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ผลการดาเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

โรงเรียนได้ดำเนินงำนด้ำนภำรกิจหลัก ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพือ่ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียน สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียนและเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ สรุปได้
ดังนี้
1. การดาเนินงานตามภารกิจหลักของโรงเรียน
1.1 การสรรหาและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โรงเรียนได้ดำเนินกำรรับสมัครและสอบรอบแรก เพือ่ คัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
ปีกำรศึกษำ 2563 ทั้งในส่วนของโรงเรียนและดำเนินกำรให้แก่โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย
ทั้ง 12 แห่ง และโครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนโดยกำรกำกับดูแลของมหำวิทยำลัย
ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 19 แห่ง สถำบันโคเซ็น (KOSEN) ของสถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง และของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ผลกำร
ดำเนินงำน สรุปได้ดังนี้
ช่วงเวลา
วันที่ 1-31 สิงหำคม 2562

วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2562

การดาเนินงาน
รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เพื่อเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
ปีกำรศึกษำ 2563 มีนักเรียนสมัครสอบทั้ง 4 โครงกำร จำนวน 21,169 คน ซึ่งเมื่อได้
ตรวจคุณสมบัติแล้ว มีนักเรียนทีม่ ีสิทธิสอบจำนวน 20,299 คน จำแนกเป็น
- โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ จำนวน 12,369 คน
- โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย (12 แห่ง) จำนวน 8,282 คน
- โรงเรียนในโครงกำร วมว. (19 แห่ง) จำนวน 8,583 คน
- สถำบันโคเซ็น ของสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
จำนวน 926 คน
- สถำบันโคเซ็น ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี จำนวน 1,956 คน
ดำเนินกำรสอบคัดเลือกรอบแรก

วันที่ 17 ธันวำคม 2562

ประกำศผลกำรสอบคัดเลือกรอบแรก
นักเรียนทีเ่ ลือกสอบเข้ำโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ ผ่ำนกำรคัดเลือกรอบแรก
จำนวน 500 คน

วันที่ 18 มกรำคม 2563

ดำเนินกำรสอบคัดเลือกรอบสอง
- นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 500 คน
- นักเรียนเข้ำสอบ จำนวน 489 คน
- นักเรียนขำดสอบ 11 คน
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ช่วงเวลา

การดาเนินงาน

วันที่ 2 มีนำคม 2563

ประกำศผลกำรสอบคัดเลือกรอบสอง
นักเรียนผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นตัวจริง 240 คน และตัวสำรอง 249 คน
ตัวจริง
ตัวสำรอง
รำยกำร
ชำย หญิง ชำย หญิง
นร. จำกโรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมำณฑล 81
35 70
47
นร. จำกโรงเรียนในเขตภูมิภำค
87
37 84 48
168 72 154 95
รวม
240
249

วันที่ 14-31 มีนำคม 2563

รวม
233
256
489

ดำเนินกำรรับมอบตัวนักเรียนที่ผำ่ นกำรคัดเลือกตัวจริง วันที่ 14 มีนำคม 2563
และรับมอบตัวนักเรียนที่ผำ่ นกำรคัดเลือกตัวสำรองถึงลำดับที่ 125 ผ่ำนช่องทำง online
รำยละเอียดดังตำรำง
รำยกำร
นร.จำกโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหำนคร
นร.จำกโรงเรียนในส่วนภูมิภำค
รวมทั้งสิ้น

ตัวจริง
ตัวสำรอง
รวม
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม
39 18 57 25 14 39 96
66 27 93 32 19 51 144
105

45

150

57

33

90

240

1.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่โรงเรียนจัดให้แก่นักเรียนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
1.2.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
วันที่จัดกิจกรรม

หัวข้อการบรรยาย

ผู้บรรยาย

2 ธันวำคม 2562

Image Yourself อบรมกำรพัฒนำบุคลิกภำพ

คุณพรทิพย์ โชคชัยเจริญสิน (ครูทิพย์ Minding Image)

13 มกรำคม 2563

- วำดศิลป์เพื่อคิดนอกกรอบ

นำยมำนนท์ ผสมสัตย์ และ น.ส.เมธำวี โฉมทอง

- ทำสมำธิรูปแบบโยคะ

น.ส.อำริตำ ปลืม้ ถนอม

[ 29 ]
1.2.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
(1) การฟังบรรยายพิเศษ : โรงเรียนได้จดั กิจกรรมฟังบรรยำยพิเศษ จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งเป็น
กำรบรรยำยด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี 2 ครั้ง และด้ำนสังคมศึกษำ ภำษำ ศำสนำ
ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและบุคลิกภำพ 2 ครั้ง ดังนี้
วันที่จัดกิจกรรม

หัวข้อการบรรยาย

ผู้บรรยาย

27 พฤศจิกำยน 2562

อำชีพนักพฤกษศำสตร์กับกำรศึกษำด้ำน
Plant Evolution ในประเทศไทย

ดร.สำโรจน์ รุจิสรรค์สกุล (นักเรียนเก่ำ รุ่นที่ 13)

18 ธันวำคม 2562

รู้อะไรไม่สู้ รู้เท่ำทันหนัง

ดร.วิโรจน์ สุทธิสีมำ
อำจำรย์คณะนิเทศศำสตร์ สมำชิกชมรมวิจำรณ์บันเทิง
และผูท้ รงคุณวุฒิด้ำนภำพยนตร์

25 ธันวำคม 2562

เรื่องน่ำรู้เกี่ยวกับกำรใช้เงิน

คุณปิยะ สุรำสำ
รองผู้อำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยพัฒนำหลักสูตรและองค์ควำมรู้
บริษัทเมืองไทยประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)

15 มกรำคม 2563

ทำงำนทำงวิทยำศำสตร์สนุกกว่ำเรียนหมอ
อย่ำงไร

ศำสตรำจำรย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
ผู้ชว่ ยอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล

(2) การศึกษาดูงาน : โรงเรียนได้จัดกิจกรรมศึกษำดูงำนในสถำนที่ต่ำง ๆ จำนวน 2 ครั้ง ทั้งหมด
23 แห่ง โดยแบ่งเป็นด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 15 แห่ง และด้ำนสังคมศึกษำ ภำษำ
ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และโบรำณคดี จำนวน 8 แห่ง ดังนี้
วันที่จัดกิจกรรม
28 พฤศจิกำยน
2562

สถานที่ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ : 15 แห่ง
1. คณะพลังงำนสิ่งแวดล้อม และวัสดุ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
2. สถำบันวิทยำกำรหุ่นยนต์ภำคสนำม (ฟีโบ้)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
3. ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (iCRAS)
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
4. ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
6. สำยออกบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย
7. สถำบันวิจัยสภำวะแวดล้อม จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
8. ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ สำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
9. พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)

สถานที่ศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษาฯ : 8 แห่ง
1. คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมดนตรี
และสื่อประสม (Music Engineering) สถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง
2. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหำนครเขต
ลำดกระบัง
3. พิพิธภัณฑ์เรือมำด วัดสุทธำโภชน์
4. ศูนย์ประติมำกรรมกรุงเทพ
5. พิพิธภัณฑ์พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำ
6. มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
7. พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกำด
8. นิทรรศกำรพิเศษ เรื่องจิน๋ ซี ฮ่องเต้ กับกองทัพ
ทหำรดินเผำ พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ
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วันที่จัดกิจกรรม
28 พฤศจิกำยน
2562 (ต่อ)

4 กุมภำพันธ์ 2563

สถานที่ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ : 15 แห่ง

สถานที่ศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษาฯ : 8 แห่ง

10.ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรกีฬำแห่งประเทศไทย และ
พิพิธภัณฑ์กีฬำแห่งชำติ กำรกีฬำแห่งประเทศไทย
(รำชมังคลำกีฬสถำน)
11. ศูนย์จีโนมทำงกำรแพทย์ คณะแพทยศำสตร์
โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล
12. คณะอุตสำหกรรมกำรเกษตร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
13.ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
14. Google Thailand
15.วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์นิทรรศกำร
และกำรประชุมไบเทคบำงนำ กรุงเทพมหำนคร

(3) กิจกรรมค่ายวิชาการ : เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนเรียนรูจ้ ำกสถำนกำรณ์จริงเสริมกำรเรียนรู้
ในห้องเรียนทัง้ ด้ำนวิทยำศำสตร์และศิลปวัฒนธรรม เรียนรูก้ ำรใช้วิทยำศำสตร์ในชีวติ ประจำวันและวิทยำศำสตร์
ที่แฝงอยู่ในภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น รวมทั้งรู้จักและเข้ำใจวิถีกำรดำรงชีวติ ของคนในสังคมทีต่ ่ำงไปจำกสังคมที่ดำรงอยู่
นอกจำกนี้ ในกำรจัดค่ำยวิชำกำร โรงเรียนได้จดั ในลักษณะกำรบูรณำกำรให้มีเนือ้ หำควำมรูผ้ สมผสำนทุกวิชำ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนกำรเรียนรูแ้ บบ Problem-based learning หรือ Inquiry-based learning
สำมำรถหำคำตอบหรือแนวทำงแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้ และนักเรียนรูจ้ ักทำงำนเป็นหมู่คณะ
ในปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมค่ำยวิชำกำร ระหว่ำงวันที่ 14-16 กุมภำพันธ์ 2563
จำนวน 6 ค่ำย ดังนี้

