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สารบัญ

สารจากผู้อ�านวยการ
บทสรุปผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสรรหานักเรยีน การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรยีนการสอนนักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้มีคุณภาพช้ันน�าระดับนานาชาติ และมีคุณลักษณะของนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น
• การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560
• หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
• การพัฒนาทักษะการวิจัย
• การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และการบูรณาการความรู้
• การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาและส่งเสริมนักเรยีนให้เป็นผู้รักการเรยีนรู้ มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ และเป็นพลโลกที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้สามารถท�างานระดับนานาชาติ
• การพัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
• การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะเฉพาะทางในการท�างาน
• การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนการสอน
• การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรยีน
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รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ผู้อ� ำนวยกำรโรงเรียน

สำรจำกผู้อ�ำนวยกำร

ในปีงบประมาณพุทธศักราช 2560 ท่ีผ่านมาได้มีการเปล่ียนแปลงในหลายสิ่ งหลายอย่าง 
แต่การเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญท่ีสุดคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์  ได้ครบวาระการด�ารง
ต�าแหนง่ในวันท่ี 16 มีนาคม 2560  และขา้พเจ้าได้เขา้มารบัต�าแหนง่ผูอ้�านวยการต้ังแต่วันท่ี 17 มนีาคม 2560 

ในระยะเวลา 27 ปีท่ีผ่านมานับแต่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ถือก�าเนิดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์ในการ 
บ่มเพาะเยาวชน ให้เติบโตไปเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
ต่อมาเมื่อปรับเปล่ียนโรงเรียนเป็นองค์การมหาชนในปีพุทธศักราช 2543 เจตนารมณ์น้ีได้ถูกระบุไว้ 
ใ น พระราชกฤษฎีกาจัด ต้ังโรง เรียนอย่างชัด เจนว่า  โรง เ รียนมหิดลวิทยานุสรณ์ถูกจัดต้ัง ข้ึน 
เพื่อให้เป็นโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นให้แก่นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่ อเป็นการเตรียมพื้ นฐานส�าหรับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง 
เพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในการท่ีจะสร้างนักวิชาการอันยอดเยี่ยมของประเทศ นอกเหนือจาก 
ความสามารถทางวิชาการแล้ว โรงเรียนยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
ในการท่ีจะบ่มเพาะนักเรียนให้เติบโตไปเป็นบุคลากรท่ีมีความสามารถและเพียบพร้อมทั้งคุณธรรม 
และจริยธรรมท่ีจะไปช่วยพัฒนาประเทศต่อไป การสานต่อเจตนารมณ์ดังกล่าวจึงเป็นภารกิจท่ีส�าคัญท่ีสุด
ส�าหรับข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน ข้าพเจ้าขอให้ความเชื่อมั่นว่าบุคลากรทุกคน 
ในโรงเรียน จะทุ่มเทแรงกายและแรงใจ เพื่อให้พันธกิจในการบม่เพาะเยาวชนท่ีจะเติบโตไปเป็นนักวิชาการ
อันยอดเย่ียมของประเทศนี้ให้ประสบความส�าเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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บทสรุปผู้บริหาร

ในรอบปท่ีีผา่นมา โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์ได้ด�าเนินการรับสมคัร

นักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนในโครงการ

สนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โดยการก�ากับดูแลของ

มหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในสว่นของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ์นั้น มีผู้สมัครรวมท้ังสิ้น 13,800 คน โดยมีผู้สมัคร

กว่าร้อยละ 40 มาจากกรุงเทพและปริมณฑล หลังจากการสอบคัดเลือก 

รอบแรกและรอบสองแล้ว นักเรียนเข้าศึกษาต่อ 236 คนโดยเป็น 

นักเรียนชายประมาณสองเท่าของนักเรียนหญิง 

ในปีการศึกษา 2560 นี้เป็นปีแรกในการใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ์ 2560 ท่ีเพิ่งปรับปรุงใหม่ จุดเด่นของหลักสูตรปี 2560 

คือมีเนื้อหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ีเข้มข้นภายใต้กรอบ

ของ International Science and Mathematical Olympiads นอก

เหนือจากเนื้อหาท่ีเข้มข้นแล้วนักเรียนยังได้มีโอกาสในการท�าโครงงาน 

ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในการท�าวิจัย

อย่างครบวงจร ในปีท่ีผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรม STEM Challenge 

ข้ึนเป็นคร้ังแรก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการใช้ความรู ้

ท่ีมีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาจริง นอกเหนือจากการฝึกทักษะ 

สะเต็มแล้วนักเรียนยังได้เรียนรู้การท�างานเป็นทีมอีกด้วย 

ภายใต้การเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์  โรงเรียนมหิดล 

วิทยานุสรณ์ได้ให้ความส�าคัญกับการสร้างให้นักเรียนได้เติบโตไป

เป็นพลเมืองโลก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้มีความร่วมมือกับ

