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แผนบริหารทรพัยากรบคุคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสท่ี 4 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1   การส่งเสริมการท าวิจยัด้านการจดัการเรียนการสอน การพฒันาองคค์วามรู้และนวตักรรมด้านการจดัการศึกษาส าหรบัผูมี้ความสามารถ 
พิเศษด้านคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์ 

เป้าประสงค ์ 1. บุคลากรมผีลงานวจิยัดา้นการจดัการเรยีนการสอนเป็นทีย่อมรบัในวารสารและหรอืงานประชุมวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
และสามารถน าผลการศกึษาวจิยัในชัน้เรยีนไปพฒันาการจดัการเรยีนการสอนและการเรยีนรูข้องนกัเรยีนได ้

 2. บุคลากรทีม่กีารพฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมเพือ่สนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอน 

ตวัช้ีวดั 1. บุคลากรมผีลงานวจิยัดา้นการจดัการเรยีนการสอน องคค์วามรูแ้ละนวตักรรมดา้นการจดัการศกึษาส าหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นคณติศาสตร์ 
   และวทิยาศาสตร ์0.5 เรือ่งต่อคน 

 2. บุคลากรมผีลงานวชิาการเป็นทีย่อมรบัในเวทวีชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิจ านวน 10 ผลงาน 

กลยทุธ ์ 1. พฒันาและสง่เสรมิครทู าวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่น ามาพฒันาการจดัการเรยีนการสอน 
2. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหบ้คุลากรไดน้ าเสนอผลงานวชิาการในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
3. ใหร้างวลั/เชดิชผููม้ผีลงานวจิยั องคค์วามรูแ้ละนวตักรรมทีส่นบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนและการด าเนินงานของโรงเรยีน 

โครงการ/กิจกรรม ข้อมลูการด าเนินการ ความส าเรจ็ 

1) โครงการพฒันาความรูด้า้นการวจิยัส าหรบั 

ผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นคณิตศาสตรแ์ละ

วทิยาศาสตร ์

 

 

 

(1) วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2563 โรงเรยีนไดเ้ชญิ รศ. ดร. สมสรรญก ์วงษ์อยูน้่อย 

บรรยายใหค้วามรู ้และใหค้ าแนะน ากลุม่ยอ่ยแก่ครแูละเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งใน

หวัขอ้“Classroom Action Research” 

 

 

 

 

ครเูขา้รว่มอบรมความรูด้า้นการ

วจิยัในชัน้เรยีนรอ้ยละ 80 ของ

จ านวนครทูัง้หมด 
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โครงการ/กิจกรรม ข้อมลูการด าเนินการ ความส าเรจ็ 

 

 

หลงัการอบรมได้รบัการสะท้อนกลบั (Feedback) ดงัน้ี 

1) สิง่ทีไ่ดร้บัจากการอบรมทีเ่ด่นชดัคอื เขา้ใจหลกัการ ประเภทและ

องคป์ระกอบของการวจิยั เรยีนรูแ้นวคดิการเลอืกหวัขอ้วจิยั เป็นตน้ 

2) ปัญหาและอุปสรรคของการท าวจิยัคอื เวลาในการท าวจิยัหรอืสะทอ้นคดิ

หลงัการสอน วธิกีารวดัผลทีเ่ป็นทีย่อมรบั การเลอืกหวัขอ้วจิยั เป็นตน้ 

3) ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ คอื อยากใหเ้ป็นวทิยากรรุน่ใหม ่ๆ อยากใหจ้ดัเป็น 

Workshop กลุม่ยอ่ย อยากเหน็กรณีตวัอยา่งในการบรรยาย เป็นตน้ 

(2) วนัจนัทรท์ี ่27 กรกฎาคม 2563 โรงเรยีนไดเ้ชญิ นายประสทิธิ ์ศริชิพีชยัยนัต์ ผู้

พพิากษาสมทบในศาลทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 

และเคยเป็นขา้ราชการในกรมทรพัยส์นิทางปัญญา บรรยายใหค้วามรูใ้หแ้ก่

บุคลากร ในหวัขอ้ “การจดทะเบยีนคุม้ครองการประดษิฐต์ามกฎหมาย

สทิธบิตัร” 

หลงัการอบรมได้รบัการสะท้อนกลบั (Feedback) ดงัน้ี 

1) สิง่ทีไ่ดร้บัจากการอบรมทีเ่ด่นชดั คอื เขา้ใจไดง้า่ย เน้ือหาน่าสนใจ เป็นตน้ 

2) ปัญหาและอุปสรรค คอื เป็นเรือ่งทีว่า่ดว้ยกฎหมายและขอ้ก าหนดต่าง ๆ 

ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการเรยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจ โรงเรยีนจงึควร

มรีะบบและขัน้ตอนเพือ่ท าความเขา้ใจใหเ้ป็นแบบแผนเดยีวกนัอกีครัง้ 

=========================================== 

 

 

 

 

บุคลากรเขา้รว่มอบรมความรูด้า้น

การจดทะเบยีนคุม้ครองการ

ประดษิฐต์ามกฎหมายสทิธบิตัร 

รอ้ยละ 86  
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โครงการ/กิจกรรม ข้อมลูการด าเนินการ ความส าเรจ็ 

▪ สรปุผลงานวิจยัคร ูจ านวน 13 ผลงาน และมกีารเผยแพร่แล้ว 9 ผลงาน ดงัน้ี 

(1) ดร.สมพร บวัประทุม ไดต้พีมิพผ์ลงานเรือ่ง “ชุดทดลองการวดัคา่ความเรง่

เน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก โดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอรอ์ยา่งงา่ย ตวั

ตรวจวดัทีพ่ฒันาขึน้เองและสมารท์โฟน” ในวารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพือ่การเรยีนรู ้(Vol10,No2 (2019)) เดอืนธนัวาคม 