ชลบุรี
ชลบุรี
กำญจนบุรี

จานวนครู
(คน)
7
7
7

จานวน
นักเรียน (คน)
37
39
39

เพชรบุรี
ระยอง
เพชรบุรี

7
7
7

39
38
39

ค่าย / ชื่อค่าย

จังหวัด

1. ค่ำย “นักวิทย์ ทฤษฎีใหม่ ประดิษฐ์เรือใบ ใส่ใจเต่ำน้อย”
2. ค่ำย “Sea Zoo 2 Get Her Camp”
3. ค่ำย “เยือนถิ่นประวัตศิ ำสตร์ เรียนรู้ธรรมชำติ บูรณำกำร
กิจกรรมเชิงวิทย์”
4. ค่ำย “เรียนรู้ที่จะรักษ์ ณ ริมธำรแก่งกระจำน”
5. ค่ำย “พักเรื่องวุน้ ...แล้วมุง่ สู่ระยองฮิ!”
6. ค่ำย “เรียนรู้พลังงำน สืบสำนวัฒนธรรม ทรัพยำกรล้ำจำก
ทะเล รวมกลุ่มเฮแก้ปัญหำ เหนือ่ ยล้ำฝึกอดทน พัฒนำตน
สู่ทักษะทำงำนเป็นทีม”
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1.2.3 กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา : โรงเรียนได้จดั กิจกรรมพัฒนำจิตอำสำเพื่อพัฒนำนักเรียนให้เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม มีควำมเสียสละ รูจ้ ักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม เข้ำใจสภำพปัญหำและชีวติ ควำม
เป็นอยู่ท่แี ตกต่ำงกันในสังคม กิจกรรมพัฒนำจิตอำสำทีโ่ รงเรียนจัดขึน้ ได้แก่
(1) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รับเสด็จฯ สมเด็จพระสังฆรำช ในพิธีพระรำชทำนสัญญำบัตร พัดยศ
และผ้ำไตรแก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลำง ณ วัดไร่ขิง วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 13.30 16.30 น. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำนวน 50 คน และครูผดู้ แู ล จำนวน 4 คน
(2) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยงำนถวำยภัตตำหำรเช้ำแด่พระสังฆำธิกำร พระวิทยำกร และพระ
นักศึกษำ จำนวนประมำณ 700 รูป ในกำรอบรมบำลีก่อนสอบธรรมสนำมหลวง ภำค 14 ปีที่ 46 ณ วัดไร่ขิง
ระหว่ำงวันที่ 1-3 กุมภำพันธ์ 2563 ระหว่ำงเวลำ 05.00-09.00 น. มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 และครู
ผู้ดูแล เข้ำร่วมกิจกรรม ประมำณวันละ 35 คน รวมทั้งสิน้ 105 คน
(3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ ในโอกำสทรงถวำยผ้ำ
ห่มสไบแด่พระประธำนในพระอุโบสถ ณ วัดไร่ขิง เวลำ 11.30-15.30 น. วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2562 ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำนวน 19 คน ครูผดู้ ูแล จำนวน 3 คน
(4) วันที่ 14-15 กุมภำพันธ์ 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 จัดค่ำยบำเพ็ญประโยชน์
ลักษณะ “พี่ช่วยน้อง” และ “เพื่อนช่วยเพื่อน” จำนวน 10 ค่ำย ดังนี้

1. โรงเรียนวัดห้วยตะโก จ.นครปฐม

ระดับชั้นของนักเรียน
ที่เข้ำร่วมกิจกรรม
ป.4-6

2. โรงเรียนบ้ำนรำงอีเม้ย จ.นครปฐม

ป.4-6

69

24

3. โรงเรียนวัดไผ่นำรถ จ.นครปฐม

ป.4-6

48

24

ม.1

42

23

ป.4-6

53

24

ป.5

44

23

62

22

63

24

83

24

120

24

632

235

สถำนที่

4. โรงเรียนงิว้ รำยบุญมีรังกฤษดิ์ จ.นครปฐม
5. โรงเรียนบ้ำนพำดหมอน (ศิริวรรณจินดำ)
จ.นครปฐม
6. โรงเรียนชุมชนบ้ำนช่องแสมสำร จ.ชลบุรี
7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนตะโกปิดทอง
จ.รำชบุรี
8. โรงเรียนวัดนรำภิรมย์ จ.นครปฐม
9. โรงเรียนวัดอ่ำงแก้ว (จีบปำนขำ)
จ.กรุงเทพมหำนคร
10. โรงเรียนวัดมำบข่ำ (มำบข่ำวิทยำคำร)
จ.ระยอง
รวม

ป.4-6
ป.5
ป.6
ป.6

จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน MWIT
ที่เข้ำร่วมกิจกรรม (คน)
(คน)
48
23
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1.3 การทาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ในปีกำรศึกษำ 2562 นักเรียนรุน่ ที่ 28 (มัธยมศึกษำปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2562) มีโครงงำนวิทยำศำสตร์
ทั้งสิน้ 87 โครงงำน จำแนกเป็นสำขำต่ำง ๆ ดังนี้
สำขำ
ชีววิทยำและวิทยำศำสตร์สุขภำพ
เคมี
ฟิสิกส์
คณิตศำสตร์และวิทยำกำรคำนวณ
ศิลปศำสตร์

จำนวนโครงงำน
24
25
18
18
2

โครงงำนวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 รุน่ ที่ 28 ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน 87 โครงงำน
ได้ดำเนินกำรสอบโครงงำน (Project Defense) เรียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่ 20 และ 27 กุมภำพันธ์ 2563
1.4 กิจกรรมวิชาการกับต่างประเทศ
1.4.1 โครงกำรแลกเปลี่ยนครูกับโรงเรียนเครือข่ำยในต่ำงประเทศ
วันเดือนปี
กิจกรรม
22 ตุลำคม – 22 ธันวำคม
Teacher Exchange Program, Biology Teacher, Korea Science Academy of KAIST
2562
สำธำรณรัฐเกำหลี (Dr. Ko In Jeong)
20 กุมภำพันธ์ – 9 พฤษภำคม Teacher Exchange Program, Korea Science Academy of KAIST สำธำรณรัฐเกำหลี
2563
(นำยจตุพร พันตรี)

1.4.2 กำรต้อนรับคณะผู้แทนของสถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศ จำนวน 1 คณะ
จำก 1 ประเทศ
วันเดือนปี
10-19 กุมภำพันธ์ 2563

ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
คณะครูและนักเรียนจำก Internship Program, Otemae University ประเทศญี่ปุ่น

1.4.3 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมนำเสนอและแข่งขันโครงงำนระดับนำนำชำติ จำนวน 1 รำยกำร ใน 1 ประเทศ
ช่วงเวลาของกิจกรรม
กิจกรรม / สถานที่
18-21 มีนำคม 2563
Tsukuba Science Edge 2020 ณ เมืองสึกุบะ ประเทศญี่ปุ่น ต่อเนื่องจำก Global Leadership Link SG.
IDEX 2020: Innovation, Design, Engineering eXchange ณ Anglo-Chinese School (Independent)
29 มีนำคม – 3 เมษำยน
สำธำรณรัฐสิงคโปร์
2563
หมำยเหตุ: ยกเลิกกำรเข้ำร่วมงำนของคณะจำกต่ำงประเทศทั้งหมด เนื่องจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ
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1.4.4 โครงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงวิชำกำรและวัฒนธรรม กับโรงเรียนเครือข่ำยในต่ำงประเทศ
โดยได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ใน 5 ประเทศ ในส่วนของกำรส่งครูและนักเรียนของ
โรงเรียนไปร่วมโครงกำรฯ กับโรงเรียนเครือข่ำยในต่ำงประเทศช่วงเดือนมีนำคม – เมษำยน 2563 โรงเรียนได้
ประสำนกับโรงเรียนเครือข่ำย เพื่อเลื่อนกำหนดกำรเดินทำงออกไปก่อน เนือ่ งจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของไวรัสโคโรนำ จนกว่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะดีข้นึ
วันเดือนปี

จานวน (คน)

สถาบัน / ประเทศ

ครู

นักเรียน

◊ การต้อนรับคณะจากโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศตามโครงการแลกเปลี่ยนฯ