โรงเรียนช้ันน�าอีก 12 โรงเรียนในหลากหลายประเทศ นอกเหนือจา 

กกิจกรรมแลกเปล่ียนระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนดังกล่าวแล้ว 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ยังได้สนับสนุนให้นักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขัน 

แสดงผลงานในเวทีต่าง ๆ  ท่ัวโลก โดยในปท่ีีผา่นมามนีกัเรยีนของโรงเรยีน

ได้ออกไปท�ากิจกรรมในต่างประเทศรวม 268 คน รวมท้ัง ได้มีการริเริ่ม

ในการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียน National 

Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร์เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัส

ความรว่มมอืในการท�าวิจัย  ในขณะเดียวกัน โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ 

ได้ส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักเรียนจะได้เรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษท่ีแยกตามความเหมาะสมของทักษะภาษาอังกฤษ

ของแต่ละคน ก่อนท่ีจะส�าเร็จการศึกษา นักเรียนต้องผ่านการทดสอบ

ระดับความสามารถภาษาอังกฤษ โดยในปีการศึกษาท่ีผ่านมา คะแนน

เฉล่ียภาษาอังกฤษ (TOEFL) ของนักเรียนอยู่ท่ี 538 คะแนน นักเรียน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ยังต้องเลือกเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ

เพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษอีกหนึ่งภาษา ท้ังนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะทาง

ภาษาและความรู้ทางวัฒนธรรมใหแ้ก่นกัเรยีนผา่นการเรยีนภาษาต่างประเทศ
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การบ่มเพาะให้นักเรียนรอบรู้และรู้รอบรวมท้ังการมีคุณธรรมและ

จริยธรรมเป็นอีกประการท่ีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้ความใส่ใจ

เปน็อยา่งมาก โรงเรียนได้จัดใหม้กิีจกรรมเสรมิหลักสตูร กิจกรรมพฒันา 

ผู้เรียนท่ีหลากหลาย ไมว่่าการสร้างเสริมสุขพลานามัยผา่นกิจกรรมการ

ออกก�าลังกาย กิจกรรมชุมนมุ กิจกรรมสรา้งจิตส�านึกความเปน็ไทยและ

การสง่เสริมศลิปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภมูปิญัญาไทย ในขณะเดียวกัน

เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนให้กว้างไกลขึ้น โรงเรียนมหิดล

วิทยานสุรณจึ์งได้จัดกิจกรรมบรรยายพเิศษใหนั้กเรียนโดยเชญิวิทยากร

ท่ีมีชื่อเสียงจากหลากหลายสาขามาบรรยายให้กับนักเรียน 

จากการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรยีนรู้ท่ีหลากหลาย นกัเรยีน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศ

โดยได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับนานาชาติในหลากหลายเวที 

นักเรียนได้มีโอกาสไปน�าเสนอโครงงานในเวทีระดับนานาชาติจ�านวน 20 

โครงงานและได้เป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

และได้รับเหรียญรางวัลในระดับเหรียญทอง 3 รางวัล เหรียญเงิน 3 

รางวัล และเหรียญทองแดง 4 รางวัล นักเรียนท่ีส�าเร็จการศึกษาในปี

การศึกษา 2560 นั้น ได้รับทุนในการศึกษาต่อต่างประเทศรวม 24 คน 

ในส่วนของบุคลากรน้ัน โรงเรียนได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนา 

ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการท�าวิจัย ทักษะการจัดการ

เรยีนการสอน เทคโนโลยสีารสนเทศ และภาษาอังกฤษ ในปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ได้เร่ิมการน�าระบบสมรรถนะ (competency) เข้ามาใช้ใน

การประเมิน เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะ

สมตามศักยภาพและเส้นทางอาชีพ

จากพันธกิจในการเปน็โรงเรียนต้นแบบนัน้ โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์ 

ได้น�าองค์ความรู้ท่ีได้จากการจัดการเรยีนการสอนในโรงเรียนออกไปเผย

แพรใ่หแ้ก่ครูและบุคคลอ่ืน ๆ  ท่ัวประเทศผา่นการเปดิใหบุ้คคลภายนอก

ได้เข้ามาเรียนรู้การด�าเนินการของโรงเรียน การจัดการอบรมของ 

สาขาวิชาต่าง ๆ มีบุคคลเข้ารับการอบรมรวมท้ังสิ้น 1,014 คน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุน 

การยกระดับคุณภาพของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 แห่ง 

และในปีงบประมาณนี้  นอกเหนือจากการขยายผลไปสู่โรงเรียน 

ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในโครงการในรุ่นท่ี 

5 แล้ว ยังมีการคัดเลือกโรงเรียนในรุน่ท่ี 1 และ 2 จ�านวน 12 โรงเรียน 

เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ขยายผลในแต่ละจังหวัดอีกด้วย 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ถูกจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นโรงเรียนต้นแบบในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียน 
การสอนส�าหรับผู้มีความสามารถพิ เศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  โรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการใน 
การศึกษาค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ การทดลองและการท�าวิจัย ในอันท่ี
จะสรา้งความเป็นเลิศทางด้านคณติศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ใหแ้ก่ผูเ้รียน  ในขณะเดียวกันโรงเรยีนยงัเนน้การเสรมิสรา้งจิตวิญญาณ
ของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นและนักพัฒนา ตลอดจน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียน 
เพื่อบม่เพาะเยาวชนใหม้คีวามพรอ้มในการศกึษาต่อในระดับอุดมศึกษา
และเติบโตเป็นนักวิชาการอันยอดเยี่ยมของประเทศต่อไป

ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 นี ้โรงเรยีนได้ด�าเนนิการตามกรอบแผน
ปฏิบติังาน 4 ป ี(พ.ศ. 2559 -2562) ซึ่งมกีารก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดผลส�าเร็จในการด�าเนิน
การท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน 
ผลการด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถจ�าแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ในระหว่างเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2559 โรงเรยีนได้ด�าเนินการรับสมัคร
นักเรียนท่ีก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อเข้าศึกษา
ต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การรับสมัครเข้าศึกษาต่อน้ี เป็น 
การด�าเนนิการรว่มกันระหว่างโรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ ์โรงเรยีนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตรภ์มูภิาค) และโครงการสนับสนนุ
การจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก�ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(โครงการ วมว.) 
ส�าหรับปีการศึกษา 2560 มีผู้สมัครสอบคัดเลือกท้ังสิ้นจ�านวน 20,112 
คน โดยเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ�านวน 
13,800 คน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค) ท้ัง 12 แหง่ จ�านวน 8,504 คน และโรงเรียนในโครงการ วมว. 
ท้ัง 17 แหง่ จ�านวน 7,575 คน

กำรคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4
ปีกำรศึกษำ 2560

จ�ำนวนผูส้มคัรสอบคดัเลือกเขำ้เรียนชัน้มธัยมศกึษำปีท่ี 4 ปีกำรศกึษำ 
2560 จ�ำแนกตำมโรงเรียนท่ีเลือกสมคัรสอบเขำ้ (MWIT: โรงเรียน
มหิดลวิทยำนุสรณ ์PCC: โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลยั SCiUS:
 โรงเรียนในโครงกำร วมว. กระทรวงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การสรรหานักเรียน การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนนักเรียน
ท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้มีคุณภาพช้ันน�า

ระดับนานาชาติ และมีคุณลักษณะของนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น
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จากนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกรอบแรก จ�านวน 514 คนน้ัน โรงเรียนได้ด�าเนินการสอบคัดเลือกรอบสองในวันท่ี 6-7 มกราคม 2561 ซึ่งมี 
ผู้ผ่านการคัดเลือก จ�านวน 240 คน และผ่านการคัดเลือกส�ารอง 248 คน ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ�านวน 
236 คน เพศและภูมิล�าเนาของนักเรียนแสดงดังแผนภาพ

จ�ำนวนนกัเรียนท่ีรำยงำนตวัเขำ้เรียนชัน้มธัยมศกึษำปีท่ี 4
ปีกำรศกึษำ 2560 โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ ์
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หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
หลักสตูรโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาขึน้เป็นการ

เฉพาะส�าหรับท่ีนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มุ่งหมายให้นักเรียนแต่ละคนได้รับการพัฒนาความรู้ความ
สามารถตามความสนใจและความถนัดอยา่งเต็มศักยภาพ เพื่อให้ทันกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคม โรงเรียน 
จึงได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอยา่งต่อเน่ือง 

นักเรียนท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในปีการศึกษา 
2560 น้ี จะได้ศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 
2560  ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดและเป้าประสงค์ดังน้ี

• เน้ือหาสาระด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีท้ังความกว้างและความลึก ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวง 
         ศึกษาธกิาร  และ เน้ือหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในกรอบของ International Science and Mathematical Olympiads  

• จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย รวมถึงการสืบเสาะหาความรู้ การลงมือปฎิบัติ และการแก้ปัญหา  เพื่อให้นักเรียนเกิดการ 
          เรียนรู้ด้วยตนเอง

