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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 136/5/2563  วันที่ 15 กันยายน 2563 ได้เห็นชอบ

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และในการประชุมครั้งที่ 137/6/2563  วันที่ 

10 พฤศจิกายน 2563  ได้รับทราบผลการด าเนินงานตามแผนฯ ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ไปแล้วนั้น  

 โรงเรียน โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 98/1/2564 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564  ซึ่งเป็นช่วงของการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ท าให้

เจ้าหน้าที่ทุกคนจ าเป็น ต้องปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้รูปแบบการ

เรียนการสอน การปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีการปรับ

รูปแบบเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันดูแลความปลอดภัยของบุคลากร

เป็นส าคัญ โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยทางการศึกษา

ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

On the Job Training 

วันที่ 6 – 8 มกราคม 2564 โรงเรียนได้จัดงาน Thailand International Science Fair 2021 

(TISF 2021) การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก  โดยมีธีมงานคือ 

“เสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐา-ธิ

ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน มีผู้บริหาร ครูและ

นักเรียนเข้าร่วมงานมากกว่า 400 คน จาก 50 โรงเรียนทั่วโลก และมีโครงงานวิทยาศาสตร์มากถึง 140 โครงงาน 

ซึ่งสิ่งที่บุคลากรได้เรียนรู้จากการท างานในครั้งนี้ มีดังนี้ 

1. การท างานร่วมกัน (Collaboration) และความร่วมมือกันของส่วนงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

เพ่ือให้กิจกรรมสามารถด าเนินได้ส าเร็จลุล่วง รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหารของโรงเรียน

วิทยาศาสตร์ทั่วโลกในกิจกรรม Principal Panel Discussion 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (Best Practice and Knowledge Sharing) 

ในงานสัมมนานี้ นอกจากจะมีการน าเสนอโครงงานของนักเรียน ยังมีเวทีให้ครูของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ได้

เล่าเรื่องราวของตัวอย่างความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนร่วมกันในกิจกรรม Teacher Sharing Session 



- 2- 
 

3. การวางแผนงาน (Planning) คณะท างานและผู้บริหารได้ร่วมกันวางแผนและปรับเปลี่ยน

รูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจนส าเร็จได้ด้วยดี 

4. การปรับใช้เทคโนโลยี (Technology Adaption) การจัดงานครั้งนี้มีการใช้เทคโนโลยีเป็น

เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เช่น แอปพลิเคชั่น Discord เครื่องมือการสื่อสารและการท างาน

ร่วมกันบนแพลตฟอร์ม Google รวมถึงการน าเทคโนโลยี Virtual มาใช้ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง

ประเทศร่วมกัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ 

Training/ Workshop Program 

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้บุคลากรจ าเป็นต้องท างานจากที่บ้านและรักษา

ระยะห่าง แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ผ่านระบบ

ออนไลน์ โดยกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการท างานในระดับนานาชาติ มีดังนี้ 

1. English Online Learning Course ซึ่งมีท้ังหมด 5 หลักสูตร 7 ชั้นเรียน โดยมีการปรับรูปแบบ

การอบรมภาษาอังกฤษของบุคลากรเป็นการเรียนสดผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งพบว่า มีบุคลากรเข้าชั้นเรียนมากกว่า

การเรียนในช่วงการท างานแบบปกติ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่บุคลากรได้มีโอกาสพบหน้าและสนทนากับเพ่ือน 

ร่วมงาน และใช้เป็นพ้ืนที่ในแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการท างานร่วมกันได้ดีอีกด้วย 

2. หลักสูตรอบรมเพ่ือส่งเสริมการดูแลนักเรียนด้านอารมณ์และจิตใจ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ง

ประกอบด้วย 6 หลักสูตร ดังนี้ 

1) ความผิดปกติทางอารมณ์และโรคซึมเศร้า 

2) กรณีสมาธิสั้นและปัญหาครอบครัว 

3) เทคนิคการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 

4) ฝึกปฏิบัติการให้ค าปรึกษา 

5) ปัญหา Thinking Errors or Cognitive Distortions 

6) ออธิซึม  

3. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)” โดยโรงเรียนได้

ริเริ่มให้งานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร ได้ขยายผลวิธีการรวบรวมองค์ความรู้ในการจัดท า

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP)  ให้แก่บุคลากรของโรงเรียน และจากผล

การจัดกิจกรรมดังกล่าวพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจและได้รับความรู้เรื่อง เทคนิควิธีการที่เป็น

ประโยชน์เพื่อน าไปปรับใช้กับงานที่รับผิดชอบ รวมถึงได้ริเริ่มจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ภายในองค์กร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเชื่อม่ันและแรงจูงใจในอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียน 

จากกิจกรรมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลได้มาพบปะบุคลากร เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากบุคลากร ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการบริหารงานบุคคลของปีที่ผ่านมา พบว่า หนึ่งในประเด็น

ส าคัญที่บุคลากรสะท้อนว่าเป็นอุปสรรคคือ เรื่องการสื่อสาร  ซึ่งโรงเรียนตระหนักถึงประเด็นนี้ และได้มีการปรับ

ใช้รูปแบบ วิธีการและช่องทางในการสื่อสารมากขึ้น รวมถึงเลือกใช้เครื่องมือในการสื่อสารให้เหมาะสมกับ

พฤติกรรมของแต่ละกลุ่มผู้รับสาร ผ่านกิจกรรมดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหาร ให้วิสัยทัศน์และทิศทางในการด าเนินงานของโรงเรียน 

รวมถึงแนวทางในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากร ในการประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจ าเดือน และ

การประชุมที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

2. เพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารข่าวสารและข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของ

แต่ละกลุ่มผู้รับสารมากข้ึน ผ่าน  (1) e mail ของโรงเรียน  (2) Facebook : MWIT Society  (3) Line  ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยสนับสนุนการท างานร่วมกัน เช่น การใช้ปฏิทินออนไลน์ เพ่ือการ

ชี้แจงและการนัด 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 