14

61

11-17 ธันวำคม 2562

2
2
2
2
2
2
2

7
10
12
7
6
9
10

2

10

3-15 มกรำคม 2563
17-31 มกรำคม 2563
29 มกรำคม – 3 กุมภำพันธ์ 2563
29 มกรำคม – 4 กุมภำพันธ์ 2563
29 มกรำคม – 4 กุมภำพันธ์ 2563
31 มกรำคม – 6 กุมภำพันธ์ 2563

Shanghai High School, China
Droste-Hülshoff-Gymnasium, Germany
St. Antonius Gymnasium, Germany
Aichi Prefectural Handa Senior High School, Japan
John Monash Science School, Australia
Seoul Science High School, Korea
Waseda University Honjo Senior High School, Japan

◊ การไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ กับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ
25 – 31 มีนำคม 2563
National University of Singapore High School of Mathematics and
Science, Singapore
หมำยเหตุ : เลื่อนกำหนดกำรเดินทำงเป็นช่วงเดือนกรกฎำคม สิงหำคม 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ

1.5 การบริการพิเศษด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
งำนบริกำรวิชำกำรของโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ มีแผนงำนพืน้ ฐำนด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมศักยภำพคน ปีงบประมำณ 2563 ดังนี้ 1) กำรพัฒนำควำมรูด้ ำ้ นวิชำกำรให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2) กิจกรรมขยำยผลองค์ควำมรูท้ ำงวิชำกำรและวิธีจัดกำรเรียนกำรสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
สังกัด สพฐ. ในจังหวัด และ 3) กิจกรรมกำรพัฒนำและเพิ่มพูนศักยภำพด้ำนวิชำกำรให้กบั โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย โดยได้มีปฎิทนิ ในกำรดำเนินกำรกิจกรรมต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

10-11 ต.ค. 62

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดทำแผนกำรเรียนรู้ ของกลุม่ โรงเรียน
วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย จำนวน 5 รำยวิชำ (ภำคเรียนที่ 2)
ม.5 : ไฟฟ้ำและแม่เหล็ก อินทรีย์เคมีและสำรชีวโมเลกุล
ม.6 : พีชคณิตเชิงเส้นเบือ้ งต้น แคลคูลัสเบือ้ งต้น 2 กำรบูรณำกำรควำมรู้ 2
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ จภ. : สตูล
จัดอบรมขยำยผลฯ ให้ โรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

15-16 ต.ค. 62

บุคลำกรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์เดินทำงไปเป็นวิทยำกรพี่เลีย้ ง
ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในกำรจัดอบรม

สาขาวิชา/ฝ่าย/กรรมการ
หลักในการปฏิบัตกิ ิจกรรม
ฟิสิกส์ เคมี คณิตศำสตร์ฯ
ศิลปศำสตร์ฯ

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ
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วัน/เดือน/ปี
19-20 ต.ค. 62

23-24 ต.ค. 62

23-24 ต.ค. 62

26-27 ต.ค. 62

2-3 พ.ย. 62

2-3 พ.ย. 62*

9-10 พ.ย. 62

15 พ.ย. 62

กิจกรรม
โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 1 : ศรียำนุสรณ์
จัดอบรมขยำยผลฯ ให้ โรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด ครั้งที่ 2/2562
บุคลำกรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์เดินทำงไปเป็นวิทยำกรพี่เลีย้ ง
ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในกำรจัดอบรม
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรปรับปรุง คัดเลือกข้อสอบกลำงภำค
และปลำยภำค ของกลุ่มโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย
จำนวน 6 รำยวิชำ (ภำคเรียนที่ 2)
ม.4 : คณิตศำสตร์ 3 กลศำสตร์ สมบัติของสำร พันธุศำสตร์และวิวัฒนำกำร
กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ม.5 : แคลคูลัสเบือ้ งต้น 1 ไฟฟ้ำและแม่เหล็ก อินทรีย์เคมีและสำรชีวโมเลกุล กำย
วิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำของสัตว์
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ จภ. มุกดำหำร
ขอใช้สถำนที่ (หอประชุมพระอุบำลีฯ) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำร
ปรับปรุง คัดเลือกข้อสอบกลำงภำคและปลำยภำค ของกลุ่มโรงเรียนวิทยำศำสตร์
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย จำนวน 10 รำยวิชำ (ด้ำน Social Science และดำรำศำสตร์)
โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 1: อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม เป็นเจ้ำภำพจัดอบรม
เตรียมวิทยำกร ให้ โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 2 ภำคตะวันออก ภำคกลำง
ภำคใต้ ครั้งที่ 2/2562
วิทยำกร : อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม ศรัทธำสมุทร ศรียำนุสรณ์
สอำดเผดิมวิทยำ ดีบุกพังงำวิทยำยน พัทลุง
ผู้เข้ำอบรม : กรรณสูตศึกษำลัย เบญจมรำชูทิศเบญจมรำชรังสฤษฎิ์
ตรำษตระกำรคุณ พิชัยรัตนำคำร
บุคลำกรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์เดินทำงไปเป็นวิทยำกรพี่เลีย้ ง
ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในกำรจัดอบรม
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ จภ. : มุกดำหำร บุรีรัมย์ เพชรบุรี
โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 1: อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม เพชรพิทยำคม
จัดอบรมขยำยผลฯ ให้ โรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

สาขาวิชา/ฝ่าย/กรรมการ
หลักในการปฏิบัตกิ ิจกรรม
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ

บริกำรวิชำกำร

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ

บุคลำกรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์เดินทำงไปเป็นวิทยำกรพี่เลีย้ ง
ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในกำรจัดอบรม
โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 1 : สิรนิ ธร เป็นเจ้ำภำพจัดอบรมเตรียมวิทยำกร
ให้โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 2 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2562
วิทยำกร : สิรินธร สกลรำชวิทยำนุกูลกำฬสินธ์พิทยำสรรพ์
ผู้เข้ำอบรม : นำรีนุกูล สตรีศึกษำ อำนำจเจริญ ปทุมเทพวิทยำคำร

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ

บุคลำกรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์เดินทำงไปเป็นวิทยำกรพี่เลีย้ ง
ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในกำรจัดอบรม
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ จภ. : เลย ชลบุรี ตรัง
โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 1: ดีบุกพังงำวิทยำยน กำฬสินธุพ์ ิทยำสรรพ์
สอำดเผดิมวิทยำ
จัดอบรมขยำยผลฯ ให้ โรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ

บุคลำกรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์เดินทำงไปเป็นวิทยำกรพี่เลีย้ ง
ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในกำรจัดอบรม
สังเกตกำรณ์และรับฟังข้อมูลเชิงวิชำกำรจำกโรงเรียนในควำมร่วมมือทำง
วิชำกำร โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ปทุมธำนี และโรงเรียน
เครือข่ำยในจังหวัด 2 โรงเรียน

ผู้บริหำร/บริกำรวิชำกำร
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วัน/เดือน/ปี
19 พ.ย. 62

30 พ.ย.-1 ธ.ค. 62

30 พ.ย. - 1 ธ.ค.
62

9 ธ.ค. 62

11-13 ธ.ค. 62
14-15 ธ.ค. 62

21-22 ธ.ค. 62

9-11 ม.ค. 63
11-12 ม.ค. 63

13 ม.ค. 63

กิจกรรม
สังเกตกำรณ์และรับฟังข้อมูลเชิงวิชำกำรจำกโรงเรียนในควำมร่วมมือทำง
วิชำกำร โรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัดของโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เพชรบุรี 3 โรงเรียน
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ จภ. : เชียงรำย ปทุมธำนี นครศรีธรรมรำช
จัดอบรมขยำยผลฯ ให้ โรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด ครั้งที่ 2/2562
บุคลำกรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์เดินทำงไปเป็นวิทยำกรพี่เลีย้ ง
ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในกำรจัดอบรม
โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 1: อุตรดิตถ์ดรุณี
จัดอบรมขยำยผลฯ ให้ โรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด ครั้งที่ 2/2562
และ เป็นเจ้ำภำพ จัดอบรมเตรียมควำมพร้อมวิทยำกร ให้โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ
รุ่น 2 กลุ่มภำคเหนือ ครั้งที่ 2/2562
วิทยำกร : อุตรดิตถ์ดรุณี พะเยำพิทยำคม เพชรพิทยำคม
ผู้เข้ำอบรม : ศรีสวัสดิ์วิทยำคำรจังหวัดน่ำน ลำปำงกัลยำณี อุดมดรุณี
บุคลำกรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์เดินทำงไปเป็นวิทยำกรพี่เลีย้ ง
ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในกำรจัดอบรม
จัดประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรเป็นโรงเรียนศูนย์
ขยำยผลฯ ร่วมกับโรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 2 และโรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด
สังเกตกำรณ์และรับฟังข้อมูลเชิงวิชำกำรจำกโรงเรียนในควำมร่วมมือทำง
วิชำกำร ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 โรงเรียน
โรงเรียนทยำศำสตร์ จภ. : พิษณุโลก
โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 1 : ศรัทธำสมุทร พัทลุง พะเยำพิทยำคม
จัดอบรมขยำยผลฯ ให้ โรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด ครั้งที่ 2/2562
บุคลำกรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์เดินทำงไปเป็นวิทยำกรพี่เลีย้ ง
ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในกำรจัดอบรม
โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 1 : สิรินธร
จัดอบรมขยำยผลฯ ให้ โรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด ครั้งที่ 2/2562
บุคลำกรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์เดินทำงไปเป็นวิทยำกรพี่เลีย้ ง
ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในกำรจัดอบรม
สังเกตกำรณ์และรับฟังข้อมูลเชิงวิชำกำรจำกโรงเรียนในควำมร่วมมือทำง
วิชำกำร ภำคตะวันออก 4 โรงเรียน
โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 1 : สกลรำชวิทยำนุกูล
จัดอบรมขยำยผลฯ ให้ โรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด ครั้งที่ 2/2562
บุคลำกรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์เดินทำงไปเป็นวิทยำกรพี่เลีย้ ง
ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในกำรจัดอบรม
1) จัดประชุมรำยงำนผลกำรขยำยผลฯ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ของโรงเรียนวิทยำศำสตร์ จภ. ที่เป็นโรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ
2) ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรเป็นโรงเรียนศูนย์ขยำย
ผลฯ ร่วมกับโรงเรียนวิทยำศำสตร์ จภ. ที่เป็นโรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ และ
โรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด

สาขาวิชา/ฝ่าย/กรรมการ
หลักในการปฏิบัตกิ ิจกรรม
ผู้บริหำร/บริกำรวิชำกำร

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ
บริกำรวิชำกำร
ผู้บริหำร/บริกำรวิชำกำร
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ

ผู้บริหำร/บริกำรวิชำกำร
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ
บริกำรวิชำกำร
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2. ผลสาเร็จจากการดาเนินงานตามภารกิจหลักของโรงเรียน
โรงเรียนได้ดำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนเพื่อให้บรรลุตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำย
ในกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน สรุปผลกำรดำเนินงำน
ของโรงเรียนด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
2.1 กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ :
(1) การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจาปีพทุ ธศักราช 2562
นักเรียนของโรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้ำแข่งขันคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์โอลิมปิกวิชำกำรระดับชำติ
ประจำปีพุทธศักรำช 2562 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
สำขำวิชำ
ฟิสิกส์ (5)
เคมี (7)
ชีววิทยำ (8)
คณิตศำสตร์ (6)
ภูมิศำสตร์ (6)
คอมพิวเตอร์ (1)
ดำรำศำสตร์ (7)
รวม (40)

เหรียญทอง
3
4
3
1
5
4
20

รำงวัลที่ได้รับ
เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ได้เข้ำร่วม
3
2
1
1
2
2
4
1
1
1
2
1
11
5
5

(2) การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจาปีพุทธศักราช 2562
นักเรียนของโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ำร่วมกำรแข่งขันโอลิมปิกวิชำกำร
ระหว่ำงประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 12 คน จำก 7 สำขำวิชำ ผลกำรแข่งขันปรำกฎว่ำได้รับรำงวัล
2 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง โดยมีรำยละเอียดดังนี้
สำขำวิชำ
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยำ
คณิตศำสตร์
คอมพิวเตอร์
ภูมิศำสตร์
ดำรำศำสตร์และฟิสิกส์ดำรำศำสตร์
รวม

เหรียญทอง
1
1
2

รำงวัลที่ได้รับ
เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ได้เข้ำร่วม
1
1
2
1
2
1
2
5
5
-
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สาขาวิชา
(จานวนผู้แทนทั้งหมด)

วันที่แข่งขัน

ฟิสิกส์ (5)

5-22 กรกฎำคม 2562

เคมี

21-30 กรกฎำคม 2562

ชีววิทยำ (4)

14-21 กรกฎำคม 2562

คณิตศำสตร์ (6)

14-22 กรกฎำคม 2562
30 กรกฎำคม –
5 สิงหำคม 2562

ภูมิศำสตร์ (4)
คอมพิวเตอร์

4-11 สิงหำคม 2562

ดำรำศำสตร์และฟิสิกส์
2-10 สิงหำคม 2562
ดำรำศำสตร์

สถานที่แข่งขัน

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทน

กรุงเทลอำวีฟ
รัฐอิสรำเอล
สำธำรณรัฐฝรั่งเศส

1. นำยสิริพงษ์ ฉำยำนพรัตน์
(เหรียญเงิน)
2. นำยชลภัทร วรงค์ชยกุล (เหรียญเงิน)
3. น.ส.อสึขิ มัทสึซำว่ำ (เหรียญทอง)
เมืองเซเกด
1. น.ส. อภิษฎำ สมใจ (เหรียญเงิน)
สำธำรณรัฐฮังกำรี
2. นำยภูมิพัฒน์ เลำหวิโรจน์ (เหรียญเงิน)
เมืองบำธ สหรำชอำณำจักร 3. นำยปพน ละเภท (เหรียญทอง)
เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง
1. นำยกองทัพ วำนิชย์เจริญพร (เหรียญทองแดง)
สำธำรณรัฐประชำชนจีน
2. นำยจิรภัทร วัฒนเรืองโกวิท (เหรียญทองแดง)
กรุงบำกู
3. นำยสิรวิชญ์ พงนคินทร์ (เหรียญทองแดง)
สำธำรณรัฐอำเซอร์ไบจำน
4. นำยวสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์ (เหรียญเงิน)
เมืองเคสเทลี
5. นำยต้นกล้ำ ไข่มุก (เหรียญทองแดง)
ประเทศฮังกำรี
6. นำยวิวิศน์ ชุติวิกัย (เหรียญทองแดง)

2.2 ผลสัมฤทธิ์ด้านการส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
2.2.1. การแข่งขันนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ด้วยคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี จัดโครงกำรแข่งขัน
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงสรรค์และส่งเสริมกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์หรือผลงำนวิจยั เชิงประยุกต์ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีทต่ี อบสนองกำรใช้งำนได้จริง และส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (หรือเทียบเท่ำ)
ที่มีควำมสนใจงำนวิจยั ในด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้แสดงควำมรูค้ วำมสำมำรถในกำรวิจัย เพื่อ
สร้ำงสรรค์ผลงำนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ทีน่ ำมำซึ่งควำมเข้มแข็งและควำมเจริญของประเทศไทยอย่ำงยัง่ ยืน
โดยกำรแข่งขันจัดขึน้ เมือ่ วันที่ 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี ผลกำรแข่งขันครั้งนีป้ รำกฎว่ำ "Trash Sucker" เครื่องเก็บขยะ หรือวัตถุบนผิวน้ำ พัฒนำโดย
นำยณัฐวงศ์ ชินวรกิจ นำยนวพล แสงศิริ และ นำยพันธิน พินทุสรชัย นักเรียนชั้น ม.6/6 มี นำยจตุพร พันตรี
และ นำยรุง่ โรจน์ ทวยเจริญ ครูสำขำวิชำฟิสิกส์ เป็นที่ปรึกษำ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ รับโล่รำงวัล เกียรติบตั ร
พร้อมทุนกำรศึกษำ 30,000 บำท
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2.2.2. โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในเวทีระดับชาติ / ระดับภูมิภาค
กิจกรรม
1. กำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์
ครั้งที่ 22 (YSC 2020)
วันที่ 29 มกรำคม 2563
ณ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
โครงงำน “Detection of long non-coding RNA in HIV-1 subtype
CRF01_AE to explore possibilities of cure by reactivating latently
infected cell”
- ได้รับรำงวัล Best poster presentation
- เจ้ำของโครงงำน :
นำยพรรษ
เดชำวิชิตเลิศ
นำยประวีร์
สินวีรุทัย
นำยภำคิน
เภำวัฒนำสุข
- อำจำรย์ที่ปรึกษำ :
น.ส.สถำพร
วรรณธนวิจำรณ์
- อำจำรย์ที่ปรึกษำพิเศษ :
ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนียไ์ ตรเทพ
คณะแพทย์ศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล

2.2.3. โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในเวทีระดับนานาชาติ
กิจกรรม
1. 16th International Students’ Science Fair 2020
(ISSF2020)
วันที่ 15-20 มกรำคม 2563
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
โครงงำน “Detection of long non-coding RNA in HIV-1 subtype
CRF01_AE to explore possibilities of cure by reactivating latently
infected cell”
- ได้รับรำงวัล Best poster presentation
- เจ้ำของโครงงำน :
นำยพรรษ
เดชำวิชิตเลิศ
นำยประวีร์
สินวีรุทัย
นำยภำคิน
เภำวัฒนำสุข
- อำจำรย์ที่ปรึกษำ :
น.ส.สถำพร
วรรณธนวิจำรณ์
- อำจำรย์ที่ปรึกษำพิเศษ :
ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนียไ์ ตรเทพ
คณะแพทย์ศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล
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2.3 ผลสัมฤทธิ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับนานาชาติ
กิจกรรม
1. กำรแข่งขัน Mathematical Modeling Tournament