2562 

(2) ดร.สมพร บวัประทุม อยูร่ะหวา่งศกึษาวจิยัเรือ่ง “การพฒันาชุดการทดลองการ

แทรกสอดของแสงตน้ทุนต ่าแบบแสดงกราฟความเขม้แสงโดยอตัโนมตัสิ าหรบั

การศกึษาในเชงิลกึ” 

(3) นายเมธชวนิ อนิธไิชย วจิยัในชัน้เรยีนเรือ่ง “การพฒันาทกัษะการฟังและการ

อ่านออกเสยีงเชื่อมค าในภาษาองักฤษ (How to improve students English 

Listening and Speaking Skills: Linking Sounds)” 

(4) นายธวชัชยั สลุาลยั วจิยัในชัน้เรยีนเรือ่ง “การใชเ้กมสส์ายลบัในการพฒันา

ประสทิธภิาพการคดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5” 

(5) ดร.สริริตัน์ พงศพ์พิฒันพนัธุ ์รว่มท าวจิยักบัคณะอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ศลิปากร เรือ่ง “พฒันาระบบการบรหิารจดัการศกึษาอเิลก็ทรอนิคส ์ของ

เทศบาลสมทุรสงคราม ปีการศกึษา 2562 – 2563” 

 

 

 



-4- 
 

โครงการ/กิจกรรม ข้อมลูการด าเนินการ ความส าเรจ็ 

(6) ดร.สริริตัน์ พงศพ์พิฒันพนัธุ ์ไดเ้ผยแพรผ่ลงานวจิยัเรือ่ง “การพยากรการ

กระจายตวัของปรากฎการณ์เความรอ้นในเขตภาคกลางของประเทศไทยดว้ย

การใชภ้าพถ่ายดาวเทยีม” ในงานประชุมวชิาการ “ทรพัยากรธรรมชาต ิ

สารสนเทศ ภมูศิาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม ครัง้ที ่5” 

(7) ดร.ดวงแข ศรคีุณ และนายวลัลภ คงนะ ไดน้ าเสนอผลงานวจิยัในชัน้เรยีนเรือ่ง 

“การจดัการเรยีนรูป้ฏบิตักิารทดลองการสงัเคราะหส์ารสม้ดว้ยกระบวนการ

สบืเสาะความรู ้  5 ขัน้ตอน” ในงานประชุมวชิาการวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรใ์น

โรงเรยีนระดบัชาต ิ(วทร.24) 

(8) ดร.สาโรจน์ บุญเสง็ และ ดร. เกยีรตภิมู ิรอดพนัธ ์ไดน้ าเสนอผลงานวจิยัในชัน้

เรยีนเรือ่ง “การใชโ้มเดลโมเลกุลรว่มกบัโปรแกรมเคมคี านวณในการจดัการ

เรยีนการสอนเรือ่งคอนฟอรเ์มอรใ์นรายวชิาเคมอีนิทรยี”์ ในงานประชุมวชิาการ

วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรใ์นโรงเรยีนระดบัชาต ิ(วทร.24) 

(9) ดร.อุษา จนีเจนกจิ และนายวรีวุฒ ิเทยีนขาว ไดน้ าเสนอผลงานวจิยัในชัน้เรยีน

เรือ่ง “การพฒันาบทปฏบิตักิารเรือ่งการสกดัดว้ยตวัท าละลาย” ในงานประชุม

วชิาการวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรใ์นโรงเรยีนระดบัชาต ิ(วทร.24) 

(10) นายอนุชา ประทุมมา ไดน้ าเสนอผลงานวจิยัในชัน้เรยีนเรือ่ง “Active Learning 

by Physics problem solving activity” ในงานน าเสนอผลงานวชิาการแบบ

ออนไลน์ Siam Physics Congress 2020 (SPC2020 International 

Conference) 
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โครงการ/กิจกรรม ข้อมลูการด าเนินการ ความส าเรจ็ 

(11) นางปราณี  ดษิรฐักจิ ไดต้พีมิพผ์ลงานวจิยัเรือ่ง “A Cellular Automation 

Traffic Flow Model with and without Braking Behaviors for Traffic Light 

Management ในวารสารวชิาการวชิาการ Siam Physics Congress 2020 

(SPC2020 International Conference) 

(12) ดร.อรวรรณ ปิยบุุญ ไดต้พีมิพผ์ลงานวจิยัเรือ่ง “Screening, identification and 

evaluation of potential biocontrol fungi against water lettuce” 

ในวารสารวชิาการ International of journal of Agriculture Technology 2019 

(13) นางสาวธญัญรตัน์ ด าเกาะ ไดน้ าเสนอผลงานวจิยัในชัน้เรยีน เรือ่ง “Learning 

Environment Science Through the Green Innovation” ในงาน 8th Shanghai 

International Youth Science and Technology Expo 2020 ผา่นระบบ

ออนไลน์ 

2) โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการสือ่สารทาง

วทิยาศาสตร ์(Science Communication) 

โรงเรยีนไดส้นบัสนุนและสง่เสรมิใหบุ้คลากรศกึษาเรยีนรูเ้รื่อง การสือ่สารทาง

วทิยาศาสตร ์(Science Communication) ผา่นหลกัสตูรออนไลน์ ซึง่เป็นหลกัสตูร 

ทีจ่ดัขึน้ทัง้จากมหาวทิยาลยัในไทยและต่างประเทศ รวมถงึเสนอแนะชอ่งทางในการ

สือ่สารและแลกเปลีย่นเรยีนรูข้อ้มลูทางวทิยาศาสตรร์รว่มกนักนัผา่นกลุม่สงัคม

ออนไลน์ต่าง ๆ เพือ่ครแูละบุคลากรสามารถน าไปต่อยอดในงานทีร่บัผดิชอบ รวมถงึ

สามารถขยายผลใหแ้ก่โรงเรยีนอื่น ๆ ต่อไปได ้

- 
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โครงการ/กิจกรรม ข้อมลูการด าเนินการ ความส าเรจ็ 

3) โครงการพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นเทคนิค

การน าเสนออยา่งมอือาชพี 

วนัที ่20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. โรงเรยีนไดเ้ชญิ ผศ.ดร.พมิพา

ภรณ์ บุญประเสรฐิ จดัอบรมใหแ้ก่ครแูละเจา้หน้าที ่หวัขอ้ “สือ่สารออนไลน์อยา่งไรให้

ไดใ้จผูร้บัสาร” ผา่นระบบออนไลน์  

หลงัการอบรมได้รบัการสะท้อนกลบั (Feedback) ดงัน้ี 

1) สิง่ทีไ่ดร้บัจากการอบรมทีเ่ด่น ชดั คอื รูว้ธิกีารวางตวั การจดัสถานทีใ่ห้

เหมาะในการจดัการสอนออนไลน์ ฝึกการหายใจ เรยีนรูก้ารเขยีนสรุป

เน้ือหาเรือ่งทีเ่ราจะพดู และเทคนิค การใชต้าราง 8 ชอ่ง เป็นตน้ 

2) ปัญหาและอุปสรรค คอื การอบรมแบบออนไลน์ท าใหว้ทิยากรไม่ไดฝึ้ก

ปฏบิตัแิละรบัเสยีงสะทอ้นจากวทิยากรโดยตรง 

3) ขอ้เสนอแนะอืน่ ๆ คอื อยากใหว้ทิยากรมาจดัอบรมแบบ Onsite เมือ่เวลา

และสถานการณ์เหมาะสม 

บุคลากรเขา้รว่มอบรมความรูด้า้น

การสือ่สาร รอ้ยละ 92  

 

4) กจิกรรมการฝึกอบรมระยะสัน้และศกึษาต่อใน

ประเทศและต่างประเทศ 

▪ ฝึกอบรมดา้น Gifted Education 

▪ ศกึษาต่อดา้น Science Education 

โรงเรยีนไดร้บัการจดัสรรทุนรฐับาล จากส านกังาน ก.พ. โดยปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ไดร้บัการจดัสรรทุนฝึกอบรมระยะสัน้ในต่างประเทศ ดา้น Gifted 

Education ระยะเวลาไมเ่กนิ 3 เดอืน โดยโรงเรยีนไดด้ าเนินการคดัเลอืกตาม

ขัน้ตอน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังาน ก.พ. ก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ พบวา่ ไมม่ี

ผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืก ทัง้น้ี อาจดว้ยเหตุจากความกงัวลเกีย่วกบัวกิฤติ

โรคตดิต่อ COVID-19 ทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก 

ไดร้บัการจดัสรรทุนรฐับาล  

เพือ่สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดพ้ฒันา

ศกัยภาพเพิม่ขึน้ จ านวน 1 ทุน 

5) กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัในองคก์ร 

(PLC) 

(1) โรงเรยีนไดเ้ปิดเวทใีหค้รทูีไ่ปเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการในต่างประเทศ ไดเ้ล่า

ประสบการณ์ทีไ่ดร้บั ใหเ้พือ่นครแูละเจา้หน้าทีห่ลงัการประชุมประจ าเดอืน  
- 
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โครงการ/กิจกรรม ข้อมลูการด าเนินการ ความส าเรจ็ 

(2) วนัที ่28 พฤศจกิายน 2562 โรงเรยีนไดจ้ดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ในหวัขอ้  

"ท ากิมจิผา่นกระบวนการทางวิทยาศาสตร"์ โดยครแูลกเปลีย่นทางวชิาการ

ชาวเกาหล ีDr. In Jeong Ko จาก Korea Science Academy of KAIST (KSA) 

กจิกรรมน้ีนอกจากไดแ้ลกเปลีย่นวฒันธรรมทางดา้นอาหาร ยงัเป็นการเรยีนรู้

กระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นเรือ่งการหมกัอกีดว้ย 

(3) กจิกรรม Knowledge Sharing ในเรือ่งทีบุ่คลากรสนใจ โดยเน้นสง่เสรมิ

บรรยากาศในการเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่ๆ รว่มกนั เพือ่ก่อเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้เช่น 

จดัเวทใีหค้รไูดม้โีอกาสเล่าเรือ่งงานวจิยัทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีน การใช้

แอปพลเิคชัน่สนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอน หรอืแมแ้ต่ความรูท้ ัว่ไป 

(4) แนะน าชอ่งทางและแหล่งเรยีนรูร้ว่มกนัของครอูาจารยท์ีใ่ชแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู้

รว่มกนัเรือ่งการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ ชื่อเพจ Teaching During 

Covid19 ซึง่จดัตัง้โดยคณาจารยค์ณะครศุาสตร ์จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั ใหแ้ก่

บุคลากรของโรงเรยีนไดศ้กึษาเรยีนรูเ้พื่อเตรยีมการสอนออนไลน์ 

(5) โรงเรยีนไดม้อบงานวเิทศสมัพนัธ ์เป็นผูน้ าในการขยายผลการจดัท าเป็นคูม่อื 

(Work Manual) เพือ่เป็นการทบทวนและปรบัปรงุขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน และ

เป็นมาตรฐานการปฏบิตังิานรว่มกนั เบื้องตน้ไดม้กีารขยายผลใหแ้ก่บุคลากร

แลว้ จ านวน 2 รุน่  
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โครงการ/กิจกรรม ข้อมลูการด าเนินการ ความส าเรจ็ 

