกระจัน	อ.นครชัยศรี	จ.นครปฐม	

	 และโรงเรียนบ้านห้วยพลู	อ.นครชัยศรี	จ.นครปฐม	

	 วันที่	28-29	ก.ค.	2555

33 25

3.	โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์	อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม

	 วันที่	28-29	ก.ค.	2555

62 25

4.	โรงเรียนวัดมะเกลือ	อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม

	 วันที่	28-29	ก.ค.	2555

47 25

5.	โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี	อ.นครชัยศรี	จ.นครปฐม	

	 วันที่	28-29	ก.ค.	2555

48 25

6.	โรงเรียนบ้านใหม่	(ศรีอินทร์พงษ์วิทยาคาร)	

	 และโรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์	อ.บางใหญ่	จ.นนทบุรี	

	 วันที่	28-29	ก.ค.	2555

60 25

รวม 250 125
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ตาราง 26 การจัดกิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์	ปีงบประมาณ	2555

วันเดือนปี สถานที่ กิจกรรม
นักเรียนที่ร่วม

กิจกรรม (คน)

31	ม.ค.	55 วัดไร่ขิง	อ.สามพราน	จ.นครปฐม จัดสถานที่และถวายภัตตาหารเช้า 

แด่พระสงฆ์ผู้เข้าอบรมธรรมบาลี

เตรียมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง

23

	1	ก.พ.	55 48

13	ก.พ.	55 36

8	มิ.ย.	55 สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม	และ

วัดพระประโทนเจดีย์	จ.นครปฐม

ช่วยเหลือดูแล	และจัดกิจกรรมนันทนาการ

ให้กับคนชรา

50

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	และสำานักงานบรรเทาทุกข์ 

และประชานามัยพิทักษ์	สภากาชาดไทย

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร

ช่วยเหลือผู้มาบริจาคโลหิต	แนะนำาการ	

กรอกประวัติ	การบริจาคเกร็ดเลือด	ฯลฯ

และบรรจุยาเป็นชุดเตรียมนำาไปช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยที่ต่างๆ

50

23	มิ.ย.	55 โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก	มูลนิธิเด็ก	

อ.สามพราน	จ.นครปฐม

จัดกิจกรรมนันทนาการ	และดูแลเด็กเล็ก 40

สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี	

อ.นครชัยศรี	จ.นครปฐม	

ช่วยเหลือดูแล	และจัดกิจกรรมนันทนาการ

ให้กับคนชรา

40

วัดหทัยนเรศวร์	อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม ทำาความสะอาดบริเวณวัด 40

วัดญาณเวศกวัน	อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม ทำาความสะอาดบริเวณวัด 40

วัดไร่ขิง	อ.สามพราน	จ.นครปฐม ทำาความสะอาดบริเวณวัด 40

 2.5.4 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย

	 	 โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำานึกในเกียรติภูมิ 

ของความเป็นไทย	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	ประเพณีไทย	และภูมิปัญญาไทย	

ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย	อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	และห่วงใยสิ่งแวดล้อม	โรงเรียนจัดการเรียน

การสอน	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ	 เพื่อพัฒนา

นักเรียนให้มีคุณลักษณะตามอุดมการณ์และเป้าหมายที่คาดหวังดังกล่าว 

ในปีงบประมาณ	2555	มีผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

	 	 โรงเรยีนเปดิสอนรายวชิาเพิม่เตมิ	และชมุนมุในกลุม่สงัคมศกึษา	ภาษา	

ศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม	และดนตรี	ดังตาราง	27-29
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ตาราง 27	 	รายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มสังคมศึกษา	ภาษา	ศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม 

และดนตรีท่ีเปิดสอน	ในภาคเรียนท่ี	2	ปีการศึกษา	2554	(ครึ่งแรก

ปีงบประมาณ	2555)

ลำาดับที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

1 ท30202 วรรณกรรมปัจุบัน	

2 ท30207 การเขียนวรรณกรรมสำาหรับเด็ก

3 ท30309 การเขียนสารคดี

4 ศ30309 จิตรกรรมสร้างสรรค์

5 ศ30314 เซรามิกส์เบื้องต้น

ตาราง 28	 	รายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มสังคมศึกษา	ภาษา	ศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม 

และดนตรีท่ีเปิดสอน	ในภาคเรียนท่ี	1	ปีการศึกษา	2555	(ครึ่งหลัง

ปีงบประมาณ	2555)

ลำาดับที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

1 ท30202 วรรณกรรมปัจุบัน	

2 ท30303 วรรณกรรมท้องถิ่น

3 ศ30301 ภูมิปัญญาไทย:	บ้านทรงไทย

4 ศ30302 ภูมิปัญญาไทย:	อาหารไทย	

5 ศ30304 การละคร

6 ศ30305 พื้นฐานทฤษฎีดนตรี

7 ศ30309 จิตรกรรมสร้างสรรค์	

8 ศ30314 เซรามิกส์เบื้องต้น
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ตาราง 29 กิจกรรมชุมนุมด้านสังคมศึกษา	ภาษา	ศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม	และดนตรี	

ปีงบประมาณ	2555

ที่ รหัส ชื่อชุมนุม
จำานวนนักเรียน

ครึ่งแรกปี 55 ครึ่งหลังปี 55

1 ช10003 รักการอ่าน - 29

2 ช11003 วรรณกรรมสำาหรับเด็กและเยาวชน 31 30

3 ช30002 ดนตรีไทย 30 20

4 ช31001 ประดิดประดอย 31 23

5 ช31005 กวี-กะวาด 4 -

6 ช31006 เพลินไทยในเพลง 13 15

7 ช32001 คณิตศิลป์ 28 27

8 ช32004 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 28 -

9 ช32006 ศิลปะการตัดกระดาษ 27 30

10 ช32007 iFilm 29 -

11 ช36001 นาฏศิลป์ไทย 3 5

12 ช36002 เปียโนขั้นพื้นฐาน 29 23

13 ช36003 ไวโอลินขั้นพื้นฐาน 25 17

14 ช36004 กีตาร์ขั้นพื้นฐาน 15 34

15 ช36005 ฟลุ๊ตขั้นพื้นฐาน 17 14

16 ช36008 มัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 15 12

17 ช36009 ใจใส 24 -

18 ช36015 พื้นฐานการแสดงละครเวที 8 13

19 ช36016 กลองชุดขั้นพื้นฐาน 32 24

20 ช36026 ระบายสีสันให้เสื้อสวย 24

21 ช36022 พัฒนาจิต - 15

22 ช36024 ศิลปะการต่อผ้า - 15

23 ช36028 สร้างภาพยนตร์ชวนคนทำาดี 22

24 ช36030 ศิลปะลายรดนำ้า - 18

25 ช36031 ร้องประสานเสียงขั้นพื้นฐาน - 29

26 ช36032 เรียนรู้พรรณไม้ในวรรณคดี - 8

27 ช41004 อีซี่นิต 32 24

28 ช44001 ถักนิตติ้ง - 23

29 ช46002 อาหารว่าง 29 -
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 นอกจากนี้โรงเรียนยังสร้างเสริมประสบการณ์นักเรียนด้วยการบรรยายพิเศษ	และนำานักเรียน	ไปศึกษาดูงาน 

ด้านสังคมศึกษา	ศาสนา	ภาษา	ศิลปวัฒนธรรม	ดนตรี	และโบราณคดี	ดังตาราง	30	-	31

ตาราง 30 การบรรยายพิเศษด้านสังคมศึกษา	ศาสนา	ภาษา	ศิลปวัฒนธรรม	ดนตรี	และโบราณคดี	ปีงบประมาณ	2555

วันเดือนปี หัวข้อการบรรยาย วิทยากร

14	ธ.ค.	54 วรรณกรรมเยาวชนสำาหรับนักวิทยาศาสตร์ รศ.กุลวรา	ชูพงษ์ไพโรจน์

4	ม.ค.	55 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์วรรณกรรม นายซะการีย์ยา	อมตยา	(กวีซีไรต์)

11	ม.ค.	55 สุนทรียภาพทางแจ๊ส วงบิ๊กแบนด์	สำานักวัฒนธรรม	กีฬา	และ

การท่องเที่ยว	กรุงเทพมหานคร

ตาราง 31	 สถานที่ศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษา	ศาสนา	ภาษา	ศิลปวัฒนธรรม	ดนตรี	และโบราณคดี	ปีงบประมาณ	2555

วัน เดือน ปี สถานที่ศึกษาดูงาน

13	ม.ค.	55 โรงละครวังหน้า	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร

หอภาพยนตร์แห่งชาติ	อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง	อ.นครชัยศรี	จ.นครปฐม

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร	และวัดพระพุทธฉาย	จ.สระบุรี

เมืองโบราณ	ต.บางปูใหม่	อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ

9	ก.พ.	55 ศาลพันท้ายนรสิงห์	อ.เมือง	จ.สมุทรสาคร

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน	บ้านโกรกเดือนห้า	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ	(มิวเซียมสยาม)	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร

21	มิ.ย.	55 หอภาพยนตร์แห่งชาติ	อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม

วัดโสธรวรารามวรวิหาร	และตลาดร้อยปี	บ้านคลองสวน	จ.ฉะเชิงเทรา

พระราชวังสนามจันทร์	อ.เมือง	จ.นครปฐม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	กรุงเทพมหานคร

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร	เขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพมหานคร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร

7 ส.ค.	55 วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร	และวัดพระพุทธฉาย	จ.สระบุรี

วัดสังฆทาน	อ.เมือง	จ.นนทบุรี

พพิธิภณัฑเ์ครือ่งราชศรทัธา	พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	รชักาลที	่5	(พพิธิภณัฑไ์มป้ระดู)่	อ.อมัพวา	
จ.สมุทรสงคราม

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร
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วัน เดือน ปี สถานที่ศึกษาดูงาน

พระที่นั่งวิมานเมฆ	และพระที่นั่งอนันตสมาคม	กรุงเทพมหานคร

พระบรมมหาราชวัง	และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	กรุงเทพมหานคร

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร	เขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพมหานคร

วัดเจดีย์หอย	อ.ลาดหลุมแก้ว	จ.ปทุมธานี

 2.5.5 การพัฒนาทักษะชีวิต

	 	 การดูแลและพัฒนานักเรียนท่ีอยู่ในช่วงวัยรุ่น	 ซึ่งเป็นระยะของ 

การเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย	จิตใจ	 และสังคม	ควรได้รับการเอาใจใส่ดูแล 

อย่างถูกต้อง	 มีการจัดการเรียนการสอนและส่ิงแวดล้อมท่ีสร้างเสริมความรู้ 

ความสามารถและทักษะในการดำารงชีวิต	 เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ 

ทั้งด้านสติปัญญา	ร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	และสังคม	

	 	 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	พ.ศ.	2552	กำาหนดให้นักเรียน

ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาทักษะชีวิต	 (Life	Skills)	เพื่อพัฒนานักเรียน 

ใหม้ทีกัษะในการปรบัตวัการอยูร่ว่มกนักบัผูอ้ืน่	มทีกัษะการทำางานรว่มกนั	มทีกัษะ

การบริหารความขัดแย้ง	มีวินัยในตนเองและพัฒนาความเป็นผู้นำา

	 	 การท่ีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนประจำา	จึงสามารถจัด

กจิกรรมตา่งๆ	เพือ่ใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองตลอดเวลา	นกัเรยีน

ได้เรียนรู้ประสบการณ์การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น	 การปกครองตนเอง	 การมีวินัย 

ในตนเอง	การเคารพในสิทธิของผู้อื่น	มีโอกาสในการพัฒนาภาวะผู้นำา	ทั้งผู้นำา 

ทางวิชาการและผู้นำากลุ่ม	การใช้ชีวิตในหอพักการเป็นคณะกรรมการนักเรียน 

หรือการเป็นผู้นำาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	โรงเรียนมีบรรยากาศและวัฒนธรรม

ในองคก์รทีเ่กือ้กลูกนั	นกัเรยีนแตล่ะคนมนี้ำาใจชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั	เพือ่นชว่ยเพือ่น 

พี่ช่วยน้อง	ร่วมกันคิดร่วมกันเรียน	ไม่มุ่งแข่งขันกันเอง
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	 	 นกัเรยีนทกุคนอยูภ่ายใตก้ารดแูลอยา่งใกลช้ดิของครทูีป่รกึษา	ครหูอพกั 

และนักจิตวิทยาประจำาโรงเรียน	 มีการจัดบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต	

พัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์อย่างสม่ำาเสมอ	ในปีงบประมาณ	2555 

มีการจัดการบรรยายพิศษในเรื่องดังกล่าว		ดังตาราง	32

ตาราง 32	 การบรรยายพเิศษเพือ่พฒันาทกัษะชวีติ	และพฒันาบคุลกิภาพและความฉลาดทางอารมณ	์ปงีบประมาณ	2555

วันเดือนปี หัวข้อการบรรยาย วิทยากร

4	ม.ค.	55 ดูแลกายใจ	เพื่อวัยสดใส นพ.กฤษดา	ศิรามพุธ

ผู้อำานวยการสถาบันเวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ

1	ก.พ.	55 กิน	อยู่	เพื่อสุขภาพดี รศ.ปรียา	ลีฬหกุล

คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี

8	ก.พ.	55 มารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล ห้องอาหาร	Music	Square		วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	

มหาวิทยาลัยมหิดล

8	ก.พ.	55 สร้างสรรค์พฤติกรรมเพื่อสุขภาพ รศ.	นพ.ปัญญา	ไข่มุก	

ผู้อำานวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	

มหาวิทยาลัยมหิดล

30	พ.ค.	55 ปรับตัวอย่างไร	ในบ้านหลังใหม่ นพ.สุริยเดว	ทรีปาตี	

ผู้อำานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว	

มหาวิทยาลัยมหิดล

6	มิ.ย.	55 ปรับตัวปรับใจ	เพื่อวัยสดใส พญ.หัทยา	ดำารงผล

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว	

มหาวิทยาลัยมหิดล
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 2.5.6 กิจกรรมค่ายวิชาการ 

  เป็นกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมี

ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกลางแจ้งในธรรมชาติ	ฝึกความอดทน	มีความสามารถใน

การทำางานร่วมกัน	ทำาให้เกิดทักษะต่างๆ	มีความสามารถในการแก้ปัญหา	ฝึกให้เป็น

คนช่างสังเกตส่ิงแวดล้อมรอบตัว	ท้ังด้านธรรมชาติ	ศิลปวัฒนธรรม	และศึกษาวิถี

การดำารงชีวิต	สามารถตั้งคำาถามที่หลากหลายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมบริเวณที่ตั้ง

ค่ายที่สามารถนำาไปสู่การทำาโครงงาน	(Mini	project)	ภายในระยะเวลาที่กำาหนด 

ในปีงบประมาณ	2555	มีการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการทั้งหมด	6	ค่าย	ดังตาราง	33

ตาราง 33 การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการในปีงบประมาณ	2555

วันเดือนปี ชื่อค่าย สถานที่จัดค่าย

8-10	มิ.ย.	55 1.	กลศาสตร์	ดาราศาสตร์	ตามแบบวิถีชาวนา แปลงสาธิตครูธานี	จ.ปทุมธานี

2.		เยือนถิ่นสะแกราช	Integrate	ศาสตร์แห่งชีวิต	

คิดค้นนวัตกรรม

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช	

จ.นครราชสีมา	และแปลงสาธิตครูธานี	จ.ปทุมธานี

3.	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ในดินแดนสามนำ้าสามนา ค่ายทีปังกรรัศมีโชติ	จ.สมุทรสาคร

4.	Eco-friendly	Camp:	MWITS	พิชิตเอราวัณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ	จ.กาญจนบุรี

5.	ต้นนำ้า	พันธุ์ไม้	ไทยโบราณ	ตำานานทวาราวดี อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์	จ.กาญจนบุรี