วันที่ 27 ตุลำคม – 3 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

รางวัลที่ได้รับ
การแข่งขันประเภทเดี่ยว
◊ รางวัลเหรียญทอง ประเภท Math Applied to Science
Olympiad (MATS)
- นำยจงรัก ภักดี
◊ รางวัลเหรียญเงิน ประเภท Math Around Us Olympiad (MAU)
- นำยปพณ ละเภท
การแข่งขันประเภททีม
◊ รางวัลระดับเหรียญทอง ประเภท Empirical Optimization
Contest
◊ รางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภท Math Modeling
Contest (MMC)
- นำยภัทรพล กำญจนธนำเลิศ
- นำงสำวณัฐพร วิชยพงศ์กุล
- นำยจงรัก ภักดี
- นำยปพณ ละเภท

2.4 ผลสัมฤทธิ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการด้านอื่น ๆ
กิจกรรม
1. กำรแข่งขันคณิตศำสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21

วันที่ 20 ตุลำคม พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

2. กำรแข่งขันตอบปัญหำเคมี ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
ครั้งที่ 40

วันที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2562
ณ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

รางวัลที่ได้รับ
◊ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รับถ้วยพระรำชทำนสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เหรียญทองคำแท้
พร้อมเกียรติบัตรและทุนกำรศึกษำ จำนวน 10,000 บำท
- นำยปพณ ละเภท
◊ รางวัลชมเชย รับเหรียญชมเชย พร้อมเกียรติบัตรและ
ทุนกำรศึกษำ 2,000 บำท
- นำยชยพล เชำว์วีระประสิทธิ์
◊ รางวัลชมเชย รับเหรียญชมเชย พร้อมเกียรติบัตรและ
ทุนกำรศึกษำ 1,000 บำท
- นำยณัฐขนน สำระธนะ
◊ รางวัลชนะเลิศ รับโล่พระรำชทำนสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรี
สวำงควัฒน์ วรขัตติยรำชนำรี พร้อมทุนกำรศึกษำ 20,000
บำท และเกียรติบัตร
- นำยสรวิชญ์ จตุพรมงคล
- นำยณัชชำนน เตชะสุข
◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนกำรศึกษำ 5,000 บำท
พร้อมเกียรติบัตร
- นำงสำววรกำนต์ สนธิไชย
- นำงสำวอธิชำ สันติลินนท์
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กิจกรรม
3. กำรสอบวัดระดับควำมสำมำรถแก้ปัญหำด้ำยกำรเขียน
โปรแกรม
วันที่ 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
4. กำรแข่งขันกำรทดสอบทักษะกำรคิดเชิงคำนวณ
วันที่ 14 ธันวำคม 2562
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

5. กำรแข่งขันควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ ครั้งที่ 17
วันที่ 31 มกรำคม 2563
โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย จังหวัดนครปฐม

รางวัลที่ได้รับ
◊ ประกาศนีบัตรระดับดีเยี่ยม
- นำยโชติพสิ ิฐ อดุลสีหวัตต์
- นำยศุภกร นิลสุวรรณ
◊ ประกาศนียบัตรเข้าร่วม
- นำยปุณณวิช พงศ์ศรีอัศวิน
- นำยธนภัทร คลังนำค
◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (First runner-up)
รับทุนกำรศึกษำ 5,000 บำท
- นำยธนดล ระงับพิษ
◊ รางวัลชมเชย (Honorable mention) รับทุนกำรศึกษำ
1,000 บำท
- นำงสำวยศสินี พรหมทำ
- นำยธนกฤต กมลสัมฤทธิ์ผล
- นำงสำวสิรภัทร จำรุกำเนิดกนก
- นำงสำวกุสุมำ ใจเปี่ยม
- นำยมิ่งขวัญ รัตนศิวโมกษ์
การแข่งขันประเภทบุคคล
◊ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รับถ้วยรำงวัล พระรำชทำน
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี พร้อมเงินรำงวัล 5,000 บำท และ
◊ รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคนครหลวง รับโล่รำงวัล
ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พร้อมเกียรติบัตร
- นำยปพณ ละเภท
◊ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
- นำยชยพล เชำว์วีระประสิทธิ์
- นำยกฤติน ปรีชำชัยสุรัตน์
◊ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
- นำยณัฐภูมิ บำรุงชูเกียรติ
◊ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
- นำยศุภกร นิลสุวรรณ
- นำยเธียร ครุพงศ์
- นำยพุฒิเมธ ตุลำบดี
- นำยจิรภัทร สุทธิโอภำส
การแข่งขันประเภททีม
◊ รางวัลชมเชยระดับประเทศ รับเงินรำงวัล 1,000 บำท
พร้อมเกียรติบัตร
- นำยชยพล เชำว์วีระประสิทธิ์
- นำยณัชชำนน เตชุสุข
- นำยปพณ ละเภท
- นำยกฤติน ปรีชำชัยสุรัตน์
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กิจกรรม
6. กำรสอบแข่งขันคณิตศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
ของสมำคมคณิตศำสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
สอบข้อเขียน วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2562
มอบรำงวัล วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธ์
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

รางวัลที่ได้รับ
ประเภทบุคคล
◊ รางวันที่ 1 ระดับประเทศ รับโล่พระรำชทำนสมเด็จพระเจ้ำพี่
นำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำนิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์
เหรียญทอง พร้อมเงินรำงวัล 15,000 บำท และ
◊ รางวันที่ 1 กลุ่มโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนมหิดล
วิทยำนุสรณ์ และโรงเรียนกำเนิดวิทย์
- นำยปพณ ละเภท
◊ รางวัลชมเชย รับประกำศเกียรติคุณ
- นำยกฤติน ปรีชำชัยสุรัตน์
- นำยธีรทัศน์ อุฬำรพำณิชกุล
- นำยณัฐภูมิ บำรุงชูเกียรติ
ประเภททีม
◊ รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ และ
◊ ระดับกลุ่มโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ และโรงเรียนกาเนิดวิทย์ รับโล่รำงวัลและ
ประกำศเกียรติคุณ
- นำยชยพล เชำว์วีระประสิทธิ์
- นำยปพณ ละเภท
- นำยกฤติน ปรีชำชัยสุรัตน์

7. กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โครงกำร Thailand
New Gen Inventors Award 2020
งำนวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563
วันที่ 2-6 กุมภำพันธ์ 2563
ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ

กลุ่มการท่องเที่ยว
◊ รางวัลเหรียญทอง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วย
รำงวัลจำกรองนำยกรัฐมนตรี เกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวัล
40,000 บำท
- นำยต้นกล้ำ ไข่มุกข์
- นำยณัฐดนัย จำรุทิกร
- นำยจักริน หงส์ฟอ่ งฟ้ำ
(ผลงาน : อุปกรณ์ช่วยสังเกตการณ์ดาวและกลุ่มดาวบนท้องฟ้า
สาหรับนักท่องเที่ยว Jonathan X-2)
◊ รางวัลเหรียญเงิน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วย
รำงวัลจำกรัฐมนตรีว่ำกำรประทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวัล
30,000 บำท
- นำยปรเมศวร์ วัฒนประสำน
- นำยณภัทร ศรีจนั ทร์
- นำยศตำยุ ผสมพงษ์
(ผลงาน : ระบบคิดเงินอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
Barcodeless checkout system)
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กิจกรรม

รางวัลที่ได้รับ
กลุ่มสุขภาพและการแพทย์
◊ รางวัลเหรียญเงิน
- นำงสำวลลนำ ศรีสงครำม
- นำยวิชยุตม์ จรูญศักดิ์
- นำยสิรภพ จักรวำลวิบูลย์
(ผลงาน : ระบบตรวจจัดคนล้มในห้องนา)
- นำงสำวญำณิกำ เซียวศิริกุล
- นำงสำวณัทธมนต์ เมฆธน
- นำงสำวธัญพร ขำวพลัด
(ผลงาน : ถุงมือเพื่อแปลภาษามือไทยเป็นข้อความโดยใช้
เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว)
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1.4.4 โครงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงวิชำกำรและวัฒนธรรม กับโรงเรียนเครือข่ำยในต่ำงประเทศ
โดยได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ใน 5 ประเทศ ในส่วนของกำรส่งครูและนักเรียนของ
โรงเรียนไปร่วมโครงกำรฯ กับโรงเรียนเครือข่ำยในต่ำงประเทศช่วงเดือนมีนำคม – เมษำยน 2563 โรงเรียนได้
ประสำนกับโรงเรียนเครือข่ำย เพื่อเลื่อนกำหนดกำรเดินทำงออกไปก่อน เนือ่ งจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของไวรัสโคโรนำ จนกว่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะดีข้นึ
วันเดือนปี