6) กจิกรรมขยายผลการจดัการเรยีนการสอนและ

องคค์วามรูใ้หแ้ก่โรงเรยีนเครอืขา่ยทัว่ประเทศ 

โรงเรยีนไดจ้ดักจิกรรมการขยายผลการจดัการเรยีนการสอนและองคค์วามรูใ้หแ้ก่

โรงเรยีนเครอืขา่ย “โครงการศนูยข์ยายผลองคค์วามรูท้างวชิาการและวธิกีารจดัการ

เรยีนการสอน ไปยงัโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดั สพฐ.” จ านวน 47 

โรงเรยีน โดยมคีรเูขา้รว่มกจิกรรมจ านวน 42 คน 

มคีรเูขา้รว่มกจิกรรมขยายผลการ

จดัการเรยีนการสอนและองค์

ความรู ้คดิเป็นรอ้ยละ 55 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพการท างานในระดบันานาชาติ 

 เป้าประสงค ์ 1. บุคลากรมศีกัยภาพในการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การท างานระดบันานาชาต ิ
   2. บุคลากรสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
   3. บุคลากรมสีุขภาพกาย ใจ สตปัิญญาและสภาพแวดลอ้มทีส่นบัสนุนใหป้ฏบิตังิานไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
   4. บุคลากรทีม่กีารพฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานของโรงเรยีน 

 ตวัช้ีวดั  1. รอ้ยละ 60 ของบุคลากรทัง้หมดมศีกัยภาพดา้นการพดูภาษาองักฤษไมต่ ่ากวา่ระดบั 5.0 ของ IELTS speaking หรอืเทยีบเทา่  
   2. บุคลากรสามารถพฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมทีช่ว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน  0.5 เรือ่งต่อคน 

 กลยทุธ ์ 1. พฒันาความรู ้ทกัษะและจดับรรยากาศการใชภ้าษาองักฤษในสถานทีท่ างาน 
2. สรา้งแรงจงูใจหรอืใหร้างวลัแก่บุคลากรผูท้ีม่พีฒันาการดา้นภาษาองักฤษทีด่ขี ึน้ 
3. สง่เสรมิการท างานดว้ยการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่การท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
4. จดักจิกรรมสนบัสนุนการดแูลสขุภาพกายและใจใหบุ้คลากรสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
5. จดัสิง่อ านวยความสะดวกเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละท างานของบุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม ข้อมลูการด าเนินการ ความส าเรจ็ 

1) โครงการอบรมความรูแ้ละทกัษะทางภาษาองักฤษให้

สอดคลอ้งตามความสามารถและความจ าเป็น

รายบุคคล 

▪ กจิกรรมการอบรมและการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พื่อ

การสือ่สารภาษาองักฤษในการท างาน 

▪ กจิกรรมการจดัพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารใช้

ภาษาองักฤษ (Talking Space) 

โรงเรยีนไดม้กีารจดัหลกัสตูรส าหรบัพฒันาศกัยภาพการใชภ้าษาองักฤษส าหรบั

บุคลากร ภาคเรยีนที ่2/2562 จ านวน 7 หลกัสตูร 9 ชัน้เรยีน ดงัน้ี 

1. Communicative English Level 1: (Speaking test scores from  
0 – 3.0) 
แบง่เป็นกลุ่มคอืกลุม่ A และกลุ่ม B แบง่ตามช่วงเวลาทีผู่เ้รยีนสะดวก 

2. Communicative English Level 2: (Speaking test scores from  
3.5 – 5.0) แบง่เป็น 2 กลุม่ คอื กลุม่ A (กลุม่คร)ู และกลุม่ B (กลุม่
เจา้หน้าที)่ 

มบีุคลากรเขา้รว่ม 62 คน  

คดิเป็นรอ้ยละ 47  

ของบุคลากรทัง้หมด  

โดยภาพรวมมคีวามพงึพอใจ

เฉลีย่ 4.56 
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โครงการ/กิจกรรม ข้อมลูการด าเนินการ ความส าเรจ็ 

3. Communicative English Level 3 (Speaking test scores from  
5.5 – 7.5) 

4. MWIT English for School Exchange Training 

5. Preparation for the IELTS 

6. Standardized Test Preparation 

7. How to write and present academic papers 

หลงัการอบรมได้รบัการสะท้อนกลบั (Feedback) ดงัน้ี 

1) สิง่ทีผู่เ้รยีนพงึพอใจมากทีส่ดุ 3 ล าดบัแรกคอื ครผููส้อน บรรยากาศการ

เรยีนการสอน และหวัขอ้ในการจดัการเรยีนการสอน 

2) สิง่ทีไ่ดร้บัจากการอบรมทีเ่ด่นชดัคอื ความมัน่ใจในการสือ่สารกบัครู

ชาวต่างชาตเิพิม่มากขึน้ทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน ไดแ้ลกเปลีย่น

เรยีนรูส้ ิง่ใหมจ่ากครแูละเพือ่นรว่มชัน้ และไดฝึ้กฝนสือ่สารอยา่ง

สม ่าเสมอ  

3) ปัญหาและอุปสรรคของการเรยีนคอื เวลาในการเขา้ชัน้เรยีนอาจไม่

สม ่าเสมอเน่ืองจากมภีาระงานเรง่ด่วนทีซ่อ้นทบัชว่งเวลาเรยีน 

4) ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ คอื อยากใหจ้ดัอบรมต่อเน่ือง ควรมทีางเลอืกใหเ้รยีน

แบบออนไลน์ได ้ ผนวกการฝึกใชภ้าษาในบางกจิกรรมของโรงเรยีน 
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โครงการ/กิจกรรม ข้อมลูการด าเนินการ ความส าเรจ็ 