6.	ชวนกันเข้าป่า	เฮฮาที่สามหลั่น อุทยานแห่งชาติสามหลั่น	จ.สระบุรี
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ส่ว
นท

ี่ 3

3.1 ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้มีการสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียน 

สถาบนัการศกึษา	และองคก์รตา่งประเทศหลายแห่ง	เพือ่ความรว่มมอืทางวชิาการ	

การพัฒนาการศึกษา	การพัฒนานักเรียน	และการพัฒนาบุคลากร	ในปีงบประมาณ	2555 

โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศในลักษณะต่างๆ	ดังนี้

ความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานภายนอก

 3.1.1 การเจรจาความรว่มมอืทางวิชาการและการเขา้รว่มกจิกรรมของ

ผู้บริหาร

	 	 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	และผู้อำานวยการโรงเรียน	ได้เดินทาง

ไปเยือนสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงในต่างประเทศหลายแห่ง	เพ่ือเจรจาความ

ร่วมมือทางวิชาการ	และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ดังตาราง	34
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ตาราง 34		การเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและร่วมกิจรรมในต่างประเทศของผู้บริหาร

วนั เดอืน ปี หน่วยงาน/ประเทศ กจิกรรม

12-19	เม.ย.	55 การประชุม	G20	Conference  

ณ	Phillips	Exeter	Academy,	Exeter,	New	Hampshire	

และ	School	of	Buckingham	Browne	and	Nichols	

School,	Cambridge,	Massachusetts	

ประเทศสหรัฐอเมริกา

เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนชั้นนำา

ระดับนานาชาติจากทุกภูมิภาคของโลก

29	เม.ย.	–	6	พ.ค.	55 Fort	Richmond	Collegiate	

เมือง	Winnipeg,	Manitoba	ประเทศแคนาดา

เข้าร่วมงาน	The	8th	International	Student	

Science	Fair	2012

5-11	ก.ย.	55 โรงเรียนและสถาบันต่างๆ	ในประเทศอิสราเอล

1.	Leo	Baeck	Education	Center

2.	Technion-Israel	Institute	of	Technology

3.	Haifa	University

4.		The	Gifted	Student	Programs,	Ministry	of	Education

5.		Arts	and	Science	Boarding	School	for	Gifted

	 Students

6.	Bloomfield	Science	Museum

7.	Weitzman	Institute	of	Science

ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือ

ด้านการจัดการศึกษาผู้มีความสามารถ

พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	
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 3.1.2 การเขา้รว่มกจิกรรมวิชาการกบัตา่งประเทศของนกัเรยีนและครู

	 	 โรงเรยีนสง่เสรมิและสนบัสนนุใหน้กัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการกับ

ต่างประเทศ	ทั้งในลักษณะการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนเครือข่ายชั้นนำา

ในต่างประเทศ	การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ	หรือการนำาเสนอ

ผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	 ทำาให้นักเรียน 

มีประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาต่างประเทศ	นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูน

ประสบการณแ์ละมมุมองในระดบัสากลใหแ้กน่กัเรยีน	สามารถนำาประสบการณจ์าก

การเข้าร่วมกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง	จุดประกายความคิดและ 

มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

  นอกจากประ โยช น์ที่ บั ง เ กิ ดกั บ 

นกัเรยีนโดยตรงแล้ว	ครขูองโรงเรยีนท่ีรว่มเดนิทาง

ไปกับนักเรียนยังมี โอกาสได้พัฒนาตนเอง 

ในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ	หลักสูตรการเรียน

การสอน	เทคนิคการสอน	การวัดและประเมินผล	

รวมทั้งการเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

ของนานาประเทศ	ซึง่ครสูามารถนำาประสบการณ์

ดังกล่าวมาประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติงานได้ 

เป็นอย่างดีนับได้ว่าเป็นการพัฒนาบุคลากร 

ของโรงเรยีนอกีรปูแบบหนึง่	กจิกรรมทีด่ำาเนินการ 

ในปีงบประมาณ	2555	ดังตาราง	35-37

ตาราง 35 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมในต่างประเทศ	ปีงบประมาณ	2555

วันเดือนปี โรงเรียน ประเทศ
ผู้ร่วมกิจกรรม

นักเรียน ครู

13-29	ต.ค.	54 1.	Droste-Hülshoff	Gymnasium,	Meersburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 15 2

24-31	ต.ค.	54 2.	Seoul	Science	High	School	 สาธารณรัฐเกาหลี 8 2

4-12	เม.ย.	55 3.	National	University	of	Singapore	High	School	of	

Mathematics	and	Science

ประเทศสิงคโปร์ 9 2

11-20	เม.ย.55 4.	Yishun	Junior	College		 ประเทศสิงคโปร์ 6 2

7-18	พ.ค.	55 5.	Korea	Science	Academy	of	KAIST สาธารณรัฐเกาหลี 7 2

11-22	พ.ค.	55 6.	Ritsumeikan	Junior	&	Senior	High	School ประเทศญี่ปุ่น 10 2

11-25	พ.ค.	55 7.	Camborne	Science	and	International	College สหราชอาณาจักร 10 2

รวม  65 14
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ตาราง 36 โรงเรียนเครือข่ายต่างประเทศที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	ประจำาปีงบประมาณ	2555

วันเดือนปี โรงเรียน ประเทศ
ผู้ร่วมกิจกรรม

นักเรียน ครู 

7-15	ต.ค.	54 1. Shanghai	High	School	 สาธารณรัฐประชาชนจีน 10 2

20-27	ต.ค.	54 2. Camborne	Science	and	International	College	 สหราชอาณาจักร 10 2

31	ม.ค.	–	10	ก.พ.	55 3. St.	Antonius	Gymnasium	 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 10 2

3-9	ก.พ.	55 4. Seoul	Science	High	School	 สาธารณรัฐเกาหลี 11 2

30	พ.ค.	–	6	มิ.ย.	55 5. National	University	of	Singapore	High	

School	of	Mathematics	and	Science

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 10 2

19-29	มิ.ย.	55 6. Korea	Science	Academy	of	KAIST สาธารณรัฐเกาหลี 7 1

23	ก.ค.	–	13	ส.ค.	55 7. Ritsumeikan	Junior	&	Senior	High	School ประเทศญี่ปุ่น 10 2

6-12	ส.ค.	55 8. Seoul	Science	High	School สาธารณรัฐเกาหลี 12 2

14-20	ส.ค.	55 9. Shanghai	High	School สาธารณรัฐประชาชนจีน 10 2

รวม 90 17

ตาราง 37 	การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในต่างประเทศ	ประจำาปีงบประมาณ	2555

วันเดือนปี กิจกรรม สถานที่
ผู้ร่วมกิจกรรม

นักเรียน ครู

6-11	ก.พ.	55 Raffles	International	Mathematics	Olympiad	 Raffles	Institution	
สาธารณรัฐสิงคโปร์

4 1

15-16	มี.ค.	55 Raffles	Institution	–	Purdue	University	Education	
Forum	on	Gifted	and	Talented	Youth	in	2012

Raffles	Institution	
สาธารณรัฐสิงคโปร์

- 2

17	มี.ค.–14	เม.ย.	55 ค่ายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษและค่ายวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ

University	of	Otego,	Language 
Center	and	Foundation	Year 
เมือง	Dunedin	
ประเทศนิวซีแลนด์

12 2

4-9	มิ.ย.	55 Raffles	International	Science	Camp	2012	 Raffles	Institution	
สาธารณรัฐสิงคโปร์

4 1

10-15	มิ.ย.	55 ค่ายวิทยาศาสตร์	STEP-NUS	BRAIN	CAMP
จัดโดย	SINGAPORE	TECHNOLOGIES	
ENDOWNMENT	PROGRAM	LIMITED	(STEP)

National	University	of	Singapore	
สาธารณรัฐสิงคโปร์

4 1

20-26	พ.ค.	55 Singapore	International	Mathematics	Challenge	
(SIMC)

National	University	of	Singapore	
High	School	of	Mathematics	
and	Science สาธารณรัฐสิงคโปร์

4 1

9-15	มิ.ย.	55 International	Science	Camp	for	Young	People,	
Millennium	Youth	Camp

กรุงเฮลชิงกิ,	ประเทศฟินแลนด์ 2 -



Mah ido l Wit t ayanusorn Schoo l94

วันเดือนปี กิจกรรม สถานที่
ผู้ร่วมกิจกรรม

นักเรียน ครู

16-27	ก.ค.	55 The	3rd	Chinese	Culture	Experiences	Summer	
Camp	for	International	High	School	Students

Beijing	No.4	High	School
กรุงปักกิ่ง	สาธารณรัฐประชาชนจีน

2 1

28	ก.ค.-
22	ส.ค.	55

XLAB	Gottingen	Experimental	Laboratory	for	
Young	People

เมือง	Gottingen	สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี

3 -

5-9	ส.ค.	55 The	3rd	International	Symposium Hana	Academy	Seoul		
สาธารณรัฐเกาหลี

6 1

รวม 41 10

 3.1.3 การต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ

  ในปีงบประมาณ	 2555	 มีคณะบุคคล	 สถาบันการศึกษาและ 

หน่วยงานจากต่างประเทศได้เข้าพบผู้บริหาร	 เยี่ยมชม	ศึกษาดูงาน	หรือเจรจา 

ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	 รวมทั้งให้คำาแนะนำา 

การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ	ในต่างประเทศ	ดังตาราง	38
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ตาราง 38		คณะบุคคล	หรือหน่วยงานต่างประเทศที่เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน	ในปีงบประมาณ	2555

วนั เดอืน ปี หน่วยงาน/ประเทศ วตัถปุระสงค์

14	ธ.ค.	54 คณะผู้แทนจาก	The	Johns	Hopkins	University	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

เยี่ยมชมโรงเรียนและเจรจาความร่วมมือการเรียนผ่าน	
Online	courses	และการทำาวิจัย

16	ธ.ค.	54 คณะผู้แทนจาก	University	of	Canterbury	
ประเทศนิวซีแลนด์

เจรจาเรื่องการให้ทุนและการศึกษาต่อต่างประเทศ

26	ธ.ค.	54 คณะผู้แทนจาก	Tokyo	University	of	Science	
ประเทศญี่ปุ่น

เยี่ยมชมทางด้านการเรียนการสอน	และการทำาวิจัยของ
นักเรียน

17	ม.ค.	55 คณะกรรมการบริหาร	The	Association	for	Supervision	
and	Curriculum	Development	(ASCD)	เป็นองค์กรที่ 
ไม่แสวงผลกำาไร	และไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆ	
มีสมาชิกกว่า	170,000	คน	จาก	48	ประเทศทั่วโลก

เพื่อแลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา	และ
กระบวนการจดัการเรยีนการสอน	ซึง่คณะกรรมการดงักลา่ว
ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการห้องเรียน	และชมภาพยนตร์
ดาราศาสตร์	3	มิติ

20		ม.ค.	55 คณะผู้แทนจาก	Underwood	University	สาธารณรัฐเกาหลี ให้คำาแนะนำาการศึกษาต่อต่างประเทศ

25		ม.ค.	55 คณะผู้บริหารจาก	The	University	of	Hong	Kong,	
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

สอบสัมภาษณ์นักเรียนและให้คำาแนะนำาการสมัคร
เพื่อเข้าศึกษาต่อ	The	University	of	Hong	Kong

30		ม.ค.	–
1	ก.พ.55

คณะผู้บริหาร	Korea	Advanced	Institute	of	Science	and	
Technology	(KAIST)	สาธารณรัฐเกาหลี

สอบสัมภาษณ์นักเรียนและให้คำาแนะนำาการสมัคร
เพื่อเข้าศึกษาต่อที่	KAIST

3	ก.พ.	55 คณะผู้แทนจาก	Nagoya	University	
ประเทศญี่ปุ่น

ให้คำาแนะนำาการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อต่างประเทศ	และ
การให้ทุนในโครงการ	Global	30	หลักสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรี

16	ก.พ.	55 คณะผู้แทนจาก	Lunghwa	University	of	Science	and	
Technology	ประเทศไต้หวัน

เดินทางมาพบผู้บริหารของโรงเรียน	เพื่อประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย

17	ก.พ.	55 คณะผู้แทนจาก	Kyoto	University	
ประเทศญี่ปุ่น

ให้คำาแนะนำาการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อต่างประเทศ	และ
การให้ทุนในโครงการ	Global	30	หลักสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรี

14	มี.ค.	55 คณะผู้แทนจาก	Tohoku	University	
ประเทศญี่ปุ่น

พบผู้บริหารเพื่อแจ้งความสำาเร็จของนักเรียนที่ได้รับทุน	
และให้คำาแนะนำาการสมัคร	เพื่อเข้าศึกษาต่อต่างประเทศ	
สำาหรับทุน	ในโครงการ	Global	30	หลักสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรีในปีต่อไป

13	มิ.ย.	55 คณะผู้แทนจาก	IB	Program	Center	
สาธารณรัฐสิงคโปร์

ร่วมเจรจาเกี่ยวกับ	IB	Diploma	Program	และหลักสูตร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้
ในการพัฒนาความร่วมมือและบูรณาการหลักสูตรทั้งสอง
ในอนาคต
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วนั เดอืน ปี หน่วยงาน/ประเทศ วตัถปุระสงค์

26	มิ.ย.	55 คณะผู้แทนจาก	Carey	Baptist	Grammar	School	
เมือง	Melbourne	ประเทศออสเตรเลีย

เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์	ในเรื่อง
การรับสมัครนักเรียน	ระบบการสื่อสารภายในและ
ภายนอกองค์กร	ผลสัมฤทธิ์และความสำาเร็จของโรงเรียน	
ระบบนักเรียนเก่า	ระบบการให้คำาปรึกษาและแนะแนว
นักเรียน	การให้คำาปรึกษา	ในการส่งเสริมศึกษาต่อ
ต่างประเทศ	เป็นต้น	ทั้งนี้ทางผู้บริหารของทั้งสองโรงเรียน
จะได้มีการเจรจาความร่วมมือ	ด้านการเรียนการสอน
ระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

30	ส.ค.	55 คณะผู้แทนจาก	Tohoku	University	ประเทศญี่ปุ่น ให้คำาแนะนำาการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อต่างประเทศ	
สำาหรับทุนในโครงการ	Global	30	หลักสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรี

12	ก.ย.	55 คณะผู้แทนจาก	University	of	California,	
Los	Angeles	(UCLA)	ประเทศสหรัฐอเมริกา

เดินทางมาให้ข้อมูลแก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ
ประเทศสหรัฐอเมริกา

13	ก.ย.	55 คณะผู้แทนจาก	Nagoya	University	ประเทศญี่ปุ่น ให้คำาแนะนำาการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อต่างประเทศ 
สำาหรับทุนในโครงการ	Global	30	หลักสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรี

17	ก.ย.	55 คณะผู้แทนจากกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น 
ในโครงการ	Global	30	ประกอบด้วย
1.		The	University	of	Tokyo
2.		Osaka	University
3.		Tohoku	University
4.		Ritsumeikan	University   

ให้คำาแนะนำาการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อต่างประเทศ 
สำาหรับทุนในโครงการ	Global	30	หลักสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรี

3.2 ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศ

 3.2.1 หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ของนักเรียน

  		 	 ในปีงบประมาณ	2555		มีหน่วยงานวิจัยหรือสถาบันท่ีให้ความร่วมมือกับ

โรงเรียนในการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์และฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แก่

นักเรียน	จำานวนท้ังส้ิน	29	หน่วยงาน	จาก	9	มหาวิทยาลัย	ได้แก่	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

วทิยาเขตกำาแพงแสน	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ	ีมหาวทิยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม	มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดสิุต		มหาวทิยาลัยศลิปากร	

และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	กับอีก	3	หน่วยงาน	ได้แก่	กรมวิชาการเกษตร		