• พฒันาระบบความคิดรเิริม่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ การคิดอยา่งเป็นระบบ เพื่อน�าไปใชใ้นการแก้ปัญหา
• พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะอ่ืน ๆ ท่ีจ�าเป็นในการด�ารงชีวิตและการท�างานอยา่งมีคุณภาพ 
• บม่เพาะคุณลักษณะภาวะผู้น�า ความเป็นนักวิชาการท้ังวิธคิีดและการท�างาน 
• ปลูกฝังส�านึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและการตอบแทนคุณของประเทศชาติ
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กำรพัฒนำทักษะกำรวิจัย

นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะได้รับการบ่มเพาะความเป็นนักวิจัยผ่านการกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยเฉพาะในรายวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีนักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการท�าวิจัยอยา่งครบกระบวนการ เริ่มต้ังแต่
การสืบค้นข้อมูลในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ การต้ังหัวข้อวิจัย การเขียนและเสนอเค้าโครงงานวิจัย 
ออกแบบการทดลอง ด�าเนินการทดลอง การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ แปลผล อภิปรายผล 
การจัดท�ารายงานผลการวิจัย ตลอดจนฝึกทักษะในการน�าเสนอผลงาน ท้ังในรูปแบบการบรรยาย
และโปสเตอร์

การท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไม่จ�ากัดเพียงภายในโรงเรียนเท่าน้ัน แต่โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ยังได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยใน
สถาบันวิจัยต่าง ๆ ท่ีสละเวลามาเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน รวมถึงการอนุเคราะห์ให้ใช้สถาน
ท่ี อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  ต่าง ๆ ในการสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสสร้างงาน
วิจัยท่ีมีคุณภาพขึ้น ในปีท่ีผ่านมาโรงเรียนได้ขยายความร่วมมือในการวิจัยในรายวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ท�าให้นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้มีโอกาสท�างานวิจัยรว่มกับนักเรียนจาก 
National Junior College (NJC) สาธารณรัฐสิงคโปร์ จ�านวน 2 โครงงาน

กำรพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์ ควำมคิดสร้ำงสรรค์
และกำรบูรณำกำรควำมรู้

นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว โรงเรียนยังได้จัดให้มีกิจกรรม STEM Challenge 
ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสน�าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และพื้นฐานทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้และบูรณาการในการสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อแก้ปัญหา  ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน กิจกรรมน้ีถูกจัดขึ้นในลักษณะ Problem 
Solving and Competition โดยเป็นการแขง่ขันในแต่ละระดับชั้น
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การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ

การเป็นพลเมืองโลกเป็นอีกหน่ึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทักษะภาษาต่างประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษจึงเปน็อีกหนึ่งประเด็นท่ีโรงเรยีนใหค้วามส�าคัญ 
ในขณะเดียวกัน ภายใต้แนวคิดของการจัดกลุ่มผูเ้รยีนตามความสามารถ 
โรงเรียนจึงแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มตามทักษะภาษาอังกฤษ คือ 
Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced และ Elite Program 
โดยแบง่การเรียนการสอนเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มละประมาณ 12 - 20 คน

ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนได้ประยุกต์ใช้เทคนิค 
และกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ตัวอย่างเช่น การใช้ 
Problem-based Learning เพื่อสง่เสริมให้นักเรียนแสวงหาค�าตอบของ
ประเด็นปญัหาต่าง ๆ  ฝึกการใชภ้าษาอังกฤษในการอภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น เสนอแนวทางแก้ปญัหา  การใชโ้ปรแกรม SAS Curriculum 
Pathways เพื่ อให้นักเรียนได้เรียนรู้ค�าศัพท์และไวยากรณ์ภาษา
อังกฤษ โดยเลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมให้นักเรียนได้ศึกษาท้ังในช้ันเรียน
และนอกช้ันเรียน  การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะท่ีเก่ียวกับ 
การใช้ภาษาต่างประเทศ  รวมถึงจัดกิจกรรมท่ีเน้นการปฏิบัติจริง 
เพื่ อเพิ่มพูนทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มากขึ้น 
ตามระดับการใช้ภาษาของนกัเรยีนท้ังรายบุคคลและรายกลุม่  นอกจากน้ี 
สาขาภาษาต่างประเทศได้ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการอ่าน 
ในการบูรณาการการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษรว่มกับกิจกรรมสง่เสรมิ
การอ่าน โดยคัดเลือกวรรณกรรมภาษาอังกฤษท่ีทรงคุณค่าทางภาษา 

ในยุคโลกาภิวัฒน์เช่นในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ดังนั้น โรงเรียนจึงสนับสนุนให้นักเรียนศึกษาภาษาต่างประเทศ
เพิ่มข้ึนอย่างน้อยอีกหน่ึงภาษา  โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษา
ฝรั่งเศส และภาษาเกาหลี กับครูเจ้าของภาษาหรือครูท่ีมคีวามเชีย่วชาญภาษาน้ันโดยตรง ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายวิชาภาษาต่างประเทศ 
จ�านวน 17 วิชาท่ีเป็นวิชาเลือกเสรี รวมถึงมีการเปิดชุมนุมเพื่อเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ จ�านวน 14 ชุมนุม นอกจาก
เรียนภาษาในโรงเรียนแล้ว นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ยังได้รับทุนสนับสนุนให้ไปเรียนภาษาเยอรมัน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
โดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันเกอเธอี่กด้วย