2) กจิกรรมการสนบัสนุนบุคลากรใหเ้ขา้รว่มโครงการ

แลกเปลีย่นในต่างประเทศ/งานวชิาการระดบั

นานาชาต ิ

▪ โครงการแลกเปล่ียนกบัโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ ดงัน้ี 
(1) วนัที ่3 – 16 ตุลาคม 2562 นายอนุชา ประทุมมา และ นายวรีะยทุธ ปีสาล ี 

เขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่น ณ Droste-Hülshoff-Gymnasium สหพนัธ์
สาธารณรฐัเยอรมนี 

(2) วนัที ่16 – 22 ตุลาคม 2561 ดร. ธรรมนูญ ผุยรอด เขา้รว่มโครงการ
แลกเปลีย่น ณ G.T. (Ellen Yeung) College เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกงแหง่
สาธารณรฐัประชาชนจนี 

(3) วนัที ่16 – 22 ตุลาคม 2561 นายมานนท ์ผสมสตัย ์และ ดร.มนสกิาร จนัทรส์รา้ง 
เขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่น ณ Seoul Science High School สาธารณรฐัเกาหล ี

(4) วนัที ่9 – 15 ตุลาคม 2562 น.ส.สายสมร ยมวชริาสนิ และ Mr.James 
Stevens เขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่น ณ Shanghai High School สาธารณรฐั
ประชาชนจนี 

(5) วนัที ่16 – 22 ตุลาคม 2561 ดร.กติศิกัดิ ์บุญข า และ น.ส.หทยัชนก สขุโชต ิ 
เขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่น ณ Aichi Prefectural Handa Senior High 
School ประเทศญีปุ่่ น 

(6) วนัที ่2 – 8 พฤศจกิายน 2562 น.ส.ศริริตัน์ ศริชิพีชยัยนัต ์และ  
น.ส.เมษสวุลัย ์พงษ์ประมลู เขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่น ณ Ritsumeikan 
Senior High School ประเทศญีปุ่่ น 

▪ กิจกรรมวิชาการในต่างประเทศ ดงัน้ี 

(7) วนัที ่12 – 18 มกราคม 2563 ดร.จโิรจน์ แสงรตันประเสรฐิ น าเสนอ
ประสบการณ์การเขา้รว่มงาน The 12th  International Science Youth 
Forum (ISYF 2020) ณ สาธารณรฐัสงิคโปร ์
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โครงการ/กิจกรรม ข้อมลูการด าเนินการ ความส าเรจ็ 

3) โครงการพฒันาการจดัการองคค์วามรู ้(KM) ดา้นการ

จดัการศกึษาส าหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษ 

▪ กจิกรรมเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นการ
จดัการองคค์วามรู ้
ในองคก์ร (KM/LO) 

▪ กจิกรรมการพฒันางานประจ าสูง่านวจิยั (R2R) 
▪ พฒันาระบบการจดัการและรวบรวมองคค์วามรู ้

วนัที ่19 กมภาพนัธ ์2563 โรงเรยีนไดเ้ชญิ ดร.ปฐมสดุา อนิทปุระภา และคุณธนัยกร 

อารรีชัชกุล จากสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) มา

อบรมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่ครแูละเจา้หน้าทีใ่นหวัขอ้ “KM to Learning 

Organization” 

หลงัการอบรมได้รบัการสะท้อนกลบั (Feedback) ดงัน้ี 

1) ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ คอื ควรจดัหาหอ้งประชุมทีเ่หมาะสมส าหรบัการ 

wokshop เพือ่ใหทุ้กคนมสีว่นรว่ม ควรจดัชว่งเวลาทีเ่หมาะสมกวา่ชว่ง

ปลายภาคเรยีน และ การอบรมมกีารปพูืน้ฐานใน้อยมาก 

2) ประเดน็/หวัขอ้ทีอ่ยากใหจ้ดัอบรมเพิม่เตมิ คอื KM Workshop, การสรา้ง

สือ่ IT ส าหรบัการจดัการเรยีนการสอน, การอบมการสือ่สารส าหรบักลุ่ม

บรหิาร และ Engagement ในองคก์ร 

▪ สรปุผลองคค์วามรู้ของบคุลากร จ านวน 72 ผลงาน ดงัน้ี 

1) นายนิรตุต ์ทองโสภา คูม่อืการตดิตัง้ LDAP Service Replication โรงเรยีน

มหดิลวทิยานุสรณ์ 

2) นายฐติณิฐั นภาวรรณ ไดจ้ดัท ารายงานเชงิวเิคราะหก์ารพฒันาระบบรบั

สมคัรนกัเรยีนชัน้ ม.4 โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

3) นางภาวนา สขุเกษม ไดจ้ดัท าคูม่อืการปฏบิตังิานเรือ่ง การปฏบิตังิานระบบ

เบกิจา่ยเงนิผา่น GFMIS Web Online 

บุคลากรเขา้รว่มอบรมความรู้

รอ้ยละ 78 



-13- 
 

โครงการ/กิจกรรม ข้อมลูการด าเนินการ ความส าเรจ็ 

4) สาขาวชิาและฝ่ายสรุปองคค์วามรู ้“ถอดบทเรยีนการบรหิารจดัการและ

แนวทางในการการปรบัตวัในภาวะวกิฤษ COVID-19” รวมจ านวน 21 

ผลงาน เพือ่เป็นองคค์วามรูใ้นการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัระหวา่งสว่น

งาน รวมถงึสามารถขยายผลไปสูห่น่วยงานภายนอกได ้

5) คลปิวดิโีอการสอน สรุปกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนและกจิกรรมอืน่ ๆ ของ

โรงเรยีนเผยแพรผ่า่นชอ่ง Youtube: MWIT MEDIA รวมจ านวน 48 หวัขอ้ 

4) โครงการสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  (ICT) 