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	และองค์การเภสัชกรรม 

มอีาจารย	์นกัวจิยั	และนกัวทิยาศาสตร	์เปน็ทีป่รกึษาการทำาโครงงานวทิยาศาสตร์

ของนักเรียนรวมทั้งสิ้น	46	คน	ดังตาราง	39
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ตาราง 39 		หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

หน่วยงานหลัก หน่วยวิจัย นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง

1.	 กรมวิชาการเกษตร (1)	 กลุ่มวิจัยวัชพืช	สำานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (1)	 ดร.จรรยา	มณีโชติ

2.	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2)	 คณะแพทยศาสตร์ (2)	 รศ.ดร.นพ.เผด็จ	สิริยะเสถียร

(3)	 ภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์ (3)	 ดร.คำารณ	เมฆฉาย

(4)	 รศ.ดร.วนิดา	เหมะกุล

(5)	 ผศ.ดร.กรุง	สินอภิรมย์สราญ

(4)	 ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์ (6)	 ศ.ดร.สุพจน์	หารหนองบัว

(7)	 ดร.พิทักษ์	เชื้อวงษ์

(8)	 ผศ.ดร.สมศักดิ์	เพียรวณิช

(5)	 ภาควิชาธรณีวิทยา	คณะวิทยาศาสตร์ (9)	 อ.บุศราศิริ	ธนะ

(6)	 ภาควิชาพฤกษศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์ (10)	 ผศ.ดร.จิตรตรา	เพียภูเขียว

3.	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน (7)	 ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์ (11)	 รศ.ดร.วิทยา	ปั้นสุวรรณ

(8)	 ภาควิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์ (12)	 ผศ.ดร.สุรศักดิ์	เชียงกา

(9)	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (13)	 ผศ.ดร.ทรงชัย	อักษรคิด

4.	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
	 วิทยาเขตกำาแพงแสน

(10)	 ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง	
	 สถาบันวิจัยและพัฒนา

(14)	 ดร.มณี	ตันติรุ่งกิจ

(11)	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว (15)	 ดร.วินิตชาญ	รื่นใจชน

(16)	 ผศ.ดร.นิทัศน์	สุขรุ่ง

5.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
	 พระจอมเกล้าธนบุรี

(12)	 ภาควิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์ (17)	 ศ.ดร.พิเชษฐ	ลิ้มสุวรรณ

(13)	 สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	คณะทรัพยากรชีวภาพ
และเทคโนโลยี

(18)	 รศ.ดร.วีระศักดิ์	สุระเรืองชัย

(14)	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์ (19)	 ผศ.ดร.อนรรฆ	ขันธะชวนะ

6.	 มหาวิทยาลัยมหิดล (15)	 ภาควิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์ (20)	 ผศ.ดร.เติมศักดิ์	ศรีคิรินทร์

(21)	 ดร.สมศักดิ์	แดงติ๊บ

(22)	 ผศ.ดร.ธนากร	โอสถจันทร์

(16)	 ภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์ (23)	 ดร.ชัชวาล	ปานรักษา

(24)	 ดร.บริบูรณ์	เนาวประทีป

(17)	 ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์ (25)	 ดร.พนิดา	สุรวัฒนาวงศ์

(26)	 ผศ.ดร.รัฐพร	ทองกุม

(18)	 ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์ (27)	 ผศ.ดร.จามร	สมณะ

(19)	 ภาควิชาเภสัชกรรม	คณะเภสัชศาสตร์ (28)	 ดร.จิรพงศ์	สุขสิริวรพงศ์

(20)	 ภาควิชาชีวการแพทย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ (29)	 ดร.นรเศรษฐ์	ณ	สงขลา
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หน่วยงานหลัก หน่วยวิจัย นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง

7.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (21)	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (30)	 ดร.จักรพงษ์	แก้วขาว

(31)	 ดร.ณัฐกฤตา	จันทิมา

(32)	 ดร.พฤฒิพล	ลิ้มกิจเจริญภรณ์

8.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (22)	 ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (33)	 ดร.ฐิตินาถ	สุคนเขตร์

9.	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (23)	 ภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์ (34)	 อ.ปรีชา	แซ่ลี้

10.	 มหาวิทยาลัยศิลปากร (24)	 ภาควิชาเคมี		คณะวิทยาศาสตร์ (35)	 รศ.ดร.ธนิต	ผิวนิ่ม

(36)	 ผศ.ดร.รัชฎา	บุญเต็ม

(37)	 ดร.มูฮัมหมัด	นิยมเดชา

(25)	 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	 	และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(38)	 ผศ.ดร.สุรชาติ	สุหชูโต

(39)	 ผศ.ดร.ประสงค์	ศิริวงศ์วิไลชาติ

(26)	 ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ		คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(40)	 ผศ.ดร.จันทร์ฉาย	ทองปิ่น

11.	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (27)	 ภาควิชาฟิสิกส์		คณะวิทยาศาสตร์ (41)	 รศ.เรวัฒน์	เหล่าไพบูลย์

(42)	 ดร.เชิดศักดิ์	บุตรจอมชัย

12.	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
	 เทคโนโลยีแห่งชาติ

(28)	 ศูนย์ไบโอเทค (43)	 ดร.สุริยันตร์	ฉะอุ่ม

(44)	 ดร.บุญเฮียง	พรมดอนกอย

13.	 องค์การเภสัชกรรม (29)	 กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม (45)	 ภญ.ดร.จิราพร	มงคลปิยวัฒน์

(39)	 ข้าราชการบำานาญ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (46)	 รศ.อรุณีย์	อินทศร

 3.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความ

ร่วมมือในการเป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการ

แก่โรงเรียน

	 	 โรงเรยีนไดร้บัความรว่มมอื

ทางวชิาการจากผูท้รงคณุวฒุ	ินกัวชิาการ

จากหน่วยงาน	องค์กร	และสถาบันการศึกษา

ต่างๆ	 ในการดำาเนินงานของโรงเรียน 

การพัฒนานักเรียน	การพัฒนาหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

มาโดยตลอด	 ในปีงบประมาณ	 2555 

มผีูท้รงคณุวฒุใิหค้วามรว่มมอืเปน็ทีป่รกึษา

ของสาขาวิชาและฝ่าย	จำานวน	25	คน 

ดังตาราง	40	
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ตาราง 40			รายนามที่ปรึกษาทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิของสาขาวิชา/ฝ่าย

ที่ รายนาม หน่วยงานที่สังกัด ที่ปรึกษาสาขาวิชา/ฝ่าย

1 ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2 ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี

3 รศ.ดร.ธนิต ผิวนิ่ม มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาเคมี
4 ผศ.ดร.รัชฎา บุญเต็ม มหาวิทยาลัยศิลปากร

5 รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6 ศ.ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ -

7 รศ.ดร.อุษณีย์ ยศยิ่งยวด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาชีววิทยา8 ผศ.ดร.นพ.จามร สมณะ มหาวิทยาลัยมหิดล

9 ผศ.ดร.วัชโรบล ธีรคุปต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10 ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาวิชาฟิสิกส์11 รศ.อุรณีย์ อินทศร ข้าราชการบำานาญ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12 ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ข้าราชการบำานาญ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13 ผศ.ดร.วงเดือน นาราสัจจ์ ข้าราชการบำานาญ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาสังคมศึกษา

14 รศ.ยุพร	 แสงทักษิณ ข้าราชการบำานาญ
สาขาวิชาภาษาไทย

15 ผศ.วิพุธ โสภวงศ์ ข้าราชการบำานาญ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16 ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

17 นายพิชัย ว่องศรี -

18 ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ ข้าราชการบำานาญ	สำานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

19 พล.ต.ต.สมุทร เลิศทวีสินธุ์ ข้าราชการบำานาญ	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ฝ่ายอาคารสถานที่

และยานพาหนะ

20 ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล

21 ร.ต.อ.สกล จารุรัตน์ -

22 ดร.พิศาล สร้อยธุหรำ่า - โครงการบริการวิชาการ

23 ผศ.ดร.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ ข้าราชการบำานาญ	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

24 นางพวงจันทร์ เหล่าสุทธิวงษ์ ข้าราชการบำานาญ	สำานักงานการตรวจเงินแผ่น ฝ่ายคลังและพัสดุ

25 นายจิตติ ศรีทัศนีย์ - ที่ปรึกษากฎหมาย
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3.3 การบริการวิชาการ
 3.3.1 การให้บริการเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน  

	 	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ	

โรงเรยีนไดใ้หบ้รกิารพเิศษทางดา้นการเรยีนการสอนคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร	์

เผยแพรอ่งคค์วามรูต้า่งๆ	เกีย่วกบัการจดัการศกึษาสำาหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ให้แก่ผู้บริหาร	นักวิชาการ	ครูตลอดจนนิสิต	

นกัศึกษา	และผูส้นใจท่ีขอมาศกึษาดงูานจากสถาบนัการศกึษาและหนว่ยงานตา่งๆ	

ในปงีบประมาณ	2555	มผีูส้นใจขอมาศกึษาดงูานท่ีโรงเรยีน	จำานวนท้ังส้ิน	39	คณะ	

หรือ	1,455	คน

 แผนภาพ 3	ร้อยละผู้ที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียน	จำาแนกตามสถานภาพ

 แผนภาพ 4	ร้อยละของประเภท/เรื่องที่มาศึกษาดูงาน

นักศึกษา ป.ตรี โท เอก

นักเรียน

ผู้บริหาร

ครู/อาจารย์

การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ

หลักสูตร
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 3.3.2 โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

	 	 เมื่อวันที่	 2-4	 สิงหาคม	 2555	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้จัด 

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูคณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนต่างๆ 

ในการนำาเอาองคค์วามรูท้างวชิาการดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรม์าผนวกกับ

ทักษะเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		ผลิตสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสม

และสอดคล้องกับเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอน	และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ 

ในการเรียนการสอนในโรงเรียน	มีครูเข้ารับการอบรมจำานวน	48	คน	จาก	17	โรงเรียน 

มีโปรแกรมอบรมทั้งสิ้น	6	ปฏิบัติการ	ได้แก่		

	 1)	Interactive	Physics			 2)	Virtual	Chemistry	Laboratory	

	 3)	Maple			 4)	Adobe	Captivate			

	 5)	Adobe	Flash		 6)	PREZI		

	 ผลการสำารวจความคิดเห็นผู้เข้ารับการอบรม	พบว่า	ผู้เข้ารับการอบรม

มากกว่าร้อยละ	90.7สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปใช้สร้างสื่อการเรียนการสอนได้จริง	

และมากกวา่รอ้ยละ	90.3	สามารถนำาความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชง้านกบัโปรแกรมอืน่

ได้เป็นอย่างดี	

 3.3.3 โครงการสนับสนุนการจัดเรียนการสอนห้องวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

	 	 โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ	์ใหค้วามรว่มมอืกบัสำานกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐานในการสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนนกัเรยีนหอ้งวทิยาศาสตร	์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	และคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	4	โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	ทั้ง	12	แห่ง	ด้วยกระบวนการเดียวกันกับ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	พร้อมสนับสนุนงบประมาณการจัดการเรียนการสอน

อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	5	นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ	ได้แก่	

	 	 1)	 การพัฒนาหลักสูตร

	 	 2)	 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการขั้นสูง

	 	 3)	 การจดักจิกรรมเพือ่พฒันาบคุลากรใหม้คีวามสามารถในการการ

จัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ	 อาทิ	 Inquiry-based	 Learning,	 Problem-based	

Learning	เป็นต้น

	 	 4)	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

	 	 5)	 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำาหรับนักเรียน

	 	 6)	 การใหค้ำาแนะนำาในการพฒันา	ดแูล	บำารงุรกัษาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้
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ตาราง 41		กิจกรรมการสนับสนุนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	ในปีงบประมาณ	2555

วัน เดือน ปี กิจกรรม จำานวน (คน)

สนับสนุนทางวิชาการ

14-15	ต.ค.	54 นำาผู้บริหารและครู	 Ritsumeikan	 Junior	 &	 Senior	 High	 School	 ไปเจรจาความร่วมมือ 

ทางวิชาการให้กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	เชียงราย

2

2	ก.พ.	55 ผู้อำานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมงานนำาเสนอโครงงาน

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	 รุ่นที่	 2	 ณ	 โรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย	เชียงราย

288

10	พ.ค.	55 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ	 รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่ม	 1		

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	5	และ	6	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2555		

มิ.ย.	-	ก.ค.	55 -	 ประสานโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา	 (AUA)	 เกี่ยวกับ 

การบรจิาคหนงัสอืแบบเรยีนภาษาองักฤษ	อาทเิชน่	Skyline	4:	Student’s	Book	และ	Workbook	

Skyline	5:	Student’s	Book	และ	Workbook	พร้อมจัดส่งหนังสือแบบเรียนดังกล่าวไปยัง 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	ทั้ง	12	แห่งๆ	ละ	150	เล่ม

-	 สง่สือ่การสอนวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร	์ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	จำานวน	5	สาขาวชิา	

ได้แก่	 วิชาฟิสิกส์	เคมี	ชีววิทยา	โลกดาราศาสตร์และอวกาศ	และคณิตศาสตร์	 ซ่ึงผลิตโดย 

คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ที่ให้ความร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ใช้ในการอบรมครูหรือการสอนนักเรียน

-	 จัดส่งคู่มือศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ปี	 2555	 และคู่มือทุนการศึกษาต่อ 

ปี	2555

-	 จดัทำาแนวทางการคดัเลอืกนกัเรยีนเขา้เรยีนในโรงเรยีนวทิยาศาสตร	์พจิารณาจากคณุลกัษณะ

ผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรเ์สนอในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารโครงการพฒันา

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

-	 สง่เทปบนัทกึการบรรยายเรือ่ง	“การเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยหลงัการเขา้ประชาคมอาเซยีน”		

โดยนายวีระศักดิ์	 โควสุรัตน์	 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา	 และ 

อดีตผู้อำานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

-	 จัดส่งคุณสมบัติและรายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	 เพื่อเป็นต้นแบบให้ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนำาไปใช้สร้างห้องปฏิบัติการ

-	 จัดส่งเอกสารต้นแบบการจัดทำาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	

-	 ให้คำาแนะนำาและดูงานระบบหอพักของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

-	 ผูต้รวจสอบภายในของโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณแ์ละประสานผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตรวจสอบ

ของกระทรวงฯ	ไปตรวจสอบภายในการใชจ้า่ยงบประมาณและใหค้ำาแนะนำาการใชง้บประมาณ

29		ส.ค.	55 ผู้อำานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมงานนำาเสนอโครงงาน

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	รุ่นที่	3	ณ	โรงเรียน 

จุฬาภรณราชวิทยาลัย	ตรัง

288
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วัน เดือน ปี กิจกรรม จำานวน (คน)

การพัฒนาบุคลากร

10-14	ต.ค.	54	 ครู	โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	เข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนในภาคบรรยายและโปสเตอร์	และร่วมกิจกรรมในงาน	The	7th	International	Student	

Science	Fair	2011	ณ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

24

16	ก.พ.	55	 ผู้บริหารและครูสาขาวิชาฟิสิกส์	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และรองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ 

และครูสาขาวิชาฟิสิกส์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	นครศรีธรรมราช	ตรัง	และสตูล	ศึกษา

ดูงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์	ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่

12

20	ก.พ.	55	 ครู	 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	 เข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ของนักเรียนในภาคบรรยายและโปสเตอร์	และร่วมกิจกรรมในงาน	MWITS	Science	Fair	2012		

ณ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

24

9	มี.ค.	55	 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ	โดย	Dr.Beatrice	Quarshie	Barbara	Smith,	

Associate	Professor,	Literacy	Studies	จาก	Department	of	Humanities,	Michigan	Technological	

University	ประเทศสหรัฐอเมริกา	มาให้ความรู้ในหัวข้อ	How	to	create	a	variety	of	reading	test 