จานวน (คน)

สถาบัน / ประเทศ

ครู

นักเรียน

◊ การต้อนรับคณะจากโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศตามโครงการแลกเปลี่ยนฯ

14

61

11-17 ธันวำคม 2562

2
2
2
2
2
2
2

7
10
12
7
6
9
10

2

10

3-15 มกรำคม 2563
17-31 มกรำคม 2563
29 มกรำคม – 3 กุมภำพันธ์ 2563
29 มกรำคม – 4 กุมภำพันธ์ 2563
29 มกรำคม – 4 กุมภำพันธ์ 2563
31 มกรำคม – 6 กุมภำพันธ์ 2563

Shanghai High School, China
Droste-Hülshoff-Gymnasium, Germany
St. Antonius Gymnasium, Germany
Aichi Prefectural Handa Senior High School, Japan
John Monash Science School, Australia
Seoul Science High School, Korea
Waseda University Honjo Senior High School, Japan

◊ การไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ กับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ
25 – 31 มีนำคม 2563
National University of Singapore High School of Mathematics and
Science, Singapore
หมำยเหตุ : เลื่อนกำหนดกำรเดินทำงเป็นช่วงเดือนกรกฎำคม สิงหำคม 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ

1.5 การบริการพิเศษด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
งำนบริกำรวิชำกำรของโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ มีแผนงำนพืน้ ฐำนด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมศักยภำพคน ปีงบประมำณ 2563 ดังนี้ 1) กำรพัฒนำควำมรูด้ ำ้ นวิชำกำรให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2) กิจกรรมขยำยผลองค์ควำมรูท้ ำงวิชำกำรและวิธีจัดกำรเรียนกำรสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
สังกัด สพฐ. ในจังหวัด และ 3) กิจกรรมกำรพัฒนำและเพิ่มพูนศักยภำพด้ำนวิชำกำรให้กบั โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย โดยได้มีปฎิทนิ ในกำรดำเนินกำรกิจกรรมต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

10-11 ต.ค. 62

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดทำแผนกำรเรียนรู้ ของกลุม่ โรงเรียน
วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย จำนวน 5 รำยวิชำ (ภำคเรียนที่ 2)
ม.5 : ไฟฟ้ำและแม่เหล็ก อินทรีย์เคมีและสำรชีวโมเลกุล
ม.6 : พีชคณิตเชิงเส้นเบือ้ งต้น แคลคูลัสเบือ้ งต้น 2 กำรบูรณำกำรควำมรู้ 2
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ จภ. : สตูล
จัดอบรมขยำยผลฯ ให้ โรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

15-16 ต.ค. 62

บุคลำกรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์เดินทำงไปเป็นวิทยำกรพี่เลีย้ ง
ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในกำรจัดอบรม

สาขาวิชา/ฝ่าย/กรรมการ
หลักในการปฏิบัตกิ ิจกรรม
ฟิสิกส์ เคมี คณิตศำสตร์ฯ
ศิลปศำสตร์ฯ

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ
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วัน/เดือน/ปี
19-20 ต.ค. 62

23-24 ต.ค. 62

23-24 ต.ค. 62

26-27 ต.ค. 62

2-3 พ.ย. 62

2-3 พ.ย. 62*

9-10 พ.ย. 62

15 พ.ย. 62

กิจกรรม
โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 1 : ศรียำนุสรณ์
จัดอบรมขยำยผลฯ ให้ โรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด ครั้งที่ 2/2562
บุคลำกรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์เดินทำงไปเป็นวิทยำกรพี่เลีย้ ง
ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในกำรจัดอบรม
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรปรับปรุง คัดเลือกข้อสอบกลำงภำค
และปลำยภำค ของกลุ่มโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย
จำนวน 6 รำยวิชำ (ภำคเรียนที่ 2)
ม.4 : คณิตศำสตร์ 3 กลศำสตร์ สมบัติของสำร พันธุศำสตร์และวิวัฒนำกำร
กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ม.5 : แคลคูลัสเบือ้ งต้น 1 ไฟฟ้ำและแม่เหล็ก อินทรีย์เคมีและสำรชีวโมเลกุล กำย
วิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำของสัตว์
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ จภ. มุกดำหำร
ขอใช้สถำนที่ (หอประชุมพระอุบำลีฯ) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำร
ปรับปรุง คัดเลือกข้อสอบกลำงภำคและปลำยภำค ของกลุ่มโรงเรียนวิทยำศำสตร์
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย จำนวน 10 รำยวิชำ (ด้ำน Social Science และดำรำศำสตร์)
โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 1: อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม เป็นเจ้ำภำพจัดอบรม
เตรียมวิทยำกร ให้ โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 2 ภำคตะวันออก ภำคกลำง
ภำคใต้ ครั้งที่ 2/2562
วิทยำกร : อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม ศรัทธำสมุทร ศรียำนุสรณ์
สอำดเผดิมวิทยำ ดีบุกพังงำวิทยำยน พัทลุง
ผู้เข้ำอบรม : กรรณสูตศึกษำลัย เบญจมรำชูทิศเบญจมรำชรังสฤษฎิ์
ตรำษตระกำรคุณ พิชัยรัตนำคำร
บุคลำกรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์เดินทำงไปเป็นวิทยำกรพี่เลีย้ ง
ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในกำรจัดอบรม
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ จภ. : มุกดำหำร บุรีรัมย์ เพชรบุรี
โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 1: อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม เพชรพิทยำคม
จัดอบรมขยำยผลฯ ให้ โรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

สาขาวิชา/ฝ่าย/กรรมการ
หลักในการปฏิบัตกิ ิจกรรม
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ

บริกำรวิชำกำร

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ

บุคลำกรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์เดินทำงไปเป็นวิทยำกรพี่เลีย้ ง
ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในกำรจัดอบรม
โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 1 : สิรนิ ธร เป็นเจ้ำภำพจัดอบรมเตรียมวิทยำกร
ให้โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 2 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2562
วิทยำกร : สิรินธร สกลรำชวิทยำนุกูลกำฬสินธ์พิทยำสรรพ์
ผู้เข้ำอบรม : นำรีนุกูล สตรีศึกษำ อำนำจเจริญ ปทุมเทพวิทยำคำร

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ

บุคลำกรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์เดินทำงไปเป็นวิทยำกรพี่เลีย้ ง
ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในกำรจัดอบรม
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ จภ. : เลย ชลบุรี ตรัง
โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 1: ดีบุกพังงำวิทยำยน กำฬสินธุพ์ ิทยำสรรพ์
สอำดเผดิมวิทยำ
จัดอบรมขยำยผลฯ ให้ โรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ

บุคลำกรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์เดินทำงไปเป็นวิทยำกรพี่เลีย้ ง
ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในกำรจัดอบรม
สังเกตกำรณ์และรับฟังข้อมูลเชิงวิชำกำรจำกโรงเรียนในควำมร่วมมือทำง
วิชำกำร โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ปทุมธำนี และโรงเรียน
เครือข่ำยในจังหวัด 2 โรงเรียน

ผู้บริหำร/บริกำรวิชำกำร
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วัน/เดือน/ปี
19 พ.ย. 62