ในการสรา้งสือ่การสอน/ปฏบิตังิานและการบรหิาร

จดัการ 

(1) วนัที ่11 ธนัวาคม 2562 และวนัที ่6 มกราคม 2563 โรงเรยีนไดจ้ดัอบรม
ใหแ้ก่บุคลากรทีส่นใจในหวัขอ้ “G suite เพือ่การปฏบิตังิาน” โดยมเีจา้หน้าที่
ของศนูยค์อมพวิเตอรข์องโรงเรยีนเป็นผูน้ าในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้หวัขอ้
ยอ่ย ดงัน้ี 
1. ฟังกช์นัการใชง้าน Gmail เพือ่สนบัสนุนการท างาน 

2. Google Calendar เพือ่การนดัหมาย 

3. Google Drive เพือ่จดัเกบ็ขอ้มลูอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(2) ตลอดเดอืนมนีาคม 2563 บุคลากรศนูยค์อมพวิเตอรไ์ดศ้กึษาเรยีนรูเ้ครือ่งมอื
ส าหรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน การประชุมออนไลน์ และการบรหิาร
จดัการในดา้นต่าง ๆ โดยรวบรวมและจดัท าเป็นเอกสารสรุปหรอืคูม่อืในการ
ใชง้านเผยแพรใ่หแ้ก่บุคลากรของโรงเรยีน เพื่อเตรยีมความพรอ้มในชว่ง
วกิฤตโิรคตดิต่อ Covid-19 ซึง่ก าลงัระบาด และใชเ้ป็นเครือ่งมอืส าหรบัชว่ย
ในการสนบัสนุนระหวา่งการท างานทีบ่า้น (Work From Home) 

 

บุคลากรเขา้รว่มอบรมความรู้

และศกึษาเรยีนรูก้ารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ

ปฏบิตังิาน รอ้ยละ 100 
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(3) วนัที ่30 – 31 มนีาคม 2563 ศนูยค์อมพวิเตอรไ์ดศ้กึษารวบรวมขอ้มลูและ
ความตอ้งการในการใชเ้ครือ่งมอืส าหรบัเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่ครสูามารถ
สอนออนไลน์ และเจา้หน้าสามารถท างานจากทีบ่า้นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และไดจ้ดัการอบรมใหแ้ก่ทัง้ครแูละเจา้หน้าทีใ่นหวัขอ้ “เครือ่งมอืส าหรบัการ
ปฏบิตังิานทีบ่า้น (Work from Home)” ซึง่ประกอบดว้ย 10 หวัขอ้ส าคญั ดงัน้ี 

1) แนวทางการปฏบิตังิานจากทีบ่า้น (Work from Home) 
2) SSLVPN และ AnyDesk 
3) Google Docs, Sheets, Slides 
4) Google Drive, Drive File Stream 
5) Google Meet, Google Chat 
6) Google Site 

(4) วนัที ่9 – 10 เมษายน 2563 ศนูยค์อมพวิเตอรไ์ดจ้ดัการอบรมเกีย่วกบั
เครือ่งมอืส าหรบัอ านวยความสะดวกในการเรยีนการสอนออนไลน์ใหแ้ก่ครู
ของโรงเรยีน ในหวัขอ้ “Google Classroom” 

(5) วนัที ่29 เมษายน 2563 โรงเรยีนไดจ้ดัอบรมใหแ้ก่ครแูละเจา้หน้าทีส่าย
สนบัสนุนเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่จดัการเรยีนการสอนและ
การปฏบิตังิานในหวัขอ้ “Make Classroom Alive with Microsoft Tools” ซึง่
ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้ส าคญั ดงัน้ี 

1) Digital Tools and Applications 
2) Computational Thinking Skills 
3) Infographic Design witn PowerPoint 
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(6) วนัที ่4 – 5, 8 – 9 และ 11 มถุินายน 2563 งานสือ่สารองคก์ร ฝ่ายบรหิาร
ความสมัพนัธ ์ไดจ้ดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัเครือ่งมอืส าเรจ็รปูในการ
ปฏบิตังิานใหแ้ก่บุคลากร จ านวน 5 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1) การบนัทกึวดิโีอการสอนดว้ยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
2) การบนัทกึวดิโีอการสอนดว้ยโปรแกรม OBS studio 
3) การสรา้งกราฟิกดว้ยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
4) การตดัต่อวดิโีอดว้ยโปรแกรม Adobe Premirer Pro 
5 การตดัต่อวดิโีอดว้ยโปรแกรม Video Editor 

5) โครงการ MWIT วยัใส ใสใ่จสขุภาพ และกจิกรรมการ

ทดสอบสมรรถภาพทางรา่งกายเพือ่สขุภาพของ

บุคลากร 

โรงเรยีนไดส้นบัสนุนกจิกรรมสง่เสรมิการดแูลสขุภาพของทัง้นกัเรยีนและบุคลากร 

โดยเชญิ รศ.ดร.ปรยีา ลฬีหกุล ผูเ้ชีย่วชาญดา้นโภชนาการ ส านกัวจิยั

แพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมาตดิตามประเมนิภาวะโภชนาการของ

บุคลากรและนกัเรยีน พรอ้มใหค้ าปรกึษาปัญหาสขุภาพภายใตโ้ครงการ  

 

“MWITS วยัใส ใส่ใจสขุภาพ” จ านวน 4 ครัง้ ดงัน้ี 

▪ ครัง้ที ่1 วนัที ่14 พฤศจกิายน 2562 

▪ ครัง้ที ่2 วนัที ่12 ธนัวาคม 2562 

▪ ครัง้ที ่3 วนัที ่9 มกราคม 2563 

▪ ครัง้ที ่4 วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2563 

 

 