เพ่ือพัฒนาหลักสูตร	แผนการจัดการเรียนรู้	เทคนิควิธีการสอน	การวัดและการประเมินผลวชิาภาษาองักฤษ	

และทักษะการสอน	TOEFL,	IELTS,	SAT	ในส่วน	Reading	ณ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

18

3-4	พ.ค.	55 -	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สู่งานวิจัย	โดย	สาขาวิชาชีววิทยา		

-	 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้	SAS	Curriculum	Pathway	โดย	สาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ	

24

24

ธ.ค.	54-มิ.ย.	55 ครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมกับครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประชุมคัดเลือกและปรับปรุง

ข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2554	และภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2555 

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาคอยให้คำาปรึกษาและแนะนำา

119

ธ.ค.	54-มิ.ย.	55 ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	ร่วมทำาวิจัยพฤติกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ในการรับรู้ของนักเรียน		

106
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	 สำานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		

ได้ให้ความร่วมมือเป็นที่ปรึกษาการประเมินผลสำาเร็จการให้บริการทางวิชาการแก่

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	ผลการประเมินปรากฏว่า		โรงเรียนจุฬาภรณราช

วทิยาลยัมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากขึน้ไป	คดิเปน็รอ้ยละ	91.67	โดยพจิารณา

ในด้านต่างๆ	ดังนี้	

 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบแรก 

	 ผูบ้รหิารของโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยัทกุคนรบัทราบการรว่มกจิกรรม

การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	รอบแรกร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	

และมีความคิดเห็นว่าระบบการรับสมัครนักเรียนแบบออนไลน์ของโรงเรียน 

มหิดลวิทยานุสรณ์ใช้ง่าย	มีคำาอธิบายการดำาเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	

ทำาให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้นักเรียนที่มีพื้นความรู้ทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์สูงพอที่จะเรียนตามเป้าหมายของโรงเรียนได้	

 การพฒันาครทูางวชิาการ/การสนบัสนนุการทำาวจิยัพฤตกิรรมการเรยีน

การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในการรับรู้ของนักเรียน

	 ครผููส้อนทีเ่คยเขา้รบัการอบรมตามโครงการตา่งๆ	ของโรงเรยีนมหดิลวทิยา

นุสรณ์ได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีจะใช้ในการสอน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เนื้อหาที่ยาก	 อย่างไรก็ตามครูผู้สอนจำานวนหน่ึงมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 

การอบรมในลักษณะที่ทำาอยู่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์	ช่วยให้ครูจัดการเรียนการสอน

นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น	และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างเพื่อนครูเพิ่มมากขึ้น	 และควรเน้นกิจกรรมการทำาปฏิบัติการทดลอง 

ให้มากขึ้น
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 การวัดประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน

	 จากการสอบถามครูผู้สอนนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์	พบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่ 

มีความคิดเห็นว่าการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน

ร่วมกันเป็นส่ิงท่ีสำาคัญมากในการรักษามาตรฐานของหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	

นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่ทำาให้ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้เรียนรู้ 

จากผูเ้ชีย่วชาญโดยตรง	และแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัครโูรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลัย 

อื่นๆ	

 การให้บริการวิชาการในฐานะเป็นวิทยากร

	 การให้บริการทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในด้านการฝึกอบรมน้ัน 

เปน็ประโยชนอ์ยา่งมาก	ชว่ยใหค้รไูดเ้รยีนรูว้ธิกีารสอนนกัเรยีนผูม้คีวามสามารถพเิศษ

ด้านคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร	์และสามารถนำาไปใชจ้ดัการเรยีนการสอนไดจ้รงิ

 การสนับสนุนการใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2552

	 ในปีการศึกษา	 2555	 เป็นช่วงเวลาท่ีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

กำาลังเร่งพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค	ประสบการณ์ของโรงเรียน

มหดิลวทิยานสุรณใ์นดา้นการจดัการเรยีนการสอนนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ

ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 รวมท้ังประสบการณ์ของโรงเรียนจุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัยที่ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในการจัดการเรียนการสอน

นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์	ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการดำาเนินงานดังกล่าว		

และคำาแนะนำาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับการจัด 

การเรียนการสอนนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์	 และทำาให้การพัฒนาหลักสูตร 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	สำาเร็จลุล่วงภายในเวลา 

ที่กำาหนด



Mah ido l Wit t ayanusorn Schoo l106

 3.3.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

	 ปีงบประมาณ	2555	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ปรับเปล่ียนแนวทาง 

การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการใหม่	 เพื่อให้ได้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ	

โดยกำาหนดให้เขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีเ่ขา้รว่มดำาเนนิการทัง้	37	แห่ง	คดัเลอืกนกัเรยีน

รุน่ที	่5	เขา้รว่มโครงการ	จากผลคะแนนสอบ	O-NET	ป.6	ทุกสาระวชิา	ของนกัเรยีน

มัธยมศึกษาชั้นปีที่	 1	 ปีการศึกษา	 2555	 ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ	 และหาก 

มีการคัดเลือกด้วยวิธีอื่นเพิ่มเติมจากการพิจารณาคะแนนสอบ	O-NET	ขอให้อยู่

ในดุลยพินิจของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นผู้ดำาเนินการ

	 เม่ือคัดเลือกนักเรียนรุ่นท่ี	5	ตามเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว	 ได้จัดกิจกรรมค่าย

พัฒนาศักยภาพครั้งที่	1	ให้กับนักเรียนดังกล่าว	ณ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม	 2555	 โดยแบ่งการเข้าค่ายเป็น	 3	 รอบๆ	 ละ 

12-13	เขตพืน้ทีก่ารศกึษา	จำานวน	1,110	คน	โดยจดัใหม้กีจิกรรมทีเ่นน้ใหน้กัเรยีน

เกิดความรักและสนใจในคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ดังนี้

	 1.	 การบรรยายพิเศษด้านวิทยาศาสตร์	โดยนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

	 2.	 การบรรยายพิเศษเส้นทางการศึกษาต่อวิทยาศาสตร์	 โดย	นักเรียนเก่า

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

	 3.	 การศึกษาดูงาน	ณ	ศูนย์วิจัย/บริษัทที่มีผลงานโดดเด่นด้านการวิจัย

	 4.	 การเรยีนรูแ้บบลงมอืทำาจากกจิกรรมฐานดา้นคณติศาสตร	์วทิยาศาสตร์

	 นอกจากนี้	 โรงเรียนยังได้สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดส่งครูมา

สังเกตการณ์จัดกิจกรรมค่ายคร้ังท่ี	1	และจัดเวลาให้ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และสรุป

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายร่วมกัน 

ในระหว่างการเข้าค่ายด้วย	 เพื่อเป็น 

การพัฒนาครูคู่ ขนานไปพร้อมกับ

นักเรียนที่มาเข้าค่าย

	 	 สำาหรับนักเรียนรุ่นที่	3	และ	4 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายท่ีสำานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาที่

สนับสนุนด้านวิชาการเป็นผู้จัดกิจกรรมให้ 

ช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม	 2554	

และเมษายน	2555	
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 การจัดนิทรรศการนำาเสนอโครงงานนักเรียนรุ่นที่ 2 

	 โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน	 4	 ภูมิภาค	 ได้แก่	

มหาวทิยาลยัแมโ่จ	้มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	มหาวทิยาลยับรูพา	และมหาวทิยาลยั

วลัยลักษณ์	เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการนำาเสนอโครงงานให้กับนักเรียนรุ่นที่	2	

จำานวนโครงงานในแต่ละภูมิภาคเป็นดังนี้

	 	 ภาคเหนือ	9	จังหวัด			 	 จำานวน	 	56	โครงงาน

	 	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16	จังหวัด		 จำานวน	 	98	โครงงาน

	 	 ภาคกลางและตะวันออก	16	จังหวัด		 จำานวน	 135	โครงงาน

	 	 ภาคใต้	10	จังหวัด		 	 	 จำานวน	 	55	โครงงาน

 งบประมาณสนับสนุนการดำาเนินงาน

	 ในปีงบประมาณนี้	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้โอนงบประมาณสนับสนุน

การดำาเนินงานของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	โดยโรงเรียนกำาหนดให้สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

แตล่ะแหง่เสนอแผนการใชง้บประมาณตามทีจ่ะไดร้บัจดัสรรมายงัโรงเรยีนในเดอืน

มิถุนายน	และโรงเรียนจัดส่งงบประมาณไปให้ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี

 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่น

	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้จัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจแนวทางการ

สนับสนุนด้านวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิชาการในท้องถิ่น 

เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานบรรลตุามวตัถปุระสงคข์องโครงการในการพฒันาเดก็นกัเรยีน

ผู้มีความสามารถในท้องถิ่น	 และพัฒนาครูในท้องถิ่นให้สามารถขยายผล 

การดำาเนนิงานโครงการในลกัษณะเดยีวกนัได	้โดยมผีูเ้ขา้รว่มประชมุจากสำานกังานเขต

พื้นที่การศึกษา	สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการของ

แต่ละสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	ทั้งยังได้ให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่

ประสบความสำาเร็จในการดำาเนินงาน	 ได้นำาเสนอแนวทางการดำาเนินงานและ 

วิธีการแก้ปัญหา/อุปสรรค	ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำาเนินงาน	ทั้งด้านการบริหาร 

งบประมาณ	และการบริหารทรัพยากรบุคคล

 การติดตามการดำาเนินงานโครงการ 

	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ส่งบุคลากรและท่ีปรึกษาโครงการบริการวิชาการ

เดินทางไปสังเกตการณ์จัดกิจกรรมค่ายของแต่ละสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เพ่ือให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงาน

ของคณะผู้จัดกิจกรรม
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ส่ว
นท

ี่ 4 ข้อมูลพื้นฐานและการ
บริหารงานโรงเรียน

4.1 เหตุผลของการจัดตั้งโรงเรียน

 พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ	์พ.ศ.	2543	ไดร้ะบเุหตผุล

ในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาไว้ดังนี้	

	 “โดยทีป่จัจบุนัประเทศไทยขาดแคลนนกัวจิยัพฒันาและนกัประดษิฐค์ดิคน้

ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีจงึไดม้กีารสง่เสรมิการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์

และคณิตศาสตรใ์นโรงเรยีน		ตลอดจนมกีารจดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ์		และ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะสายวิทยาศาสตร์

เทา่นัน้	โดยไมม่กีารสอนสายศลิปแ์ละสายอืน่	จำานวน	13	แหง่ขึน้	เพือ่จดัการศกึษา

ให้แก่นักเรียน	แต่หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนยังคงเป็นเช่นเดียวกับ

โรงเรียนทั่วไป	ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะให้เด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถ

พเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรไ์ดพ้ฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ	ซึง่จำาเปน็ตอ้ง

มีวิธีการและหลักสูตรท่ีมีลักษณะพิเศษ	อันแตกต่างไปจากการเรียนการสอนใน

โรงเรยีนปกต	ิดงันัน้สมควรไดม้กีารจดัใหม้โีรงเรยีนวทิยาศาสตรข์ึน้โดยเฉพาะ	เพือ่

ให้เป็นโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นให้แก่นักเรียนที่มี

ความสามารถเป็นพิเศษในทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 เพื่อเป็นการเตรียม

พื้นฐานสำาหรับบุคคลที่มีคุณภาพสูง

เพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ในการท่ีจะสร้างนักวิชาการอันยอดเย่ียม

ของประเทศ	และเพ่ือท่ีจะให้โรงเรียน

ท่ีจัดตั้งขึ้นมีการบริหารและจัดการเรียน

การสอนท่ีมีความเป็นอิสระ	คล่องตัว	

และมีประสิทธิภาพ	สมควรกำาหนดให้

เป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่า

ด้วยองค์การมหาชน	จึงได้นำาโรงเรียน 

มหดิลวิทยานสุรณม์าจดัตัง้เป็นโรงเรียน 

วิทยาศาสตร์เพ่ือเป็นต้นแบบแกโ่รงเรยีน

ในลกัษณะดงักลา่ว	จงึจำาเปน็ตอ้งตรา

พระราชกฤษฎีกานี้”
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4.2 วัตถุประสงค์และอำานาจหน้าที่

	 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	พ.ศ.	2543	ได้กำาหนด

วัตถุประสงค์และอำานาจหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไว้ดังนี้

	 มาตรา	 7	 ให้โรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการ	 และดำาเนินการ 

จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กที่มีศักยภาพสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

	 มาตรา	8	เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงคต์ามมาตรา	7	ให้โรงเรยีนมอีำานาจหนา้ที่

หลักดังนี้

	 1.	 ดำาเนินการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอน 

ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรส์ำาหรบันกัเรยีนทีม่ศีกัยภาพสงูทางวทิยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์

	 2.	 จัดทำาหลักสูตร	วิธีการเรียนการสอน	ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน

สำาหรับใช้ในโรงเรียน

	 3.	 ดำาเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

	 4.	 ใหบ้รกิารพเิศษทางดา้นการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์
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4.3 ความเป็นมาของโรงเรียน

	 เม่ือวันท่ี	 28	 สิงหาคม	พ.ศ.	 2533	ศาสตราจารย์	 ดร.ณัฐ	ภมรประวัติ	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	และดร.โกวิท	วรพิพัฒน์	อธิบดีกรมสามัญศึกษา 

ได้ร่วมลงนามในโครงการความร่วมมือจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาบนพื้นที่ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล	ตำาบลศาลายา	กิ่งอำาเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานนามโรงเรียนนี้ว่า	“มหิดลวิทยานุสรณ์” ตามคำากราบบังคมทูลของ

กรมสามัญศึกษา	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2535	โรงเรียนได้รับพระบรมราชานุญาตจาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ให้ใช้พระราชลัญจกร	“มหิดล”	เป็นตราสัญลักษณ์

ประจำาโรงเรียน

	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เปิดทำาการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รุ่นแรก	 ในปีการศึกษา	2534	ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียน

มธัยมศกึษา	ลงวนัที	่8	พฤษภาคม	2534	โดยไดร้บัความอนเุคราะห์จากพระอบุาล ี

คุณูปมาจารย์	 (ปัญญา	อินฺทปญฺโญ)  เจ้าอาวาส	วัดไร่ขิง	 รองเจ้าคณะจังหวัด 

ภาคที่	 14	 วัดไร่ขิง	 อนุญาตให้ใช้สถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดไร่ขิง	 ต.วัดไร่ขิง	

อ.สามพราน	จ.นครปฐม	เป็นสถานท่ีเรียนชั่วคราว จนกระท่ังในปี	พ.ศ.	2538	

โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ	์จึงไดย้า้ยมาอยู	่ณ	สถานท่ีตัง้บนพืน้ท่ีของมหาวทิยาลยั

มหิดลจวบจนปัจจุบัน
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	 ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พุทธศักราช	

2542	สาระสำาคัญส่วนหนึ่งกำาหนดให้การจัดการศึกษาสำาหรับผู้มีความสามารถ

พเิศษดว้ยรปูแบบทีเ่หมาะสม	ให้เตม็ตามศกัยภาพของบคุคลนัน้ๆ	ผูอ้ำานวยการ

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	(ดร.ธงชยั	ชวิปรชีา)	จงึเสนอ

ต่อกระทรวงศึกษาธิการ	ให้พิจารณาสร้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียน 

ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขึ้น	 ผู้เกี่ยวข้องได้ 

กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีทรงทราบ 

จงึพระราชทานพระราชดำารใิห้พจิารณาวา่	สมควรจะดำาเนนิการทีโ่รงเรียนมหดิล

วิทยานุสรณ์หรือไม่	เพราะเป็นโรงเรียนท่ีตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน	

ควรจะพฒันาใหเ้ปน็โรงเรยีนทีน่ำารอ่งการบรหิารจดัการในรปูแบบใหม	่เพือ่สง่เสรมิ

ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ

	 ดังนั้น	 เมื่อวันท่ี	25	 สิงหาคม	2543	 จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา 

จัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	ที่มีสถานภาพเป็นองค์การมหาชนขึ้น	โดยการ

สนบัสนนุของนายกรฐัมนตร	ี(นายชวน	หลีกภยั)	และโดยการผลักดนัของรฐัมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (นายอาคม	เอ่งฉ้วน)	ในขณะนั้น	ให้ยุบเลิก

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เดิม	ซึ่งสังกัดกรมสามัญศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	

และใหโ้อนทรพัยส์นิ	สทิธ	ิหนีส้นิ	และเงนิงบประมาณของโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ	์

สังกัดกรมสามัญศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	ที่มีอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกา 

ใชบ้งัคบัไปเปน็ของโรงเรยีนทีต่ัง้ขึน้ใหมต่ามพระราชกฤษฎกีา	สำาหรบัขา้ราชการ

ก็ให้มีสิทธิ์เลือกท่ีจะเป็นพนักงานขององค์กรใหม่	หรือโอนย้ายไปรับราชการ 

ที่ส่วนราชการอื่น
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4.4 วิสัยทัศน์ 

	 เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ	นำาร่องสรรหาและจัดการศึกษา

สำาหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์	 และวิทยาศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำาของโลก 

มจีติวญิญาณของความเปน็นกัวจิยัและนกัประดษิฐค์ดิคน้	มสีขุภาพพลานามยัทีด่ ี

มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 รักการเรียนรู้	 มีความเป็นไทย	 มีความมุ่งมั่นพัฒนา 

ประเทศชาติ	มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

4.5 พันธกิจ

	 1.	 พัฒนาต้นแบบ	และนำาร่องการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน

สำาหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลายให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำาของโลก

	 2.	 พัฒนาหลักสูตร	วธิกีารเรยีนการสอน	ส่ือ	อปุกรณก์ารเรยีนการสอน		และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ทัดเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำา

ของโลก

	 3.	 ดำาเนนิการและสง่เสรมิใหห้นว่ยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มามสีว่นรว่ม

ในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน	

	 4.	 ใหบ้รกิารพเิศษทางดา้นการเรยีนการสอนคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร	์

4.6 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำากับดูแล 

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ซึ่งประกอบด้วย	ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 

ทางด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน	 ทำาหน้าที่ควบคุมดูแล 

เพื่อให้การดำาเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ใน 

พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ	์พ.ศ.	2543	คณะกรรมการบรหิาร

โรงเรยีนมบีทบาทในการกำาหนดนโยบายและใหค้วามเหน็ชอบแผนการดำาเนนิงาน

ของโรงเรียนอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินของโรงเรียน	 ตลอดจน 

ออกระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล	การบรหิารและจดัการการเงนิ	

การพัสดุและทรัพย์สิน	เป็นต้น
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	 คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน	(ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันท่ี	28	กรกฎาคม	

2552	–	ปัจจุบัน)	ประกอบด้วย

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

	 1.	 ดร.กฤษณพงศ์	กีรติกร

	 2.	 รองศาสตราจารย์	ดร.คุณหญิงสุมณฑา	พรหมบุญ

	 3.	 ดร.โกศล	เพ็ชร์สุวรรณ์

 ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

	 4.	 ศาสตราจารย์	ดร.คุณหญิงสุชาดา	กีระนันทน์

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 5.	 ศาสตราจารย์	ดร.ยงยุทธ	ยุทธวงศ์

	 6.	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์	ดร.ไกรสิทธิ์	ตันติศิรินทร์

	 7.	 ศาสตราจารย์	ดร.ประสาท	สืบค้า

	 8.	 ศาสตราจารย์	ดร.สุรพล	นิติไกรพจน์

 กรรมการโดยตำาแหน่ง

	 9.	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	

	 	 (ศาสตราจารย์	นายแพทย์รัชตะ	รัชตะนาวิน)

	 10.	 ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

	 	 (ดร.ทวีศักดิ์	กออนันตกูล)

	 11.	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 	 (ดร.ชินภัทร	ภูมิรัตน)

	 12.	 ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

	 	 (นายวรวิทย์	จำาปีรัตน์)

	 13.	 ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 (ดร.พรพรรณ	ไวทยางกูร)

 กรรมการและเลขานุการ

	 14.	 ผู้อำานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ยุวดี	นาคะผดุงรัตน์)
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วุฒิการศึกษา
	 ■	 Ph.D.	 (Microwave	 Acoustic	 Materials)	 Electrical	 Engineering,	 University	 
	 	 of	Glasgow,	U.K.
	 ■	 Cert.	Alternative	Energy,	University	of	Florida,	Gainesville,	USA.
	 ■	 B.Sc.in	Engineering	 (First	Class	Honors)	Electrical	Engineering,	University	of	 
	 	 Glasgow,	U.K.

ประสบการณ์
	 ■	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	(และตำาแหน่งอื่น	ได้แก่	
  หวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา้	คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร	์คณบดคีณะพลงังานและวสัด	ุ 
	 	 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	และวิเทศสัมพันธ์)		
	 ■	 รองผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์	
	 	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	 ■	 ประธานคณะทำางานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ 
	 	 ระดับมัธยมศึกษา	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	 ■	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	
	 	 กระทรวงศึกษาธิการ	ทบวงมหาวิทยาลัย
	 ■	 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
	 ■	 กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	 ■	 ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปัจจุบัน
	 ■	 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
	 ■	 ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน
	 ■	 ประธานคณะทำางานโรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยั	12	แห่ง	ในฐานะโรงเรยีนวทิยาศาสตร ์
	 	 ภูมิภาค
	 ■	 กรรมการสภากาชาดไทย
	 ■	 ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 ■	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในมูลนิธิ	สภามหาวิทยาลัย	องค์กร	และคณะกรรมการ
	 	 ด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	สิ่งแวดล้อม	และการศึกษาจำานวนหนึ่ง

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
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ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

วุฒิการศึกษา
	 ■	 ปริญญาเอก	สาขา	Genetics	จาก	University	of	Hawaii,	USA.
	 ■	 ปริญญาโท	สาขา	Genetics	จาก	University	of	Wisconsin,	USA.	
	 ■	 ปริญญาตรี	สาขา	Zoology	จาก	University	of	Wisconsin,	USA..

ประสบการณ์ทำางาน
	 ■	 อาจารยป์ระจำา	สอนและวจิยัในสาขาพนัธศุาสตรแ์ละชวีสถิติ	มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
	 ■	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 ■	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 ■	 ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	(ทปอ.)
	 ■	 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
	 ■	 นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	สมาคมพันธุศาสตร์ 
	 	 แห่งประเทศไทยและสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
	 ■	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
	 ■	 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ	์องคก์ารมหาชน
	 ■	 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิคณะกรรมการบรหิารโครงการพฒันาคณะกรรมการวทิยาศาสตร-์ 
	 	 คณิตศาสตร์ที่มีความสามารถพิเศษ	(สควค.)
	 ■	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	 	 (เพิ่งพ้นวาระ)
	 ■	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการการอุดมศึกษา	(เพิ่งพ้นวาระ)
	 ■	 กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช	สำานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ	 
	 	 (เพิ่งพ้นวาระ)

ปัจจุบัน
	 ■	 กรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
	 ■	 กรรมการบรหิารมลูนธิสิง่เสรมิโอลมิปกิวชิาการและพฒันาวทิยาศาสตรศ์กึษาฯ	(สอวน.)
	 ■	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	องค์การมหาชน
	 ■	 กรรมการคณะกรรมการอำานวยการโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์	สอศ
	 ■	 ทีป่รึกษาโครงการพฒันานักเรยีนผูมี้ความสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ 
	 	 ของ	สพฐ.	และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 ■	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
	 ■	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	มหาวิทยาลัย 
	 	 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ฯลฯ
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วุฒิการศึกษา
	 ■	 Ph.D.	Electrical	Engineering,	Imperial	College,	University	of	London,	U.K.
	 ■	 B.Sc.	(Eng.)	First	Class	Honors,	Electrical	Engineering,	Imperial	College,	University	 
	 	 of	London,	U.K.
	 ■	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่น	31

ประสบการณ์
	 ■	 คณบด	ีคณะวศิวกรรมศาสตร	์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั
	 ■	 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	 ■	 ประธานกรรมการบริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จำากัด
	 ■	 นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบัน
	 ■	 ประธานกรรมการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
	 	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
	 ■	 ประธานกรรมการบริหาร	สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม	
	 	 สำานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
	 ■	 ประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 
	 	 ในพระบรมราชูปถัมภ์
	 ■	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารสินเอเซีย	จำากัด	(มหาชน)
	 ■	 กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บรษิทั	ทร	ูคอรป์อเรชัน่	จำากดั	(มหาชน)

ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
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ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน

วุฒิการศึกษา 
	 ■	 ปริญญาโทและเอก	สถิติศาสตร์	Harvard	University,	USA.
	 ■	 ปริญญาตรี	พาณิชยศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	(เหรียญทอง)	
	 	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ 
	 ■	 อธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ■	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 ■	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ■	 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ■	 ประธานสภาคณาจารย์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ■	 กรรมการ	TOEFL	Policy	Council
	 ■	 Visiting	Assistant	Professor	ภาควิชาสถิติศาสตร์	
	 	 มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา	สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน 
	 ■	 นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ■	 ประธานคณะกรรมการดำาเนินงานร้านภูฟ้า
	 ■	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบสภากาชาดไทย
	 ■	 กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก
	 ■	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 ■	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัทเสริมสุข	จำากัด	(มหาชน)
	 ■	 ข้าราชการบำานาญ 
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วุฒิการศึกษา
	 ■	 ปริญญาเอก	สาขาอินทรีย์เคมี	Oxford	University,	U.K.
	 ■	 ปริญญาตรี		สาขาเคมี	เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	London	University,	U.K.		

ประสบการณ์ 
	 ■	 รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 ■	 ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	 ■	 ผู้อำานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
	 ■	 ทีป่รกึษาอาวโุสของผูอ้ำานวยการ	สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต	ิ 
	 	 (สวทช.)
	 ■	 ทำางานวจิยัหลงัปรญิญาเอกทีม่หาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นยี	ลอสแอนเจลสิ	กบัศาสตราจารย ์
	 	 พอล	บอเยอร์	(ผู้ได้รับรางวัลโนเบล)
	 ■	 ศาสตราจารย์เยี่ยม	มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	ซานฟรานซิสโก
	 ■	 Distinguished	Scholar-in-Residence	ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
	 ■	 งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานด้านการพัฒนายาต้านมาลาเรีย	 โดยเฉพาะกลุ่มของยา 
	 	 ที่เรียกว่า	แอนติโฟเลต	และชีวเคมีพื้นฐานของมาลาเรีย
	 ■	 อดีตประธานมูลนิธิบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
	 ■	 อดีตประธานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับเด็ก 
	 	 และเยาวชน(Junior	Science	Talent	Project	–	JSTP)
	 ■	 รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น	 สาขาชีวเคมี	 และ	 รางวัล	 “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” 
	 	 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
	 ■	 รางวัล	ASEAN	Science	and	Technology	Meritorious	Service	Award	
	 	 จากองค์การอาเซียน	
	 ■	 รางวัลผลงานวิจัยเกียรติยศ	สกว.	จากการได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยสูงสุด
	 ■	 รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่น
	 ■	 รางวัล	Nikkei	Asia	Prize	for	Science,	Technology	and	Innovation	จาก	นิกเกอิ	ญี่ปุ่น

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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วุฒิการศึกษา                         
	 ■	 ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	 ■	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางโภชนาการ	 สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสสาซูเซทท์	 (MIT)	 
	 	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 ■	 ประกาศนยีบตัรแพทยฝ์กึหดัเฉพาะทางกมุารเวชศาสตร	์คณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยั 
	 	 แวนเดอร์บิลท์	ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 ■	 ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำาบ้านเฉพาะเด็ก	ณ	โรงพยาบาลเด็กแห่งเมืองบอสตัน	 
	 	 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	ประเทศสหรัฐอเมริกา							
	 ■	 แพทยศาสตรบัณฑิต	 เกียรตินิยม	 อันดับ	 2	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล		 
	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล	

ประสบการณ์ 
	 ■	 ผู้อำานวยการฝ่ายอาหารและโภชนาการ	ของ	FAO	สำานักงานใหญ่ที่กรุงโรม	
	 	 ประเทศอิตาลี	
	 ■	 ตำาแหน่งศาสตราจารย์	11	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาล 
	 	 รามาธิบดี   	
	 ■	 ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล   	
	 ■	 รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ฝ่ายพัฒนาและปฏิบัติการ
	 ■	 รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ฝ่ายวางแผนและวิจัย	
	 ■	 ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ	สาขา 
	 	 อาหารแชเ่ยอืกแขง็	และสาขาเชือ้ดือ้ยาตา้นจลุชพีในอาหาร	สำานกังานมาตรฐานสนิคา้ 
	 	 เกษตรและอาหารแห่งชาติ	(มกอช.)	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 ■	 การวิจัยสูตรอาหารเพื่อรักษาโรคอุจจาระร่วงในทารกและเด็กเล็ก  	
	 ■	 มีผลงานด้านวิจัยและวิชาการ	จำานวน	85	เรื่อง	เป็นหนังสือและตำารา	จำานวน	15	บท
	 ■	 รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา	เข็มศิลปวิทยาจาก	พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
	 	 มหาภูมิพลอดุลยเดช	
	 ■	 บคุคลดเีดน่ของชาติ	สาขาพฒันาสงัคม	(ดา้นสาธารณสขุ)	จากคณะกรรมการเสรมิสรา้ง 
	 	 เอกลักษณ์ของชาติ
	 ■	 รับพระราชทานเหรียญรางวัลจาก	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
	 	 ในวันอาหารโลก	จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งองค์การสหประชาชาติ		
	 ■	 ปริญญาโภชนศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 ■	 นักสุขศึกษาดีเด่น	 ระดับนโยบาย	 จากสมาคมสุขศึกษา	พลศึกษาและสันทนาการ 
	 	 แห่งประเทศไทย
	 ■	 ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์	สมาคมกุมารแพทย์	กรมอนามัย	สถาบันวิจัยโภชนาการ	 
	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล
	 ■	 ผู้สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	จากสำานักงานส่งเสริมสุขภาพ	และองค์การยูนิเซฟ		

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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วุฒิการศึกษา
	 ■	 Ph.D.	(Physics)	Arizona	State	University
	 ■	 M.S.	(Physics)	Indiana	University
	 ■	 วท.ม.	(ฟิสิกส์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ■	 กศ.บ.	(เกียรตินิยม)	วิชาเอกฟิสิกส์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร
	 ■	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	42	

ประสบการณ์ 
	 ■	 คณบดีสำานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	 ■	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	พ.ศ.	2549-2551
	 ■	 ประธานที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	(ทวท.)		สองวาระ
	 ■	 ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์	 (ทุนเรียนดี 
	 	 วิทยาศาสตร์)
	 ■	 ประธานคณะกรรมการดำาเนินการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
	 ■	 ประธานคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรเรยีนลว่งหนา้มาตรฐานกลาง	(Central	Advanced		 
	 	 Placement	Program)
	 ■	 คณบดีสำานักวิชาแพทยศาสตร์	(รักษาการ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	 ■	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
	 ■	 คณะกรรมการสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
	 ■	 รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอุดมศึกษาของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	 
	 	 พ.ศ.	2532
	 ■	 รางวัลเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น	มศว.	และรางวัลอาจารย์	ดีเด่น	กองทุน	เลกิ้น	เลาเกเซ่น  
	 	 อนุสรณ์	
	 ■	 รางวัลโล่เกียรติยศ	ผู้บรรยายวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรครบ	5	ปีการศึกษา