และประกาศเป็นรายการหนังสือดีท่ีนักเรียนควรอ่าน รวมท้ังมีการต้ัง
ชุมนุม Reading Club ให้นักเรียนเลือกอ่านวรรณกรรมท่ีสนใจและน�า
มาวิเคราะหใ์หเ้พื่อนรว่มช้ันฟงัเพื่อฝกึทักษะในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ 
และการสื่อสารภาษาอังกฤษ

 ผลการประเมนิความสามารถการใชภ้าษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้แบบทดสอบ TOEFL 
Institutional Testing Program (TOEFL  ITP)  จ�านวน 239 คน ปรากฏ
ว่า ร้อยละ 80.33 ของนักเรียนได้คะแนนสูงกว่า 500 คะแนน ผลการ
ประเมินสูงสุดคือ 663 คะแนน และค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 538.15 
คะแนน

คะแนนเฉล่ีย คะแนนสูงสุด และคะแนนต�่ำสุด
จำกผลกำรประเมินควำมสำมำรถกำรใชภ้ำษำองักฤษ

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษำปีท่ี 6 ปีกำรศกึษำ 2557-2560

2557 2558 2559 2560

Student TOEFL Score
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความส�าคัญ
ในการท่ีจะบ่มเพาะนักเรียนให้มีคุณลักษณะต่าง ๆ นอกเหนือจากการ
เรียนรู้ในห้องเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงได้จัดให้มีกิจกรรมท่ี
หลากหลาย ท่ีจะบ่มเพาะอุปนิสัยรักการเรียนรู้ สร้างความเป็นผู้รอบรู้ 
รู้รอบ และมีทักษะการด�าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมในสังคม (Well-Rounded 
Person) ให้กับนักเรียนตลอดหลักสูตร นักเรียนจะได้รับการอบรมและ
พัฒนาทักษะการสืบค้นและประเมินสารสนเทศต่าง ๆ การพัฒนาทักษะ
การอ่าน การรู้เท่าทันสารสนเทศ รวมถึงการศึกษาค้นคว้าและการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง ในด้านการสง่เสรมิสุขพลานามัยของนักเรยีนน้ัน โรงเรยีนได้มี
การจัดกิจกรรมการแขง่ขันกีฬา กิจกรรมเก่ียวกับการดูแลด้านโภชนาการ
และสุขภาพ รวมถึงชุมนุมกีฬา   ต่าง ๆ  เพื่อสง่เสรมิการออกก�าลังกายและ
การมีสุขภาพพลานามัยท่ีดี ในขณะเดียวกัน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม 
ผา่นกิจกรรมการบรรยายโดยวิทยากรภายนอก การท�ากิจกรรมเพื่อสงัคม 
และการจัดค่ายบ�าเพ็ญประโยชน์ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงาน อ่ืน ๆ  
 โรงเรยีนได้ปลกูฝังจิตส�านึกความเป็นไทยและการสง่เสรมิศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาไทยผ่านการศึกษาดูงานและการจัดกิจกรรม
ในวันส�าคัญและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็น
คุณค่าในความเป็นไทย ตลอดจนการพฒันาให้นักเรยีนเป็นผู้มีทักษะชวิีต  
มีความสามารถในการควบคุมตนเองและเติบโตไปเป็นพลโลกท่ีดีต่อไป 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2
การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้รักการเรียนรู้

มีความมุ่งม่ันพัฒนาประเทศ และเป็นพลโลกท่ีดี
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บุคลากรเปน็ปจัจัยส�าคัญในการบรรลวัุตถปุระสงค์ตามภารกิจของโรงเรยีน โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์จึงให้ความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร และได้มีการด�าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการท�างานในระดับนานาชาติมาอย่าง
ต่อเนื่อง การพัฒนาบุคลากรส่วนหน่ึงเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้ไปศึกษาต่อท้ังในและต่างประเทศในระดับปริญญาเอก โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 มีบุคลากรท่ีก�าลังศึกษาต่ออยูจ่�านวน 16 คน

แผนการพัฒนาบุคลากรท่ีได้ด�าเนินการไปในปีท่ีผา่นมามี 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. การพัฒนาและส่งเสริมความสามารถ
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนได้จัดให้มีการ
พัฒนาบุคลากรผ่านการจัดอบรม เช่น การอบรมความรู้
ทางด้านการวัดและประเมินผล  การท�าวิจัยในชั้นเรียน 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน (Routine to Research) 
เป็นต้น มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community: PLC) ขึ้น เพื่ อให้เกิดการ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์และเรียนรู้ระหว่างบุคลากร 
โดยจัดให้มีกิจกรรม PLC เป็นประจ�าทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ 
โรงเรียนยังส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสไปแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในเวทีต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน เชน่ การเข้ารว่มการ
อบรมสัมมนา การน�าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ
และวัฒนาธรรมกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร
ให้สามารถท�างานระดับนานาชาติ
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รวมท้ังมกีารเชญิผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศมาชว่ยพฒันาบุคลากรด้วย 
โดยในปีนี้ ไ ด้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาคณิตศาสตร์จาก 
ประเทศรสัเซยีมาเป็นวิทยากรในการจัดการเรยีนการสอนรูปแบบต่าง ๆ  
ให้แก่ครู และให้ความรู้แก่นักเรียน

ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบัน โรงเรียนมีบุคลากรท่ีส�าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกจ�านวน 13 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.57 
ของบุคลากรสายวิชาการ  ในปีท่ีผา่นมา บุคลากรของโรงเรียนได้รับทุน
นกัวิจัยรุน่ใหมจ่ากส�านักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย (สกว.) 1 ทุน และ
มีผลงานวิจัยท่ีได้รับคัดเลือกให้น�าเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 
จ�านวน 6 เรื่อง และระดับนานาชาติ จ�านวน 6 เรื่อง และมีบทความวิจัย
ท่ีได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
จ�านวน 8 เรื่อง

2. การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะ
เฉพาะทางในการท�างาน

ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรยีนมุง่เน้นในการพัฒนาสมรรถนะ
หลักให้แก่บุคลากร 2 ด้านคือ ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ

เพื่อสร้างความเป็นสากลของโรงเรียน โรงเรียนจึงได้จัดอบรม
การใช้ภาษาอังกฤษ English for Teachers Training Program 
โดยคณาจารย์จาก University of Otago Language Centre (UOLC) 
ประเทศนิวซีแลนด์ ให้แก่ครูและเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนท่ีสนใจ 
จ�านวน 41 คน เป็นเวลา 60 ชั่วโมง เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนา
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจึงได้มอบหมายให้สาขาภาษา
ต่างประเทศจัดกิจกรรมฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน 
English Conversation for Work ให้กับบุคลากรท่ีสนใจ ในปีการศึกษา 
2560 ได้มีการอบรมใน 3 หัวเรื่องคือ ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอนวิชา
ประวัติศาสตร ์ภาษาอังกฤษส�าหรับใชง้านในส�านกังาน และภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสนทนาและแสดงความคิดเหน็ต่อท่ีสาธารณะ และอบรม IELTS 
Preparation Course ส�าหรบับุคลากรท่ีเตรยีมตัวทดสอบ IELTS ส�าหรบั
น�าคะแนนไปยื่นศึกษาต่อต่างประเทศ
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กำรพัฒนำทักษะเทคโนโลยีสำรสนเทศ

การใช้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสารสนเทศเป็นปัจจัยส�าคัญใน
การพัฒนาการท�างานของท้ังบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ 
โรงเรียนจึงจัดการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ รวมท้ังให้
ความรู้เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสารสนเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม 
เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดอบรมในหัวข้อดังต่อไปนี้

• การใช้งาน Moodle ส�าหรับจัดการเรียนการสอน (เบื้องต้น)
• การใช้งาน Google Application เบื้องต้น
• วิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
• การใช้งาน Moodle ส�าหรับจัดการเรียนการสอน (ขั้นสูง)
• การใช้งาน Acrobat DC เบื้องต้น
• การใช้งาน Illustrator ส�าหรับออกแบบกราฟิกเบื้องต้น
• Integrated Education Model of KSA CS Curriculum:    
   Exploration-based Self Teaching
• การใช้งาน Windows 10 เบื้องต้น
• การสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม Canva
• การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน
• การรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในปัจจุบัน
• การใช้งาน Google Drive

นอกจากน้ี โรงเรยีนยังมกีารสนบัสนนุบุคลากรใหมี้โอกาสไปเพิม่พูน
ความรู้และประสบการณใ์หม ่ๆ  ผา่นกิจกรรมท่ีจัดโดยหนว่ยงานภายนอก 
ท้ังในเรื่อง Data Science, Deep Learning และ Internet of Things 
(IoT) เป็นต้น

3. การพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพด้านบริหารจัดการ

โรงเรียนจัดการประชุมระดมความคิด พร้อมท้ังพัฒนาความรู้
บุคลากรเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 
การพัฒนาแนวคิดการปรับโครงสร้างเงินเดือน การพัฒนาระบบ
การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง การก�าหนด 
กรอบภาระงาน สมรรถนะและความรับผิดชอบตามโครงสร้าง 
เงินเดือนใหม่ และการวางแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนระยะ 20 ปี 
รวมท้ังจัดการอบรมบุคลากรในเรื่องเก่ียวกับ การบรกิารสูค่วามเป็นเลิศ  
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับงาน แนวคิดเร่ืองการประกันคุณภาพองค์กร  
นอกจากน้ียังสง่บุคลากรไปอบรมกับหนว่ยงานภายนอก เชน่ การบรหิาร
จัดการงานพัสดุ การบริหารงานบุคคล เป็นต้น
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้จัดท�าโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนท่ีมีห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีการจัดการ
อบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการในหัวข้อทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ีส�าคัญ 
พร้อมท้ัง จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดหาสื่อ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ท�าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนท่ีได้รับคัดเลือก
เข้ารว่มโครงการฯ รุน่ท่ี 5 จ�านวน 12 โรงเรียน  

ในขณะเดียวกัน โรงเรยีนมหดิลวิทยานสุรณไ์ด้รเิริม่โครงการความรว่มมอืกับโรงเรยีนเครอืขา่ย 
ในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่โรงเรียนอ่ืน ๆ ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็น
ปีแรก โดยคัดเลือกโรงเรียนจากโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการฯ ในรุ่นท่ี 1 และ 2 ซึ่งม ี
ความพร้อมท้ังด้านวิชาการ บุคลากร อาคารสถานท่ี ห้องปฏิบัติการ มาจัดต้ังเป็นโรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายเผยแพร่ขยายผลให้กับครูจากโรงเรียนอ่ืน ๆ ในจังหวัดเดียวกัน โรงเรียนศูนย์ 
เครือขา่ยมีหน้าท่ีในการคัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ในจังหวัด จ�านวน 10 โรงเรียน 
เพื่ อพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
การอบรมท้ังหมดถูกด�าเนินการโดยบุคลากรของโรงเรียนศูนยฯ์ ภายใต้การสนบัสนนุงบประมาณ
และวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
การให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
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ผูม้ำศกึษำดูงำน ณ โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ ์จ�ำแนกตำมสถำนภำพ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ให้ความร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียน 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย และคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ัง 12 แห่ง ด้วยกระบวนการเดียวกันกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
รวมท้ังใหก้ารสนบัสนนุการจัดการเรยีนการสอนหอ้งวิทยาศาสตร ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ท้ัง 12 แหง่ อยา่งต่อเนื่อง 

นอกจากนั้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ให้บริการเผยแพรอ่งค์ความรู้ต่าง ๆ เก่ียวกับการ
จัดการศึกษาส�าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารจัดการ
หลักสูตรการบริหารงานห้องสมุด และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ผู้บริหาร 
นกัวิชาการ ครู ตลอดจนนสิติ นักศกึษา และผูส้นใจจากสถาบนัการศกึษาและหนว่ยงานต่าง ๆ  ท่ีมา
ศกึษาดูงานจ�านวน 1,026 คน จาก 29 หนว่ยงาน (ผู้บรหิาร 129 คน ครู-อาจารย ์392 คน นกัเรยีน 
117 คน นักศึกษา 355 คน และอ่ืน ๆ อีก 36 คน) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ต้อนรับผู้มาชม
การน�าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน MWITS Science Fair จ�านวน 851 คน และผู้มารว่ม
กิจกรรมนิทรรศการของสาขาวิชา/ฝ่าย ภายในงาน MWITS Open House  อีกจ�านวน 2,635 คน
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ตามแผนพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีก�าหนดไว้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ด�าเนินการ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มีการด�าเนินงาน ดังน้ี

นอกเหนือจากการปรับปรุงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พ้ืน
ฐาน เชน่ ระบบเครื่องแม่ขา่ย ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
และฐานข้อมูลต่าง ๆ  แล้ว ในปีงบประมาณท่ีผา่นมา โรงเรยีน
ได้มีการปรับมาตรฐานการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายจาก
เดิมเป็นการเชื่อมต่อตามมาตรฐาน IEEE 802.1x ท้ังการ
เชื่อมต่อแบบใช้สายและไร้สาย เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและ 
ความปลอดภัยให้กับเครือข่ายของโรงเรียน มีการพัฒนา 
MWITS Web Store เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรสามารถ
ดาวน์โหลดและใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของโรงเรียน 
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมท้ังได้เริ่มพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล (HRIS) เพื่อสนับสนุนการวางแผนและ 
การด�าเนินการของโรงเรียนให้มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

1. กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศของโรงเรียน

ยุทธศำสตร์ท่ี 5
การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้มีการใช้ระบบจัดการเรียนการสอน 
Moodle เพื่อให้นักเรยีนสามารถศึกษาหรอืทบทวนบทเรยีนแบบออนไลน์
ได้ โดยในระบบน้ี จะมีท้ังเน้ือหารายวิชา วิดีโอ บทปฏิบัติการ เอกสาร 
และแบบฝึกหัดออนไลน์ 

 ในส่วนการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์น้ัน 
ได้มีการน�า Virtual Programming Lab ซึง่เป็นโมดลูส�าหรับบรหิารจัดการ 
programming assignments มาติดต้ังเพิ่มเติมในระบบ Moodle และ 
ติดต้ังระบบ Jupyterhub เพิ่มขึ้น ระบบท่ีเพิ่มเติมขึ้นน้ี นอกจากจะท�าให้ 
ผู้สอนสามารถมอบหมายโจทย์เขียนโปรแกรมเพื่อให้นักเรียนได้ทดลอง
เขียนและส่งเข้าสู่ระบบเพ่ือทดสอบการท�างานของโปรแกรมท่ีตนเอง
เขยีนขึ้นได้ตลอดเวลา ยงัสามารถสง่การบา้นในระบบ และตรวจการบ้าน
ด้วยชุดทดสอบอัตโนมัติได้อีกด้วย มีการปรบัวิธกีารเรยีนการสอน โดยใช้ 
SoloLearn: Learn Python ระบบ SoloLearn น้ีประกอบด้วยเน้ือหาซึ่ง
เป็นโมดูลและค่ันด้วยค�าถามท่ีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีจะช่วยกระตุ้นให้ 
ผู้เรียนสนใจตอบค�าถามมากยิ่งขึ้น ระบบ SoloLearn ยังมี Community 
ท่ีให้ผู้เรียนสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือสอบถามซึ่งกันและกันได้
จากท่ัวโลก ท้ังน้ีผู้เรียนสามารถเข้าระบบ SoloLearn ได้ท้ังจากเครื่อง
คอมพวิเตอรผ่์านเว็บบราวเซอรส์มาร์ทโฟนท้ังระบบปฏิบติัการ Android 
และ iOS

2. กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
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ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับคัดเลือกเข้า

รว่มแขง่ขนัโอลิมปกิวิชาการระดับชาติประจ�าป ีพ.ศ. 2560 
จ�านวน 31 คน ใน 6 สาขาวิชา และได้รับการคัดเลือกเป็น
ผู้แทนประเทศไทยเพ่ือไปเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการระหว่างประเทศ จ�านวน 11 คน ใน 7 สาขาวิชา 
โดยมีผลการแขง่ขันดังแสดงในแผนภาพ

นอกจากนัน้ นกัเรยีนของโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ ์ได้
รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแขง่ขันฟิสิกส์ โอลิมปิก ระดับ
ทวีปเอเชียอีกด้วย

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน
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กำรน�ำเสนอโครงงำน
วิทยำศำสตร์บนเวทีระดับชำติ
และนำนำชำติ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับคัดเลือกให้น�าเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ จ�านวน 22 โครงงาน และในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ จ�านวน 20 โครงงาน

ผลกำรศึกษำต่อของนักเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 ท่ีส�าเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ�านวน 234 คน สามารถสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาชั้นน�าได้ทุกคน โดยศึกษาต่อในสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จ�านวน 232 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 99.15 นักเรียนท่ีส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ีได้รับทุนการ
ศึกษาต่อต่างประเทศจ�านวน 24 ทุน (คิดเป็นร้อยละ 10.34) 

ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศท่ีนักเรียนได้ รับ จ�าแนกเป็น 
ทุนโอลิมปิกวิชาการ จ�านวน 3 ทุน  ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ก.พ.) จ�านวน 2 ทุน  ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น จ�านวน 8 ทุน 
ทุนมหาวิทยาลัย KAIST จ�านวน 2 ทุน ทุนมหาวิทยาลัย Tokyo 
Institute of Technology จ�านวน 5 ทุน ทนุมหาวิทยาลัย Tohoku 2 ทนุ 
ทุนมหาวิทยาลัย Kyushu University  1 ทุน ทุน Freeman Asian 
Scholarship จ�านวน 1 ทุน และทุนสว่นตัว จ�านวน 1 ทุน

ผลงำนกำรแข่งขันทำงวิชำกำร
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทาง

วิชาการด้านต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย ไมว่่าจะเป็นด้านอวกาศ ชีววิทยา 
ฟิสิกส์ เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ การเข้าร่วมกิจกรรมเหล่าน้ี 
เป็นโอกาสดีท่ีนกัเรียนจะได้พฒันาศกัยภาพในด้านต่าง ๆ  นอกเหนอืจาก
การแสดงความสามารถใหเ้ป็นท่ีประจักษ์ และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
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