-16- 
 

โครงการ/กิจกรรม ข้อมลูการด าเนินการ ความส าเรจ็ 

6) โครงการพฒันาระบบสวสัดกิาร สิง่อ านวยความ

สะดวก และสิง่แวดลอ้มในการท างาน 

(1) วนัที ่14 พฤศจกิายน 2562 โรงเรยีนไดอ้ านวยความสะดวกใหโ้รงพยาบาล 

บา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) มาตรวจสขุภาพประจ าปี และใหค้ าแนะน าเรือ่ง

การดแูละรกัษาสขุภาพแก่บุคลากรของโรงเรยีน รวมจ านวน 117 คน  

(2) โรงเรยีนไดจ้ดัท าประกนัอุบตัเิหตุกลุม่ ใหแ้ก่บุคลากรของโรงเรยีนทุกคน 

(3) โรงเรยีนไดจ้ดัสรรเงนิใหแ้ก่บุคลากร คนละ 3,000 บาท เพือ่สนบัสนุนเป็น 

คา่ชุดปกตขิาวส าหรบัใชเ้ขา้รว่มงานพธิกีารต่าง ๆ  

(4) ด าเนินการปรบัปรงุส านกังานของสว่นงานต่าง ๆ ใหเ้ป็นสดัสว่นและได้

มาตรฐาน นกัเรยีนและบุคลากรสามารถตดิต่อขอรบับรกิารไดอ้ยา่งสะดวก 

รวดเรว็  

(5) จดัท าระเบยีบโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ วา่ดว้ยกองทุนส ารองเลี้ยงชพี  

พ.ศ. 2563 

บุคลากรทุกคนไดร้บัสทิธแิละ

สวสัดกิารทีท่างโรงเรยีนจดัให้

ครบถว้น รอ้ยละ 100 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบคุคล และการจงูใจและธ ารงรกัษาไว้ซ่ึงบคุลากรท่ีมีคณุภาพ 

เป้าประสงค ์ 1. บุคลากรมศีกัยภาพและมคีวามพรอ้มทีจ่ะเขา้สูต่ าแหน่งบรหิาร (Succession Plan) 
  2. บุคลากรไดร้บัการพฒันาไดต้รงตามความจ าเป็นและความตอ้งการรายบุคคล 
  3. บุคลากรทีม่คีุณภาพ ท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีวามทุม่เท เขา้ใจและผกูพนัองคก์ร 
ตวัช้ีวดั  1. รอ้ยละ 90 ของบุคลากรทัง้หมดมคีวามตระหนกัถงึการออมและการวางแผนการเงนิในอนาคต 
 2. รอ้ยละ 80 ของบุคลากรทัง้หมดไดเ้ขา้รบัการพฒันาเป็นไปตามแผนพฒันาบุคลากรทีว่างไว ้ 
กลยทุธ ์ 1. พฒันาสมรรถนะทางการบรหิารใหแ้ก่ผูบ้รหิารระดบักลาง และการเตรยีมบุคลากรเขา้สูต่ าแหน่งบรหิาร 

2. พฒันาระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานและจดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตังิาน 
3. พฒันาระบบสมรรถนะเพือ่การบรหิารงานบุคคล  
4. สง่เสรมิสนบัสนุนใหม้รีะบบสนบัสนุนบุคลากรใหม้คีวามกา้วหน้าในสายงาน 
5. สง่เสรมิความสามคัคใีหบุ้คลากรไดร้ว่มทบทวนการท างานและแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 
6. สง่เสรมิและสนบัสนุนบุคลากรทีม่คีวามรูส้ามารถสงู (Talent) ใหม้คีวามผกูพนัและพลงัในการขบัเคลือ่นองคก์ร 

  โครงการ/กิจกรรม ข้อมลูการด าเนินการ ความส าเรจ็ 

1) โครงการพฒันาทกัษะการบรหิารของผูบ้รหิาร
ระดบักลางและการเตรยีมบุคลากรเขา้สูต่ าแหน่ง
บรหิาร (Succession Plan) 
▪ การเขา้รว่มพฒันาทกัษะทางการบรหิารและ

ศกึษาดงูานกบัหน่วยงานภายนอก 
▪ การอบรมความรูด้า้นการบรหิาร เชน่ 

Management and Development, Strategic 
Planning เป็นตน้ 

- มแีผนด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป - - 
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2) โครงการพฒันาระบบสมรรถนะเพือ่การ

บรหิารงานบุคคล 

(1) วนัที ่22 มกราคม 2563 โรงเรยีนไดเ้ชญิ ศ.ดร.กฤษณะ เนียมมณี บรรยาย

ใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรเรือ่ง “วางแผนการออมและลงทุนเพือ่อนาคต” เพือ่

สง่เสรมิสมรรถนะทางการบรหิารจดัการการเงนิเพือ่ปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนั

และเพือ่เตรยีมตวัส าหรบัวยัเกษยีณ 

หลงัการอบรมได้รบัการสะท้อนกลบั (Feedback) ดงัน้ี 

1. สิง่ทีผู่เ้รยีนพงึพอใจมากทีส่ดุ 3 ล าดบัแรกคอื หวัขอ้ในการอบรมส าคญั

และจ าเป็น วทิยากรถ่ายทอดไดเ้ขา้ใจงา่ย ความพงึพอใจในภาพรวม

ของการอบรม 

2. ขอ้เสนอแนะคอื ควรอบรมต่อเน่ืองเรือ่งการเงนิ การลงทุน  

การบรกิารหนี้ เพราะเรือ่งน้ีมปีระโยชน์ส าหรบัทุกคน 

(2) วนัที ่10 มนีาคม 2563 โรงเรยีนไดเ้ชญิ คุณณฐัชนน ศริพิงษ์สรุภา มาจดั

อบรมใหแ้ก่บุคลากรในหวัขอ้ “แนวทางการจดัท าขอบเขตของงาน (TOR) ให้

ถกูตอ้งตามกฎหมาย เพือ่ใหส้ามารถจดัซื้อจดัจา้ง ตลอดจนท าสญัญาและ

การเบกิจา่ยไดต้ามแผน” 