ปัจจุบัน   
	 ■	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	
	 ■	 Vice	President,	Association	of	Universities	of	Asia	and	the	Pacific	(AUAP)
	 ■	 Executive	Board	Committee,	International	Consortium	for	Education	Dev.	 (ICED)
	 ■	 นายกเครอืขา่ยพฒันาวชิาชพีอาจารยแ์ละองคก์รระดบัอดุมศกึษาแหง่ประเทศไทย	(ควอท.)
	 ■	 กรรมการการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ	วปอ.
	 ■	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและ	 
	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
	 ■	 รองประธานคณะกรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย/กรรมการ 
	 	 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำาเนิดแสงซินโครตรอน 
	 	 แห่งชาติ	(สถาบันวิจัยซินโครตรอน)
	 ■	 กรรมการบริหารสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานอนุกรรมการการเงิน/ประธาน 
	 	 อนกุรรมการตรวจสอบ	ประเมนิผลงาน/อนกุรรมการบรหิารงานบคุคลสถาบนัเทคโนโลย ี
	 	 นิวเคลียร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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วุฒิการศึกษา 
	 ■	 Ph.D.	Doctorat	en	droit	สาขากฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัย	Robert	Shuman	
	 	 ประเทศฝรั่งเศส
	 ■	 ปริญญาโท	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	(D.E.A.)	สาขากฎหมายมหาชน	
	 	 มหาวิทยาลัย	Strasbourg	III	ประเทศฝรั่งเศส
	 ■	 เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	35
	 ■	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ 
	 ■	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	พ.ศ.	2547	–	2553
	 ■	 คณบดีคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	พ.ศ.	2544	-	2547
	 ■	 ประธานคณะกรรมการ	บมจ.	อสมท	พ.ศ.	2552	-	2554
	 ■	 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	บมจ.	ปตท	พ.ศ.	2552 - 2555
	 ■	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	พ.ศ.	2549	–	2551
	 ■	 ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี	พ.ศ.	2549	-	2551
	 ■	 รางวัลผู้บริหารข้าราชพลเรือนดีเด่น	ครุฑทองคำา	ประจำาปี	2549	
	 	 จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
	 ■	 รางวัล	นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ	ประจำาปี		2547	สาขานิติศาสตร์	จากสภาวิจัยแห่งชาติ
	 ■	 รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมสาขานิติศาสตร์	ประจำาปี	2541	จากสภาวิจัยแห่งชาติ
	 ■	 รางวัลพระราชทาน	 “ทุนภูมิพล”	 ในฐานะผู้สำาเร็จการศึกษาด้วยคะแนนสูงสุดของ 
	 	 คณะนิติศาสตร์	มธ.	ปีการศึกษา	2524

ปัจจุบัน   
	 ■	 ศาสตราจารยป์ระจำาสาขากฎหมายมหาชน		คณะนติศิาสตร	์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
	 ■	 กรรมการกฤษฎีกาและกรรมการพัฒนากฎหมาย	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	 ■	 ที่ปรึกษาพิเศษ	สำานักงานศาลปกครอง
	 ■	 ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประธานกรรมการบริหาร	
	 	 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
	 ■	 กรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	(องค์การมหาชน)	และที่ปรึกษากฎหมาย	 
	 	 สำานักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
	 ■	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร	
	 	 มหาวิทยาลัยรังสิต	และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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วุฒิการศึกษา
	 ■	 Fellow	of	the	American	College	of	Endocrinology	
	 ■	 Fellow	in	Endocrinology,	University	of	Massachusetts	Medical	School,	U.S.A.
	 ■	 อนมุตับิตัรผูเ้ชีย่วชาญสาขาตอ่มไรท้อ่และเมตาบอลสิม	์จากราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์
	 ■	 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์	จากมหาวิทยาลัยมหิดลและแพทยสภา
	 ■	 อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว	จากแพทยสภา
	 ■	 ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาอายุรศาสตร์	จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
	 ■	 แพทยศาสตรบณัฑติ	จากคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด	ีมหาวทิยาลยัมหดิล
	 ■	 วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์	จากคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย 
	 	 มหิดล 

ประสบการณ์
	 ■	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 ■	 หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
	 ■	 อนุกรรมการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการควบคมุอนัตรายในการใชย้า	สำานกังานคณะกรรมการ 
	 	 อาหารและยา	กระทรวงสาธารณสุข	
	 ■	 ประธานวิชาการ	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย	
	 ■	 กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย	
	 ■	 อุปนายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย	
	 ■	 ประธานวิชาการ	สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย	

ปัจจุบัน  
	 ■	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
	 ■	 กรรมการ	scientific	advisory	committee	มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรม 
	 	 ราชูปถัมภ์
	 ■	 กรรมการในคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน)

กรรมการโดยตำาแหน่ง
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วุฒิการศึกษา
	 ■	 ปริญญาเอก	สาขา	Digital	Communications	จาก	Imperial	College	of	Science	and	 
	 	 Technology	มหาวิทยาลัยลอนดอน	สหราชอาณาจักร
	 ■	 ปริญญาตรี	 (เกียรตินิยมอันดับ	1)	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	จาก	 Imperial	College	of	 
	 	 Science	and	Technology	มหาวิทยาลัยลอนดอน	สหราชอาณาจักร

ประสบการณ์
	 ■	 รองผู้อำานวยการ	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	 ■	 ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(สองวาระ)
	 ■	 กรรมการและเลขานุการ	คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 
	 	 (กวทช)
	 ■	 กรรมการ	 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (สองวาระ)	 และประธาน 
	 	 คณะอนุกรรมการด้านความมั่นคง
	 ■	 กรรมการบริหาร	สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน)
	 ■	 กรรมการบริหาร	สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน)
	 ■	 กรรมการบริหาร	ศูนย์ความเป็นเลิสด้านชีววิทยาศาสตร์	(องค์การมหาชน)
	 ■	 กรรมการ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)
	 ■	 กรรมการ	บรษิทั	อนิเทอรเ์นต็ประเทศไทย	จำากดั	มหาชน	(บรษิทัรว่มทนุ	ระหวา่ง	สวทช.	 
	 	 ทศท.	และ	กสท.)
	 ■	 กรรมการ	บริษัท	เทรดสยาม	จำากัด	(บริษัทบริษัทผู้ให้บริการอีดีโอแห่งชาติ	การร่วมทุน 
	 	 ระหว่าง	สวทช.	หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ	และภาคเอกชน)
	 ■	 กรรมการและเลขานุการ	คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ	และเลขานุการ 
	 	 สภาแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย
	 ■	 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
	 ■	 อาจารย์	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	และรองผู้อำานวยการ	สถาบันประมวลผล 
	 	 ข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 ■	 อาจารย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัจจุบัน
 ■	 ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล)

กรรมการโดยตำาแหน่ง
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วุฒิการศึกษา
	 ■	 Ph.D.	Science	Education,	University	of	Kansas,	U.S.A.	
	 ■	 M.A.	Curriculum	&	Instruction,	University	of	Kansas,	U.S.A
	 ■	 ศึกษาศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยขอนแก่น.	

ประสบการณ์
	 ■	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
	 ■	 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
	 ■	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	
	 ■	 ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา	(สกศ.)	
	 ■	 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนานโยบายและวางแผนการจัดการศึกษา	(สกศ.)
	 ■	 ผู้อำานวยการศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา	(สกศ.)	
	 ■	 ผู้อำานวยการกองวิจัยการศึกษา	(สกศ.)
	 ■	 นักบริหารดีเด่น	สาขาการจัดองค์กรการศึกษา	ประจำาปี	2541	
	 	 โดย	มูลนิธิเพื่อสังคมไทย	2552
	 ■	 ศิษย์เก่าเกียรติยศ	สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ประจำาปี	2545	
	 	 โดย	สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 ■	 ศิษย์เก่าดีเด่น	ประจำาปี	2551	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบัน
	 ■	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน)

กรรมการโดยตำาแหน่ง
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วุฒิการศึกษา
	 ■	 รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการจัดการการคลัง
	 ■	 MPA	สาขา	Public	Administration	The	University	of	Manila,	Philippines
	 ■	 BBA	สาขา	Management	The	University	of	Manila
	 ■	 นักบริหารระดับสูง	(นบส.)	รุ่นที่	48	สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
	 ■	 Director	Certification	 Program	 (DCP)	 รุ่นที่	 114/2004	สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์
	 ■	 รองผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ
	 ■	 ที่ปรึกษาสำานักงบประมาณ
	 ■	 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
	 ■	 กรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
	 ■	 กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
	 ■	 กรรมการสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
	 ■	 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
	 	 ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	-	2556
	 ■	 ที่ปรึกษา	ผอ.	หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ	หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
	 ■	 คณะกรรมการประสานงานระหว่างหน่วยราชการทางการเงิน	กระทรวงการคลัง

ปัจจุบัน 
	 ■	 ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ
	 ■	 ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย	
	 ■	 กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
	 ■	 กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 ■	 กรรมการคณะกรรมการศาลยุติธรรม

ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

(นายวรวิทย์ จำาปีรัตน์)

กรรมการโดยตำาแหน่ง
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วุฒิการศึกษา
	 ■	 Ph.D.	(Computer	Science	Teaching)	University	of	North	Texas,	Denton,	TX,	USA
	 ■	 คม.	(การศึกษาวิทยาศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ■	 วท.	บ.	(วิทยาศาสตร์ทั่วไป:	เคมี-ชีววิทยา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์  
	 ■	 รองผู้อำานวยการ	(วิชาการ)
	 ■	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการ	(สนับสนุนวิชาการ)
	 ■	 หัวหน้าสำานักงานอำานวยการ	/	หัวหน้าสำานักนโยบายและแผน
	 ■	 หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	 ■	 ผู้ชำานาญสาขาคอมพิวเตอร์
	 ■	 วิจัยร่วมกับนานาชาติ	 ในโครงการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 
	 	 (SITES)	Module	1,	Module	2	และ	SITES	2006	
	 ■	 Advisory	Committee	for	The	Partners	in	Learning	Program,	Microsoft	(Thailand)
	 ■	 Appointed	Country	Coordinator	for	the	International	GLOBE	(Global	Learning	and	 
	 	 Observations	to	Benefit	the	Environment)	Program,	USA
	 ■	 Appointed	Project	Manager	(Thai	Counterpart)	for	the	Australian-Thai	Collaborative	 
	 	 Project	-	School	Digital	Curriculum	Resources	Initiative	Thailand	(SDCRIT)	(ร่วมมือ 
	 	 กับ	Curriculum	Corporation	&	The	Learning	Federation	ประเทศออสเตรเลีย	สวทช.	 
	 	 สพฐ.และ	สป.	ศธ.	ในโครงการพฒันาสือ่คณุภาพสงูวชิาวทิยาศาสตร	์และคณติศาสตร	์ 
	 	 สำาหรับโรงเรียนไทย	ในฐานะหัวหน้าโครงการ)
	 ■	 ร่วมมือกับ	UNESCO	และ	NRIES	พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับครูวิทยาศาสตร์ 
	 	 คณิตศาสตร์ในโรงเรียนนำาร่อง	สาธารณรัฐประชาชนลาว	
	 ■	 ร่วมมือกับ	JICA,	Sri	Lanka	พัฒนาผู้บริหารการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
	 	 ประเทศศรีลังกา	ด้านการพัฒนาและซ่อมสร้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา	
	 ■	 ร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ	 พัฒนาโรงเรียนผู้นำาด้าน 
	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	(School	Training	Centers	 for	 ICT)	ภายใต้โครงการร่วมมือ	 
	 	 ไทย-ออสเตรเลีย	Capacity	Building	of	Thai	Education	Reform	(CABTER)	
	 ■	 รว่มมอืกบั	Stanford	Research	Institute,	Berkeley,	California	พฒันานกัวชิาการ	สสวท.	 
	 	 เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการพัฒนาสื่อดิจิทัล	การฝึกอบรมครู	และการวัดประเมินผล	

ปัจจุบัน 
 ■	 ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร)

กรรมการโดยตำาแหน่ง
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วุฒิการศึกษา
	 ■	 Doctor	of	Philosophy	(Biochemistry)	University	College	London,	U.K.				
	 ■	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(ชีวเคมี)	มหาวิทยาลัยมหิดล	
	 ■	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคนิคการแพทย์)	มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์
	 ■	 กรรมการสภาวิทยาลัยมิชชัน	
	 ■	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 ■	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 ■	 หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 ■	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 ■	 รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์			
	 ■	 อปุนายกสมาคมวทิยาศาสตรแ์หง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ	์พ.ศ.	2547	-	2554
	 ■	 กรรมการสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย		พ.ศ.	2549	-	2554
	 ■	 เลขาธิการสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย		พ.ศ.	2546	-	2549
	 ■	 คณะทำางานส่งเสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร	์	 
	 	 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	(ผู้แทนมหาวิทยาลัย)	พ.ศ.	2545-2551
	 ■	 กรรมการโครงการความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งไทย-ญีปุ่น่	สาขาเทคโนโลยชีวีภาพ		 
	 	 (NRCT	-	JSPS)	ประจำาปี	2545	และ	2544	(JFY	2002,	JFY	2001)
	 ■	 	คณะทำางานติดตามและประเมินผลการวิจัยทางวิชาการของโครงการวิจัยท่ีได้รับ 

ทุนอุดหนุนการวิจัย	จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	
	 ■	 	ประธานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับ 

เด็กและเยาวชน	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
	 ■	 	Science	Advisory	Committee	(MUA	Science	Counterpart)	สำาหรับโครงการความร่วมมือ 

ทางวิชาการไทย-ออสเตรเลียด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	(TASEAP)	

ปัจจุบัน
	 ■	 ผู้อำานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ผู้อำานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)

กรรมการและเลขานุการ
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4.7 แนวการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

	 โรงเรยีนได้กำาหนดแนวทางในการบริหาร	เพือ่ให้การดำาเนนิงานสอดคลอ้งกบั

วิสัยทศันข์องโรงเรยีน		อดุมการณแ์ละเปา้หมายในการพฒันานกัเรยีน		แผนปฏบิตังิาน 

4	ปี	 (พ.ศ.	2555-2558)	และตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคำารับรองการปฏิบัติงาน 

ของโรงเรียน	ดังนี้

 1) ด้านการสรรหานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

	 	 1.1	 จัดให้มีการวิจัย	วิเคราะห์	ติดตาม	และประเมินผลกระบวนการ

สรรหานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 และ 

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก

	 	 1.2	นำาผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการสรรหานักเรียน 

ของโรงเรียน

 2) ด้านหลักสูตร สื่อ และกิจกรรมการเรียนการสอน

	 	 2.1	 จัดให้มีการวิเคราะห์	ติดตาม	ประเมินผล	และปรับปรุงหลักสูตร 

สือ่	กจิกรรมการเรยีนการสอน	และกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรให้สนองตอบอดุมการณ์

และเป้าหมายในพัฒนานักเรียน

	 	 2.2	 ส่งเสริมให้มีการวิจัยสถาบัน	โดยศึกษา	วิเคราะห์	วิจัยการดำาเนินงาน

ของโรงเรียนเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงด้านการจัดการเรียนการสอน	การวัด

และประเมินผล	 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ฯลฯ	 ตลอดจนหาแนวทางแก้ไข 

ช่วยเหลือนักเรียนที่มีแนวโน้มว่ามีผลสัมฤทธิ์ต่ำาทุกคน
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	 	 2.3	 ส่งเสริมและพัฒนาด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนและครู	หากลไก

ที่สามารถพัฒนาได้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 2.4	 ส่งเสริมสนับสนุน	ประสานกับเครือข่ายให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ 

โดยจดัการใหน้กัเรยีนมธัยมศกึษาปทีี่	4	ทำาโครงงานวจิยักบันกัวทิยาศาสตรช์ัน้นำา

ในสถาบันต่างๆ	และกำาหนดให้ทำาการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในมัธยมศึกษาปีที่	5

	 	 2.5	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพจาก

กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิชาการ	 ในด้านเนื้อหาท่ีลึกซึ้งทางคณิตศาสตร์	

วิทยาศาสตร์	วิชาอื่นๆ	รวมทั้งเรียนรู้จากกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านสังคมด้วย

	 	 2.6	 ส่งเสริมการเรียนของนักเรียนโดยปรับปรุงการสอนเก่ียวกับปฏิบัติการ

และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนต่างๆ	ให้เทียบเท่าโรงเรียนชั้นนำาในต่างประเทศ

	 	 2.7	 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมท่ีช่วยในการพัฒนา

นักเรียน	ครู	บุคลากร	และโรงเรียน	กับหน่วยงานต่างๆ	ท้ังภาครัฐ	ภาคเอกชน 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

	 	 2.8	 แสวงหาข้อมูลและประสานงานกับหน่วยงานและสถาบันต่างๆ 

ในการชว่ยเหลอืนกัเรยีน	เกีย่วกบัเรือ่งทนุการศกึษา	การศกึษาตอ่	การศกึษาดงูาน	

การอบรมสัมมนา	การเสนอผลงานวิชาการ	และการประกวดแข่งขัน	ฯลฯ

 3) ด้านบุคลากร

	 	 3.1	 สรรหาคดัเลอืกครทูีม่คีณุวฒุ	ิ	มคีวามรูค้วามสามารถสงู	มศีกัยภาพ

ในการพัฒนา	และมีจิตวิญญาณความเป็นครู	โดยประกาศรับสมัครหรือประสานงาน

กับสถาบันอุดมศึกษาในการเสาะหาบัณฑิตที่ดีและเก่ง

	 	 3.2	 ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาครูและเจ้าหน้าที่	การศึกษาต่อ	

การศึกษาดูงาน	การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้		รวมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและ

ต่างประเทศเป็นที่ปรึกษา	หรือเป็นพี่เลี้ยง

	 	 3.3	พัฒนาระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนที่เหมาะสม	โดยใช้ระบบ

ตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน

	 	 3.4	 กำาหนดเกณฑภ์าระงาน	และระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของครู

และเจ้าหน้าที่		ที่ชัดเจน	โปร่งใส	ยุติธรรม	สร้างขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงาน	

และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่

 4) ด้านการพัฒนาระบบบริหาร

	 	 4.1	 ศึกษา	วิเคราะห์	พัฒนา	วางแผนการบริหารงานให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย	พันธกิจของโรงเรียน	โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา	

ระบบบรหิารความเสีย่ง	ระบบตรวจสอบภายในและรายงานผลปฏบิตัริาชการตาม

คำารับรองการปฏิบัติราชการ	(ก.พ.ร.)
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	 	 4.2	 ดูแลกฏระเบียบ	ข้อบังคับให้เหมาะสม	คล่องตัว	โปร่งใส

	 	 4.3	พฒันาฐานขอ้มลูของนกัเรยีน	นกัเรยีนเกา่	ครแูละเจ้าหนา้ท่ี	ผลงาน

วิชาการ	เครือข่ายต่างๆ	และงานบริหารของโรงเรียน	ฯลฯ

	 	 4.4	พัฒนาการประชาสัมพันธ์โรงเรียน	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ

โรงเรียนในรูปของเอกสารเผยแพร่	และเว็บไซต์	ทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

	 	 4.5	 พัฒนา	ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีการใช้งานอย่าง

เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูง

	 	 4.6	 สร้างเครือข่ายนักเรียนเก่า	สถาบันอุดมศึกษา	สถาบันวิจัย	และ

หนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน	เพือ่สง่เสรมิการพฒันานกัเรยีนและการดำาเนินงาน

ของโรงเรียน

	 	 4.7	 ซอ่มแซมและบำารงุรกัษาอาคารสถานท่ี	และครภุณัฑข์องโรงเรยีนให้

อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน	และปลอดภัย

 5) ด้านการให้บริการทางวิชาการ

	 	 5.1	 โรงเรียนให้บริการทางวิชาการ	ด้านการฝึกอบรม	การจัดประชุม

วิชาการ	การพัฒนาบุคลากรตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

สำาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

	 	 5.2	 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนท่ีมีความ

สามารถพเิศษดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรข์องโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลัย

และโรงเรียนอื่นๆ

 6) การดำาเนินงานอื่นๆ	ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน	

และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
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4.8  มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
 เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา

 ในปีงบประมาณ	 2555	 โรงเรียนใช้มาตรฐาน	 ตัวบ่งชี้	 สำาหรับการประกัน

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	 สำาหรับเป็นแนวทางในการบริหาร

จัดการ	และการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน	ให้มีคุณภาพเทียบเท่า

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำาของโลก	 มาตรฐานดังกล่าวโรงเรียนจัดทำาขึ้นโดยใช้

มาตรฐานและแนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำาของโลกเป็นบรรทัดฐาน		

อันได้แก่	 Illinois	 Mathematics	 and	 Science	 Academy,	 The	 North	 Carolina	

School	of	Science	and	Mathematics	และ	Korea	Science	Academy	of	KAIST	

มาตรฐานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประกอบด้วย	มาตรฐาน	7	ด้าน	64	ตัวบ่งชี้	

ดังนี้

	 มาตรฐานที่	1	 ด้านผู้เรียน	มี	19	ตัวบ่งชี้

	 มาตรฐานที่	2	 ด้านครู	มี	8	ตัวบ่งชี้

	 มาตรฐานที่	3	 ด้านการบริหารจัดการ	มี	3	ตัวบ่งชี้

	 มาตรฐานที่	4	 ด้านหลักสูตร	มี	3	ตัวบ่งชี้

	 มาตรฐานที่	5	 ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน	มี	19	 

	 	 ตัวบ่งชี้

	 มาตรฐานที่	6	 ด้านทรัพยากรการเรียนรู้	และสิ่งแวดล้อม	มี	8	ตัวบ่งชี้

	 มาตรฐานที่	7	 ด้านการจัดกิจกรรมบริการพิเศษแก่สังคม	มี	4	ตัวบ่งชี้
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4.9 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์พัฒนาระบบบริหารความเส่ียง	 โดยศึกษา

วเิคราะหก์ระบวนการดำาเนนิงานของโรงเรยีน	ปจัจยัความเสีย่งตา่งๆ	และคาดการ

ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้	ซึง่โรงเรยีนตอ้งบรหิารเพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่ง	หรอืลด

ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่

ยอมรบัได	้โดยคำานงึถงึความสำาเรจ็ตามตวัชีว้ดัและเปา้หมายตามแผนยทุธศาสตร	์

และแนวทางในการบริหารโรงเรียนที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

โรงเรยีน	และเปน็การสง่เสรมิใหโ้รงเรยีนมรีะบบบรหิารจดัการทีด่	ี(Good	Governance) 

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่า	การดำาเนินงานของโรงเรียนจะมีเอกภาพ	

เปน็ไปในทศิทางเดยีวกนัท่ัวท้ังโรงเรยีน	บรรลุตามวตัถปุระสงคเ์ปน็ไปตามแผนและ

กิจกรรมที่กำาหนด

	 โรงเรียนได้กำาหนดปัจจัยเส่ียงท่ี

อาจเกิดขึ้นและจะมีผลกระทบต่อความ

สำาเรจ็ในการดำาเนนิงานของโรงเรยีน	โดย

จำาแนกตามประเภท	 ประกอบด้วย	 1)	

ด้านกลยุทธ์	 2)	 ด้านการบริหารจัดการ	

และ	3)	ด้านการเงิน	ดังตาราง	42
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ตาราง 42 	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อความสำาเร็จในการดำาเนินงานของโรงเรียน

ประเภทความเสี่ยง
ระดับโอกาส

ที่จะเกิดขึ้น

ระดับ

ผลกระทบ

1. ด้านกลยุทธ์

	 1.1	นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกบางคนไม่มีความมุ่งมั่นความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์	และความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

อย่างแท้จริงและไม่มีความตั้งใจที่จะเป็นนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง 

4

สูง

4

สูง

	 1.2	หน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่เป็นเป้าหมายในความร่วมมือ

	 	 ลดการสนับสนุนโรงเรียน

3

ปานกลาง

3

ปานกลาง

	 1.3	โรงเรียนที่มีห้องวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขยายผล

	 	 ไม่ให้ความสำาคัญและความร่วมมือ

3

ปานกลาง

3

ปานกลาง

2. ด้านการดำาเนินการ

	 2.1	ครู/เจ้าหน้าที่	มีความรู้	ความสามารถและประสบการณ์การทำางาน 

ในระดับคุณภาพที่ยังไม่สามารถแข่งขันกับนานาชาติ	และไม่ถึงระดับ 

ที่จะทำาให้โรงเรียนบรรลุพันธกิจได้	

4

สูง

3

ปานกลาง

	 2.2	ครู/เจ้าหน้าที่	ขาดทักษะในการทำาวิจัย	ไม่สามารถให้คำาปรึกษา 

โครงงานวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพและไม่สามารถสร้างผลงาน

วิชาการที่มีคุณภาพที่สามารถเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

4

สูง

3

ปานกลาง

	 2.3	ครู/เจ้าหน้าที่	ที่โรงเรียนส่งเสริมให้ศึกษาระดับปริญญาเอก 

ไม่ปฏิบัติงานในโรงเรียนหลังสำาเร็จการศึกษา

4

สูง

3

ปานกลาง

	 2.4	นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกบางคนมีคุณลักษณะทางจิตวิทยา 

อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งทางด้านการเรียน	การปรับตัว	และการอยู่ประจำา

3

ปานกลาง

3

ปานกลาง

	 2.5	ข้อมูลสารสนเทศระบบงานบุคคล	งานวิชาการ	งานบัญชีและคลัง

	 	 และงานทะเบียนนักเรียน	ได้รับความเสียหาย

2

ตำ่า

3

ปานกลาง

3. ด้านการเงิน

	 		 นโยบายรัฐบาลที่มีผลกระทบต่องบประมาณของโรงเรียนทำาให้   

งบประมาณลดลง	ไม่เพียงพอ	ทั้งในการดำาเนินงานให้โรงเรียนเป็นสากล  

ทัดเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันนำาระดับนานาชาติและการขยายผลไปยัง

	 โรงเรียนอื่นในประเทศที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกัน

4

สูง

3

ปานกลาง
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4.10 การบริหารงานบุคคล

 ปัจจัยที่สำาคัญที่สุดที่มีผลให้การดำาเนินงานตามภารกิจของโรงเรียน 

บรรลุตามเป้าหมายที่คาดหวังอย่างเต็มประสิทธิภาพคือบุคลากรที่มีคุณภาพ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน 

เกิดการเรียนรู้	พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี	คนเก่ง	มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี 

มีความสามารถเฉพาะตำาแหน่ง	 มีความเช่ียวชาญทางวิชาการในระดับดีเย่ียม 

บุคลากรแต่ละคนจักต้องเป็นผู้ที่มีความรัก	มีความผูกพัน	อุทิศเวลา	ทุ่มเท	และ 

เสียสละในการปฏิบัติงานให้แก่โรงเรียนอย่างเต็มที่ 	 โรงเรียนจึงมีมาตรการ 

ในการสรรหา	 และสร้างแรงจูงใจในการดึงดูดคนดีท่ีมีความสามารถเป็นเลิศ 

มาเป็นบุคลากรของโรงเรียน	 นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 

ความสามารถบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

	 	ปัจจุบันโรงเรียนมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานต่างๆ	รวมทั้งสิ้น 

139	 คน	 มีสถานภาพ	 วุฒิการศึกษา	 และได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อ 

ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	ดังตาราง	43

ตาราง 43  จำานวนบุคลากร	จำาแนกตามสถานภาพและคุณวุฒิ	ปีงบประมาณ	2555

รายการ
จำานวน (คน)

กลุ่มบริหาร กลุ่มครู กลุ่มปฏิบัติการ รวม

1.	วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 3 - 4

2.	วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 13 47 37 97

3.	อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก 14 14

- ศึกษาต่อต่างประเทศ (4) (4)

- ศึกษาต่อในประเทศ	เต็มเวลา (9) (7)

- กลับมาปฏิบัติงานแล้วและอยู่ระหว่างการทำาวิทยานิพนธ์ (1) (1)

4.	อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโท 5 8 13

- ศึกษาต่อในประเทศ	เต็มเวลา (1) (1)

- ศึกษาต่อในประเทศ	นอกเวลา (3) (3)

- กลับมาปฏิบัติงานแล้วและอยู่ระหว่างการทำาวิทยานิพนธ์ (1) (8) (9)

5.	วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 2 7 11

รวมจำานวนบุคลากรในปีงบประมาณ	2555 139

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2555
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 4.10.1 การออกระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล 

และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่

	 	 ในปีงบประมาณ	2555	คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล 

ซึ่งประกอบด้วย	กรรมการบริหารโรงเรียน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้อำานวยการโรงเรียน	

รองผูอ้ำานวยการโรงเรยีน	และผูแ้ทนเจา้หนา้ทีท่ีม่าจากการเลอืกตัง้	ไดพ้จิารณา

แกไ้ขปรบัปรงุ	และออกระเบยีบ	หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารงานบคุคล	รวมทัง้

สวัสดิการของเจ้าหน้าที่	จำานวน	4	เรื่อง	ดังรายการต่อไปนี้

	 	 1)	 การปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	 (ฉบับท่ี 13) 

พ.ศ.	2555

	 	 2)	 การปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและ

ขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน	พ.ศ.	2555

	 	 3)	 การปรับปรุงระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน

ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	2555

	 	 4)	 การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษการครองชีพชั่วคราวให้แก่เจ้าหน้าท่ี

ของโรงเรียนตามมติคณะรัฐมนตรี

 

 4.10.2 การพัฒนาบุคลากร

	 	 โรงเรยีนมหิดลวทิยานสุรณต์ระหนกัถงึความสำาคญัในการพฒันา

คุณภาพบุคลากรเป็นอย่างมาก	เพราะถือว่าบุคลากรเป็นปัจจัยสำาคัญในการ 

ที่จะทำาให้ภารกิจของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์	โรงเรียนมีแนวทางในการ

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในลักษณะต่างๆ	ดังนี้		
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  1) การอบรม ประชุม สัมมนา ท่ีโรงเรียนจัด	บุคลากรของโรงเรียน

แต่ละคนได้เขา้รบัการอบรม	ประชมุ	สมัมนา	ในเรือ่งทีโ่รงเรยีนจดัขึน้	ตามนโยบาย

การพัฒนาบุคลากรในแต่ละปี	โดยในปีงบประมาณ	2555	โรงเรียนได้จัดการอบรม

ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรยีนการสอนและการปฏบิตังิาน	ฝกึอบรม

การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับบุคลากรท่ีสนใจทุกบ่ายวันพุธ		จัดการประชุมสัมมนา

บุคลากรท้ังโรงเรียนในการระดมความคิดเพ่ือพัฒนาองค์กร	จำานวน	2	คร้ังๆ	ละ	3	วัน 

ในเดือนเมษายน	และกันยายน		บุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรม	ประชุม	สัมมนา

ท่ีโรงเรียนจัด	รวมท้ังส้ิน		1,828		คนวัน	หรือเฉล่ียคนละ	13.24	วัน

  2) การร่วมอบรม ประชุม สัมมนา กับหน่วยงานภายนอก 

โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรของโรงเรยีนทกุคนเขา้รว่มการอบรม	ประชมุ	สมัมนา	

ซึง่จดัโดยหนว่ยงานภายนอก	ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของตนเอง		