30 พ.ย.-1 ธ.ค. 62

30 พ.ย. - 1 ธ.ค.
62

9 ธ.ค. 62

11-13 ธ.ค. 62
14-15 ธ.ค. 62

21-22 ธ.ค. 62

9-11 ม.ค. 63
11-12 ม.ค. 63

13 ม.ค. 63

กิจกรรม
สังเกตกำรณ์และรับฟังข้อมูลเชิงวิชำกำรจำกโรงเรียนในควำมร่วมมือทำง
วิชำกำร โรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัดของโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เพชรบุรี 3 โรงเรียน
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ จภ. : เชียงรำย ปทุมธำนี นครศรีธรรมรำช
จัดอบรมขยำยผลฯ ให้ โรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด ครั้งที่ 2/2562
บุคลำกรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์เดินทำงไปเป็นวิทยำกรพี่เลีย้ ง
ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในกำรจัดอบรม
โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 1: อุตรดิตถ์ดรุณี
จัดอบรมขยำยผลฯ ให้ โรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด ครั้งที่ 2/2562
และ เป็นเจ้ำภำพ จัดอบรมเตรียมควำมพร้อมวิทยำกร ให้โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ
รุ่น 2 กลุ่มภำคเหนือ ครั้งที่ 2/2562
วิทยำกร : อุตรดิตถ์ดรุณี พะเยำพิทยำคม เพชรพิทยำคม
ผู้เข้ำอบรม : ศรีสวัสดิ์วิทยำคำรจังหวัดน่ำน ลำปำงกัลยำณี อุดมดรุณี
บุคลำกรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์เดินทำงไปเป็นวิทยำกรพี่เลีย้ ง
ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในกำรจัดอบรม
จัดประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรเป็นโรงเรียนศูนย์
ขยำยผลฯ ร่วมกับโรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 2 และโรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด
สังเกตกำรณ์และรับฟังข้อมูลเชิงวิชำกำรจำกโรงเรียนในควำมร่วมมือทำง
วิชำกำร ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 โรงเรียน
โรงเรียนทยำศำสตร์ จภ. : พิษณุโลก
โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 1 : ศรัทธำสมุทร พัทลุง พะเยำพิทยำคม
จัดอบรมขยำยผลฯ ให้ โรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด ครั้งที่ 2/2562
บุคลำกรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์เดินทำงไปเป็นวิทยำกรพี่เลีย้ ง
ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในกำรจัดอบรม
โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 1 : สิรินธร
จัดอบรมขยำยผลฯ ให้ โรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด ครั้งที่ 2/2562
บุคลำกรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์เดินทำงไปเป็นวิทยำกรพี่เลีย้ ง
ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในกำรจัดอบรม
สังเกตกำรณ์และรับฟังข้อมูลเชิงวิชำกำรจำกโรงเรียนในควำมร่วมมือทำง
วิชำกำร ภำคตะวันออก 4 โรงเรียน
โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 1 : สกลรำชวิทยำนุกูล
จัดอบรมขยำยผลฯ ให้ โรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด ครั้งที่ 2/2562
บุคลำกรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์เดินทำงไปเป็นวิทยำกรพี่เลีย้ ง
ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในกำรจัดอบรม
1) จัดประชุมรำยงำนผลกำรขยำยผลฯ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ของโรงเรียนวิทยำศำสตร์ จภ. ที่เป็นโรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ
2) ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรเป็นโรงเรียนศูนย์ขยำย
ผลฯ ร่วมกับโรงเรียนวิทยำศำสตร์ จภ. ที่เป็นโรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ และ
โรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด

สาขาวิชา/ฝ่าย/กรรมการ
หลักในการปฏิบัตกิ ิจกรรม
ผู้บริหำร/บริกำรวิชำกำร

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ
บริกำรวิชำกำร
ผู้บริหำร/บริกำรวิชำกำร
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ

ผู้บริหำร/บริกำรวิชำกำร
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำฯ
คณิตศำสตร์ฯ
บริกำรวิชำกำร
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2. ผลสาเร็จจากการดาเนินงานตามภารกิจหลักของโรงเรียน
โรงเรียนได้ดำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนเพื่อให้บรรลุตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำย
ในกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน สรุปผลกำรดำเนินงำน
ของโรงเรียนด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
2.1 กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ :
(1) การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจาปีพทุ ธศักราช 2562
นักเรียนของโรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้ำแข่งขันคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์โอลิมปิกวิชำกำรระดับชำติ
ประจำปีพุทธศักรำช 2562 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
สำขำวิชำ
ฟิสิกส์ (5)
เคมี (7)
ชีววิทยำ (8)
คณิตศำสตร์ (6)
ภูมิศำสตร์ (6)
คอมพิวเตอร์ (1)
ดำรำศำสตร์ (7)
รวม (40)

เหรียญทอง
3
4
3
1
5
4
20

รำงวัลที่ได้รับ
เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ได้เข้ำร่วม
3
2
1
1
2
2
4
1
1
1
2
1
11
5
5

(2) การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจาปีพุทธศักราช 2562
นักเรียนของโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ำร่วมกำรแข่งขันโอลิมปิกวิชำกำร
ระหว่ำงประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 12 คน จำก 7 สำขำวิชำ ผลกำรแข่งขันปรำกฎว่ำได้รับรำงวัล
2 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง โดยมีรำยละเอียดดังนี้
สำขำวิชำ
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยำ
คณิตศำสตร์
คอมพิวเตอร์
ภูมิศำสตร์
ดำรำศำสตร์และฟิสิกส์ดำรำศำสตร์
รวม

เหรียญทอง
1
1
2

รำงวัลที่ได้รับ
เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ได้เข้ำร่วม
1
1
2
1
2
1
2
5
5
-
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สาขาวิชา
(จานวนผู้แทนทั้งหมด)

วันที่แข่งขัน

ฟิสิกส์ (5)

5-22 กรกฎำคม 2562

เคมี

21-30 กรกฎำคม 2562

ชีววิทยำ (4)

14-21 กรกฎำคม 2562

คณิตศำสตร์ (6)

14-22 กรกฎำคม 2562
30 กรกฎำคม –
5 สิงหำคม 2562

ภูมิศำสตร์ (4)
คอมพิวเตอร์

4-11 สิงหำคม 2562

ดำรำศำสตร์และฟิสิกส์
2-10 สิงหำคม 2562
ดำรำศำสตร์

สถานที่แข่งขัน

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทน

กรุงเทลอำวีฟ
รัฐอิสรำเอล
สำธำรณรัฐฝรั่งเศส

1. นำยสิริพงษ์ ฉำยำนพรัตน์
(เหรียญเงิน)
2. นำยชลภัทร วรงค์ชยกุล (เหรียญเงิน)
3. น.ส.อสึขิ มัทสึซำว่ำ (เหรียญทอง)
เมืองเซเกด
1. น.ส. อภิษฎำ สมใจ (เหรียญเงิน)
สำธำรณรัฐฮังกำรี
2. นำยภูมิพัฒน์ เลำหวิโรจน์ (เหรียญเงิน)
เมืองบำธ สหรำชอำณำจักร 3. นำยปพน ละเภท (เหรียญทอง)
เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง
1. นำยกองทัพ วำนิชย์เจริญพร (เหรียญทองแดง)
สำธำรณรัฐประชำชนจีน
2. นำยจิรภัทร วัฒนเรืองโกวิท (เหรียญทองแดง)
กรุงบำกู
3. นำยสิรวิชญ์ พงนคินทร์ (เหรียญทองแดง)
สำธำรณรัฐอำเซอร์ไบจำน
4. นำยวสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์ (เหรียญเงิน)
เมืองเคสเทลี
5. นำยต้นกล้ำ ไข่มุก (เหรียญทองแดง)
ประเทศฮังกำรี
6. นำยวิวิศน์ ชุติวิกัย (เหรียญทองแดง)

2.2 ผลสัมฤทธิ์ด้านการส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
2.2.1. การแข่งขันนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ด้วยคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี จัดโครงกำรแข่งขัน
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงสรรค์และส่งเสริมกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์หรือผลงำนวิจยั เชิงประยุกต์ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีทต่ี อบสนองกำรใช้งำนได้จริง และส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (หรือเทียบเท่ำ)
ที่มีควำมสนใจงำนวิจยั ในด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้แสดงควำมรูค้ วำมสำมำรถในกำรวิจัย เพื่อ
สร้ำงสรรค์ผลงำนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ทีน่ ำมำซึ่งควำมเข้มแข็งและควำมเจริญของประเทศไทยอย่ำงยัง่ ยืน
โดยกำรแข่งขันจัดขึน้ เมือ่ วันที่ 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี ผลกำรแข่งขันครั้งนีป้ รำกฎว่ำ "Trash Sucker" เครื่องเก็บขยะ หรือวัตถุบนผิวน้ำ พัฒนำโดย
นำยณัฐวงศ์ ชินวรกิจ นำยนวพล แสงศิริ และ นำยพันธิน พินทุสรชัย นักเรียนชั้น ม.6/6 มี นำยจตุพร พันตรี
และ นำยรุง่ โรจน์ ทวยเจริญ ครูสำขำวิชำฟิสิกส์ เป็นที่ปรึกษำ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ รับโล่รำงวัล เกียรติบตั ร
พร้อมทุนกำรศึกษำ 30,000 บำท
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2.2.2. โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในเวทีระดับชาติ / ระดับภูมิภาค
กิจกรรม
1. กำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์
ครั้งที่ 22 (YSC 2020)
วันที่ 29 มกรำคม 2563
ณ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
โครงงำน “Detection of long non-coding RNA in HIV-1 subtype
CRF01_AE to explore possibilities of cure by reactivating latently
infected cell”
- ได้รับรำงวัล Best poster presentation
- เจ้ำของโครงงำน :
นำยพรรษ
เดชำวิชิตเลิศ
นำยประวีร์
สินวีรุทัย
นำยภำคิน
เภำวัฒนำสุข
- อำจำรย์ที่ปรึกษำ :
น.ส.สถำพร
วรรณธนวิจำรณ์
- อำจำรย์ที่ปรึกษำพิเศษ :
ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนียไ์ ตรเทพ
คณะแพทย์ศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล

2.2.3. โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในเวทีระดับนานาชาติ
กิจกรรม
1. 16th International Students’ Science Fair 2020
(ISSF2020)
วันที่ 15-20 มกรำคม 2563
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
โครงงำน “Detection of long non-coding RNA in HIV-1 subtype
CRF01_AE to explore possibilities of cure by reactivating latently
infected cell”
- ได้รับรำงวัล Best poster presentation
- เจ้ำของโครงงำน :
นำยพรรษ
เดชำวิชิตเลิศ
นำยประวีร์
สินวีรุทัย
นำยภำคิน
เภำวัฒนำสุข
- อำจำรย์ที่ปรึกษำ :
น.ส.สถำพร
วรรณธนวิจำรณ์
- อำจำรย์ที่ปรึกษำพิเศษ :
ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนียไ์ ตรเทพ
คณะแพทย์ศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล
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2.3 ผลสัมฤทธิ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับนานาชาติ
กิจกรรม
1. กำรแข่งขัน Mathematical Modeling Tournament

วันที่ 27 ตุลำคม – 3 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

รางวัลที่ได้รับ
การแข่งขันประเภทเดี่ยว
◊ รางวัลเหรียญทอง ประเภท Math Applied to Science
Olympiad (MATS)
- นำยจงรัก ภักดี
◊ รางวัลเหรียญเงิน ประเภท Math Around Us Olympiad (MAU)
- นำยปพณ ละเภท
การแข่งขันประเภททีม
◊ รางวัลระดับเหรียญทอง ประเภท Empirical Optimization
Contest
◊ รางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภท Math Modeling
Contest (MMC)
- นำยภัทรพล กำญจนธนำเลิศ
- นำงสำวณัฐพร วิชยพงศ์กุล
- นำยจงรัก ภักดี
- นำยปพณ ละเภท

2.4 ผลสัมฤทธิ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการด้านอื่น ๆ
กิจกรรม
1. กำรแข่งขันคณิตศำสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21

วันที่ 20 ตุลำคม พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

2. กำรแข่งขันตอบปัญหำเคมี ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
ครั้งที่ 40

วันที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2562
ณ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

รางวัลที่ได้รับ
◊ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รับถ้วยพระรำชทำนสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เหรียญทองคำแท้
พร้อมเกียรติบัตรและทุนกำรศึกษำ จำนวน 10,000 บำท
- นำยปพณ ละเภท
◊ รางวัลชมเชย รับเหรียญชมเชย พร้อมเกียรติบัตรและ
ทุนกำรศึกษำ 2,000 บำท
- นำยชยพล เชำว์วีระประสิทธิ์
◊ รางวัลชมเชย รับเหรียญชมเชย พร้อมเกียรติบัตรและ
ทุนกำรศึกษำ 1,000 บำท
- นำยณัฐขนน สำระธนะ
◊ รางวัลชนะเลิศ รับโล่พระรำชทำนสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรี
สวำงควัฒน์ วรขัตติยรำชนำรี พร้อมทุนกำรศึกษำ 20,000
บำท และเกียรติบัตร
- นำยสรวิชญ์ จตุพรมงคล
- นำยณัชชำนน เตชะสุข
◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนกำรศึกษำ 5,000 บำท
พร้อมเกียรติบัตร
- นำงสำววรกำนต์ สนธิไชย
- นำงสำวอธิชำ สันติลินนท์
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กิจกรรม
3. กำรสอบวัดระดับควำมสำมำรถแก้ปัญหำด้ำยกำรเขียน
โปรแกรม
วันที่ 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
4. กำรแข่งขันกำรทดสอบทักษะกำรคิดเชิงคำนวณ
วันที่ 14 ธันวำคม 2562
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

5. กำรแข่งขันควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ ครั้งที่ 17
วันที่ 31 มกรำคม 2563
โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย จังหวัดนครปฐม

รางวัลที่ได้รับ
◊ ประกาศนีบัตรระดับดีเยี่ยม
- นำยโชติพสิ ิฐ อดุลสีหวัตต์
- นำยศุภกร นิลสุวรรณ
◊ ประกาศนียบัตรเข้าร่วม
- นำยปุณณวิช พงศ์ศรีอัศวิน
- นำยธนภัทร คลังนำค
◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (First runner-up)
รับทุนกำรศึกษำ 5,000 บำท
- นำยธนดล ระงับพิษ
◊ รางวัลชมเชย (Honorable mention) รับทุนกำรศึกษำ
1,000 บำท
- นำงสำวยศสินี พรหมทำ
- นำยธนกฤต กมลสัมฤทธิ์ผล
- นำงสำวสิรภัทร จำรุกำเนิดกนก
- นำงสำวกุสุมำ ใจเปี่ยม
- นำยมิ่งขวัญ รัตนศิวโมกษ์
การแข่งขันประเภทบุคคล
◊ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รับถ้วยรำงวัล พระรำชทำน
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี พร้อมเงินรำงวัล 5,000 บำท และ
◊ รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคนครหลวง รับโล่รำงวัล
ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พร้อมเกียรติบัตร
- นำยปพณ ละเภท
◊ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
- นำยชยพล เชำว์วีระประสิทธิ์
- นำยกฤติน ปรีชำชัยสุรัตน์
◊ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
- นำยณัฐภูมิ บำรุงชูเกียรติ
◊ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
- นำยศุภกร นิลสุวรรณ
- นำยเธียร ครุพงศ์
- นำยพุฒิเมธ ตุลำบดี
- นำยจิรภัทร สุทธิโอภำส
การแข่งขันประเภททีม
◊ รางวัลชมเชยระดับประเทศ รับเงินรำงวัล 1,000 บำท
พร้อมเกียรติบัตร
- นำยชยพล เชำว์วีระประสิทธิ์
- นำยณัชชำนน เตชุสุข
- นำยปพณ ละเภท
- นำยกฤติน ปรีชำชัยสุรัตน์
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6. กำรสอบแข่งขันคณิตศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
ของสมำคมคณิตศำสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
สอบข้อเขียน วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2562
มอบรำงวัล วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธ์
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

รางวัลที่ได้รับ
ประเภทบุคคล
◊ รางวันที่ 1 ระดับประเทศ รับโล่พระรำชทำนสมเด็จพระเจ้ำพี่
นำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำนิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์
เหรียญทอง พร้อมเงินรำงวัล 15,000 บำท และ
◊ รางวันที่ 1 กลุ่มโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนมหิดล
วิทยำนุสรณ์ และโรงเรียนกำเนิดวิทย์
- นำยปพณ ละเภท
◊ รางวัลชมเชย รับประกำศเกียรติคุณ
- นำยกฤติน ปรีชำชัยสุรัตน์
- นำยธีรทัศน์ อุฬำรพำณิชกุล
- นำยณัฐภูมิ บำรุงชูเกียรติ
ประเภททีม
◊ รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ และ
◊ ระดับกลุ่มโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ และโรงเรียนกาเนิดวิทย์ รับโล่รำงวัลและ
ประกำศเกียรติคุณ
- นำยชยพล เชำว์วีระประสิทธิ์
- นำยปพณ ละเภท
- นำยกฤติน ปรีชำชัยสุรัตน์

7. กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โครงกำร Thailand
New Gen Inventors Award 2020
งำนวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563
วันที่ 2-6 กุมภำพันธ์ 2563
ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ

กลุ่มการท่องเที่ยว
◊ รางวัลเหรียญทอง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วย
รำงวัลจำกรองนำยกรัฐมนตรี เกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวัล
40,000 บำท
- นำยต้นกล้ำ ไข่มุกข์
- นำยณัฐดนัย จำรุทิกร
- นำยจักริน หงส์ฟอ่ งฟ้ำ
(ผลงาน : อุปกรณ์ช่วยสังเกตการณ์ดาวและกลุ่มดาวบนท้องฟ้า
สาหรับนักท่องเที่ยว Jonathan X-2)
◊ รางวัลเหรียญเงิน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วย
รำงวัลจำกรัฐมนตรีว่ำกำรประทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวัล
30,000 บำท
- นำยปรเมศวร์ วัฒนประสำน
- นำยณภัทร ศรีจนั ทร์
- นำยศตำยุ ผสมพงษ์
(ผลงาน : ระบบคิดเงินอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
Barcodeless checkout system)
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รางวัลที่ได้รับ
กลุ่มสุขภาพและการแพทย์
◊ รางวัลเหรียญเงิน
- นำงสำวลลนำ ศรีสงครำม
- นำยวิชยุตม์ จรูญศักดิ์
- นำยสิรภพ จักรวำลวิบูลย์
(ผลงาน : ระบบตรวจจัดคนล้มในห้องนา)
- นำงสำวญำณิกำ เซียวศิริกุล
- นำงสำวณัทธมนต์ เมฆธน
- นำงสำวธัญพร ขำวพลัด
(ผลงาน : ถุงมือเพื่อแปลภาษามือไทยเป็นข้อความโดยใช้
เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว)