(3) อยูร่ะหวา่งการทบทวนและศกึษาขอ้มลูเพือ่ปรบัปรุงระบบสมรรถนะเพือ่การ

บรหิารงานบุคคลของโรงเรยีน 

 

 

มบีุคลากรเขา้รว่มอบรมรอ้ยละ 84  

ของบุคลากรทัง้หมด และพงึพอใจใน

ภาพรวมของการอบรมน้ีเฉลีย่ 4.65 
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3) สง่เสรมิใหบุ้คลากรมคีวามกา้วหน้าในสายงาน 

(Career Path) 

โรงเรยีนไดจ้ดัประชุมทบทวนภาระงานขัน้ต ่าในแต่ละกล่องเงนิเดอืนของ

เจา้หน้าทีส่ายวชิาการ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของการท างานงานในปัจจุบนั 

สอดคลอ้งตามผลการประเมนิภาพรวมของบุคลากรทัง้หมด สามารถมรีะบบทีจ่งู

ใจเพือ่ความกา้วหน้าในสายงานอาชพีใหแ้ก่บุคลากร  

 

4) โครงการเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคลากร

และปลกูฝังคา่นิยมองคก์ร เพือ่หลอ่หลอมและ

สรา้งวฒันธรรมโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

(1) วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2563 คณะอนุกรรมการบรหิารงานบุคคลพบปะ
บุคลากร ครัง้ที ่1 เพือ่รบัฟังความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากบุคลากร 
ส าหรบัเป็นขอ้มลูประกอบการบรหิารจดัการดา้นบุคลากรต่อไป โดยสามารถ
แบง่ความคดิเหน็เป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
1. ดา้นภาระงานและการประเมนิ 
2. ดา้นสวสัดกิาร 
3. ดา้นคุณภาพชวีติ 
4. ดา้นการสือ่สาร 

(2) วนัที ่26 สงิหาคม 2563 คณะอนุกรรมการบรหิารงานบุคคลไดม้าพบปะ
บุคลากร ครัง้ที ่2 เพือ่รบัฟังความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากบุคลากร 
ส าหรบัเป็นขอ้มลูประกอบการบรหิารจดัการดา้นบุคลากร โดยสามารถแบ่ง
ความคดิเหน็เป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
2. ดา้นสวสัดกิาร คา่ตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ  
3. ดา้นความกา้วหน้าในสายงานอาชพี 
4. ดา้นทศิทางและนโยบายส าหรบัการพฒันาบุคลากรเพือ่การขบัเคลือ่น

องคก์ร 
5. ดา้นการประเมนิความสขุของบุคลากร 

สรา้งการมสีว่นรว่มใหบุ้คลากร 

รอ้ยละ 100 ไดม้พีืน้ทีใ่นการแสดง

ความคดิเหน็เกีย่วกบัการบรหิารงาน

บุคคลของโรงเรยีนในชว่งทีผ่า่นมา

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรงุ

และพฒันารปูแบบและวธิดี าเนินการ

ต่อไป 
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(3) โรงเรยีนไดจ้ดักจิกรรมประชุมระดมความคดิประจ าสิน้ภาคเรยีนที ่1  
ปีการศกึษา 2563 เมือ่วนัที ่4 – 6 ตุลาคม 2563 เพือ่สรุปผลการด าเนินงาน
ของโรงเรยีนในรอบภาคเรยีนทีผ่า่นมา และเพือ่เสรมิสรา้งความสมัพนัธ ์
ปลกูฝังคา่นิยมและวฒันธรรมองคก์รรว่มกนัของบุคลากร โดยการประชุมครัง้
น้ี บุคลากรไดร้ว่มกนัท ากจิกรรม ดงัน้ี 
1. Value Proposition: กจิกรรมทีใ่หบุ้คลากรของแต่ละสว่นงานระดม

ความคดิรว่มกนัเพือ่ทบทวนและมองหาคณุคา่ของงานทีท่ า รวมถงึเปิด
โอกาสใหส้ว่นงานอืน่ ๆ ไดร้่วมแสดงความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาในแต่ละสว่นงานรว่มดว้ย 

2. Customer Experience: กจิกรรมทีใ่หบุ้คลากรในแต่ละสว่นงานของ
โรงเรยีนสะทอ้นความคดิเหน็และมมุมองเกีย่วกบัเป้าหมายของงาน 
ปัญหา/อุปสรรค และสิง่ทีช่่วยสนบัสนุนหรอืแกปั้ญหาทีเ่กีย่วขอ้ง  

5) โครงการเสรมิสรา้งความสขุในสถานทีท่ างาน 

(Happy Workplace) 

โรงเรยีนไดม้กีารประสานความรว่มมอืกบัสถาบนัวจิยัประชากร 

มหาวทิยาลยัมหดิล โดย รศ.ดร.ศรินินัท ์กติตสิขุสถติ (ผูอ้ านวยการศนูยว์จิยั

ความสขุคนท างานแหง่ประเทศไทย) พรอ้มคณะผูว้จิยัทางดา้น “แฮปปิโน

มเิตอร”์ (HAPPINOMETER) เครือ่งมอืการส ารวจความสขุในสถานทีท่ างานของ

บุคลากรในองคก์ร และเป็นเครือ่งมอืทีส่ ือ่ถงึความเอาใจใสข่ององคก์ร 

ทีม่ตี่อคนภายในองคก์ร รวมถงึดงึความโดดเด่นของดชันีในแต่ละมติขิอง

คุณภาพชวีติและความสขุคนท างานเพอืใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดักจิกรรม 

หรอืการบรหิารจดัการของโรงเรยีน 

 

 