ในรอบปีท่ีผ่านมามีบุคลากรของโรงเรียน	ได้เข้ารับการอบรม	ประชุม	สัมมนา	จำานวน

ท้ังส้ิน	2,205	คนวัน		หรือเฉล่ียคนละ	15.97	วัน

  3) การศึกษาดูงาน	 โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสไป

ศึกษาดูงานในสถาบันและหน่วยงานท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ	เพื่อนำาความรู้และประสบการณ์มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียน

การสอน	หรือการบริหารจัดการ	ในปีงบประมาณ	2555	บุคลากรของโรงเรียนได้

ไปการศึกษาดูงานจำานวน	664	คนวัน	หรือเฉลี่ยคนละ	4.81	วัน
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  4) การศึกษาต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน	โรงเรียนให้ทุนการ

ศกึษาแกบ่คุลากรทีม่ศีกัยภาพไปศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก	ทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ		ในปงีบประมาณ	2555	มบีคุลากรทีไ่ดร้บัอนมุติัทุนศกึษา

ต่อระดับปรญิญาเอก	จำานวน	14	คน	จำาแนกเปน็ศกึษาตอ่ตา่งประเทศ	4	คน	ศกึษา

ตอ่ในประเทศเตม็เวลา	9	คน	และกลับมาปฏบิตังิานแล้วอยูร่ะหวา่งทำาวทิยานพินธ	์

1	คน	ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศ	จำานวน	13	คน	จำาแนกเป็น

ศึกษาต่อเต็มเวลา	1	คน	ศึกษาต่อนอกเวลา	3	คน	และกลับมาปฏิบัติงานแล้วอยู่

ระหว่างทำาวิทยานิพนธ์	9	คน		
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ส่ว
นท

ี่ 5 ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ปีงบประมาณ 2555-2558
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์

	 	 การนำาร่องการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาสำาหรับผู้มีความ

สามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร	 ส่ือ	กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียน	[ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 (1) (2)]

 1.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

	 	 เป็นต้นแบบการบริหารจัดการ	 การพัฒนาหลักสูตร	 การวิจัย	 และ 

การจัดการเรียนการสอนสำาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ 

และวิทยาศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สามารถขยายผลในวงกว้างได้	

ตลอดจนมีการพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	ตามอุดมการณ์และ 

เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน

 1.3 กลยุทธหลัก

	 	 1)	 จัดให้มีการวิจัย	วิเคราะห์	ติดตาม	และประเมินผลกระบวนการ

สรรหานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 และ 

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับคัดเลือก	 โดยนำาผลการวิจัยมาใช้ 

ในการปรับปรุงกระบวนการสรรหานักเรียนของโรงเรียน
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	 	 2)	 จัดให้มกีารวจัิย	วเิคราะห์	ตดิตาม	ประเมนิผลและปรบัปรงุ	หลกัสตูร	

กิจกรรมการเรียนการสอน	 กิจกรรมเสริมหลักสูตร	 โดยนำาผลการวิจัยมาใช้ 

เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน

	 	 3)	 จดัให้มกีารวจิยั	วเิคราะห์	กระบวนการวดัและประเมนิผลการเรยีน

ของนักเรียน	โดยนำาผลการวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามอุดมการณ์

และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน

	 	 4)	 พฒันาระบบฐานขอ้มลูนกัเรยีนเกา่	รวมทัง้ระบบการสรา้งความมัน่คง

ของอุดมการณ์ของนักเรียนเก่าท่ีจะประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย	 นักประดิษฐ์ 

นักคิดค้น	เพื่อประเทศชาติและบ้านเมือง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
 2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์

	 	 ดำาเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

[ตามมาตรา 8 (3)]

 2.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

	 	 มีหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาสำาหรับ

นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์

 2.3 กลยุทธหลัก

	 	 1)	 ประสานงานกบัโรงเรยีนเครอืขา่ย	สถาบนัการศกึษา	หนว่ยงานวจัิยทัง้ในและตา่งประเทศทีจ่ดัการศกึษาสำาหรบั

ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

	 	 2)	 ประสานงานโรงเรียนเครือข่าย	สถาบันการศึกษาหน่วยงานวิจัยท้ังในและต่างประเทศ	 ให้เป็นแหล่งฝึก

ประสบการณ์วิจัยและเป็นที่ปรึกษาโครงงานของนักเรียน

	 	 3)	 ดำาเนินการแสวงหาความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนในต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกันกับโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

	 	 4)	 ประสานงานกบัสถาบนัอดุมศกึษาและหน่วยงานภายนอกท่ีเกีย่วขอ้งเพือ่ใหค้วามรว่มมอืในการเชญิผูท้รงคณุวฒิุ

มาเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงเรียน

	 	 5)	 สนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก	หรือหน่วยงานภายนอกทำาวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตร	

และกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนหรือวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำาของโลก	และวิจัย

เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำาเนินงานด้านอื่นๆ	ของโรงเรียน	พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

	 	 6)	 ประสานงานกบัคณะวทิยาศาสตร	์เพือ่จัดให้มโีปรแกรมเฉพาะท่ีรองรบันกัเรยีนท่ีจบจากโรงเรยีนวทิยาศาสตร์

เข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับหลังปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์	และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 7)	 ประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ 

เช่น	สวทช.	สสวท.	ภาคเอกชน	องค์กร

ระหว่างประเทศ	มหาวิทยาลัยทั้งในและ

ต่างประเทศ	สถานเอกอัครราชทูตของ

ประเทศตา่งๆ	ฯลฯ	เพือ่สนบัสนนุทนุการ

ศึกษาให้กับนักเรียนที่จบจากโรงเรียน

วิทยาศาสตร์	 ศึกษาต่อตั้ งแต่ระดับ

ปริญญาตรีจนถึงระดับหลังปริญญาเอก

ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละสาขาวิชาทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทั้งในและต่างประเทศ

	 8)	พฒันาระบบชว่ยเหลอืนักเรยีน

เพื่อให้มหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลกรับ 

เข้าศึกษา	 (Education	Counseling	 for 

International	Programs)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์

	 	 การพฒันาโรงเรยีนใหเ้ปน็แหลง่เรยีนรูแ้ละใหบ้รกิารพเิศษเกีย่วกบัการ

จัดการศึกษาสำาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย	 สำาหรับผู้บริหาร	นักวิชาการ	 ครู	

นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	และผู้สนใจทั่วไป	[ตามมาตรา 8 (4)]

 3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

	 	 พัฒนาบคุลากรของโรงเรียนให้เปน็ผูน้ำาทางวิชาการ	สิง่อำานวยความสะดวก 

สือ่และเวบ็ไซตข์องโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เปน็แหลง่เรียนรู้เกีย่วกบัการจัดการศกึษา

สำาหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร	์ระดบัมธัยมศกึษา

ทั้งตอนต้นและตอนปลาย

 3.3 กลยุทธหลัก

	 	 1)	 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนให้ผู้บริหาร	นักวิชาการ	

ครู	นักเรียน	นิสิต	นักศึกษาและสังคมทั่วไปได้รับทราบ

	 	 2)	 พฒันาและปรบัปรงุเวบ็ไซต	์สือ่และเอกสารทางวชิาการของโรงเรยีน

	 	 3)	 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของครู	ให้สามารถเผยแพร่องค์ความ

รู้ให้กับโรงเรียนเครือข่ายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 4)	 ประสานความรว่มมอืจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	เชน่	สพฐ.,	สสวท.,	

สพม.,	 สถาบันอุดมศึกษา,	 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 

เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานทั้งด้านทรัพยากรและงบประมาณและด้านวิชาการ 

ใหก้บัโครงการสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนนกัเรยีนหอ้งวทิยาศาสตรโ์รงเรยีน

จฬุาภรณราชวทิยาลยัและโครงการสง่เสรมิและพฒันาอจัฉรยิภาพดา้นคณติศาสตร์

และวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของจังหวัดต่างๆ

	 	 5)	 จัดหาและสนับสนุน	 ทั้งด้านทรัพยากรและงบประมาณและ 

ด้านวิชาการในการดำาเนินงานของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	 และ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 (สพม.)	 ที่ร่วมโครงการส่งเสริม 

และพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

	 	 6)	 ส่งเสริม	 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้กับกลุ่มโรงเรียน 

จุฬาภรณราชวิทยาลัย	และจังหวัดท่ีร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ

ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ	 คณะกรรมการบริหาร	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	(องค์การมหาชน)

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2555 

งบรายได้และค่าใช้จ่าย	และงบกระแสเงินสดสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ์	(องคก์ารมหาชน)	ซึง่ผูบ้รหิารของโรงเรยีนฯ	เปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่

ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้	ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับ 

ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า	งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2554	ของโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ์	(องค์การมหาชน)	ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำานักงานเดียวกับ

ข้าพเจ้าซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี	16	พฤษภาคม	

2555

ส่ว
นท

ี่ 6 รายงานการเงิน
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	 ขา้พเจ้าไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชท่ีีรบัรองทัว่ไป	

ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน	เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมี

เหตุผลว่างบการเงินได้แสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่	

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็น

จำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	การประเมินความเหมาะสมของ



หลกัการบญัชทีีก่จิการใชแ้ละประมาณการเกีย่วกบัรายการทางการเงนิท่ีเป็นสาระ

สำาคัญ	ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำาขึ้น	ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของ

การแสดงรายการท่ีนำาเสนอในงบการเงินโดยรวม	ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบ

ดังกลา่วให้ขอ้สรปุทีเ่ปน็เกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	 งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันท่ี	30	

กันยายน	2555	ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	(องค์การมหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ

สำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 

(นายพจน์	อัศวสันติชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	4891

บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จำากัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่	27	กุมภาพันธ์	2556

2013/234/0964
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

บาท
หมายเหตุ 2555 2554

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 3 153,506,386.71 121,520,837.54

รายได้ค้างรับ 4 847,419.67 360,689.21

เงินลงทุนระยะสั้น 5 50,000,000.00 88,227,107.12

วัสดุคงเหลือ 2.6,	6 301,215.80 384,026.31

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7 10,700.00 10,700.00

	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 204,665,722.18 210,503,360.18

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	

เงินลงทุนระยะยาว 8 138,200,257.04 138,200,257.04

อาคารและอุปกรณ์	 2.7,	9,	10 353,690,209.15 319,791,846.85

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2.8,	11 7,392,887.05 5,466,966.52

	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			 499,283,353.24 463,459,070.41

รวมสินทรัพย์			 703,949,075.42 673,962,430.59

                               

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ยุวดี	นาคะผดุงรัตน์) (นางสาววาสนา	รัตนศรีทอง)

ผู้อำานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

บาท

หมายเหตุ 2555 2554

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน	

เจ้าหนี้ระยะสั้น 12 2,108,571.22 8,209,618.94

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 13 855,507.65 172,518.00

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	 รายได้รับล่วงหน้า	 14 3,820,199.69 4,765,600.00

	 รายได้จากเงินบริจาคและสนับสนุน

	 	 โครงการรอการรับรู้ 15 4,002,952.61 11,966,544.75

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ 16 1,354,860.54 2,735,065.24

	 	 รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 9,178,012.84 19,467,209.99

รวมหนี้สินหมุนเวียน 12,142,091.71 27,849,346.93

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 รายได้จากการรับบริจาคอาคาร	อุปกรณ์และ

				ครุภัณฑ์รอการรับรู้ 17 13,207,949.07 15,053,596.02

กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน 18 332,244.43 281,287.51

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 19 1,813,493.00 1,934,392.00

	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 15,353,686.50 17,269,275.53

รวมหนี้สิน 27,495,778.21 45,118,622.46

สินทรัพย์สุทธิ 676,453,297.21 628,843,808.13

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนประเดิม 20 95,124,768.68 95,124,768.68

กองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 21 77,916,933.21 79,599,692.85

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 22 503,411,595.32 454,119,346.60

รวมสินทรัพย์สุทธิ 676,453,297.21 628,843,808.13

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ยุวดี	นาคะผดุงรัตน์) (นางสาววาสนา	รัตนศรีทอง)

ผู้อำานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

งบรายได้และค่าใช้จ่าย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

บาท

หมายเหตุ 2555 2554

รายได้จากการดำาเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล	

รายได้จากเงินงบประมาณ 23 328,497,700.00 373,945,600.00

			รวมรายได้จากรัฐบาล 328,497,700.00 373,945,600.00

รายได้จากแหล่งอื่น	

รายได้ค่าหอพักนักเรียน 9,243,000.00 9,275,500.00

รายได้จากเงินบริจาค 2,544,516.00 3,690,378.50

รายได้จากเงินบริจาคและสนับสนุนโครงการ 15 10,521,252.52 3,514,111.00

รายได้ดอกเบี้ยรับ 7,496,859.82 6,422,872.07

รายได้อื่น	 24 12,166,736.44 10,026,886.97

			รวมรายได้จากแหล่งอื่น 41,972,364.78 32,929,748.54

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน 370,470,064.78 406,875,348.54

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร			 25 81,388,969.60 79,868,747.06

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน		 26 161,471,846.71 178,487,634.11

ค่าใช้จ่ายจากเงินบริจาคและสนับสนุน

โครงการ																						

15 2,654,260.50 3,514,111.00

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 27 48,225,882.91 37,634,703.97

ทุนการศึกษา 31,284,000.00 31,394,000.00

รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 325,024,959.72 330,899,196.14

รายได้สูง	(ตำ่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 45,445,105.06 75,976,152.40

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ยุวดี	นาคะผดุงรัตน์) (นางสาววาสนา	รัตนศรีทอง)

ผู้อำานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

บาท
2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ	 45,445,105.06 75,976,152.40

ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน
	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 48,225,882.91 37,634,703.97

	 รายได้จากเงินบริจาคและสนับสนุนโครงการ (10,521,252.52) (3,514,111.00)

	 รายได้จากการรับบริจาคอาคาร	อุปกรณ์และครุภัณฑ์ (1,994,636.95) (1,976,235.14)

	 (กำาไร)	ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ 6,626.08 (41,163.87)

	 รายได้ดอกเบี้ยรับ (7,496,859.82) (6,422,872.07)

	 ลูกหนี้ระยะสั้น	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง - 17,600.00

	 รายได้ค้างรับ	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง - 25,430.00

	 วัสดุคงเหลือลดลง 82,810.51 16,792.65

	 เจ้าหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น	(ลดลง) (6,101,047.72) 6,344,825.82

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	(ลดลง) 682,989.65 (517,761.00)

	 รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น	(ลดลง) (945,400.31) 427,600.00

	 รายได้จากเงินบริจาคและสนับสนุนโครงการรอการรับรู้เพิ่มขึ้น 2,557,660.38 4,551,868.94

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ	เพิ่มขึ้น	(ลดลง) (1,380,204.70) 2,094,172.42

	 เงินกองทุนโรงเรียนฯจากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 2,013,289.32 1,316,921.35

	 รายได้จากการรับบริจาคอาคาร	อุปกรณ์และครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น 148,990.00 -

	 กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนเพิ่มขึ้น 50,956.92 144,215.45

	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (120,899.00) 115,906.00

70,654,009.81 116,194,045.92

	 รบัดอกเบีย้ 7,010,129.36 6,269,101.23

	 เงนิสดสทุธไิด้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 77,664,139.17 122,463,147.15
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

บาท
2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

	 เงินจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น 38,227,107.12 (50,566,199.21)

	 เงินจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะยาว - (88,930,297.28)

	 เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 22,795.00 61,240.00

	 เงินสดจ่ายเพื่ออาคารและอุปกรณ์ (80,570,811.40) (92,812,433.79)

	 เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3,357,680.72) (2,847,594.77)

	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (45,678,590.00) (235,095,285.05)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

	 เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 31,985,549.17 (112,632,137.90)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นงวด 121,520,837.54 234,152,975.44

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันปลายงวด 153,506,386.71 121,520,837.54

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ยุวดี	นาคะผดุงรัตน์) (นางสาววาสนา	รัตนศรีทอง)

ผู้อำานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ


