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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร ์ ความส าเร็จ ด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนและการวจิัยทางการศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถ พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(1) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการจัดการ

เรียนการสอนร่วมกันภายในองคก์ร 
(Professional Learning Community: 
PLC) 

จ านวน
กิจกรรม  
(1 ครั้ง/เดือน/
สาขา) 

▪ การสร้างเครือข่ายความรว่มมือด้านการจัดการ
เรียนการสอนและวิจัย 

1) วันที่ 6 – 8 มกราคม 2564 ด าเนินการจัดงาน
ประชุมวิชาการ Thailand International 
Science Fair 2021 (TISF2021) เพื่อเป็นเวท ี
ในการน าเสนอผลงานของนักเรียนและครูทั้งใน
และต่างประเทศ 

2) เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดอืนกุมภาพันธ์ - 
เมษายน 2564 ด าเนินโครงการฝึกอบรม ขยายผล
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
และการเรียนรู้เครื่องแก่ครูของโรงเรียน 

3) สาขาวิชาและฝ่ายมีการประชุมเพื่อทบทวนการ
ท างานและวางแผนการด าเนินงานร่วมกันมากกว่า 
1 ครั้งต่อเดือนทุกส่วนงาน 

4) เดือนพฤศจิกายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 การ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจดัการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ Communicative English 
for Teachers (Com II and III) 

(2) โครงการความร่วมมือเพือ่การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานและ
สถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ 

จ านวน
กิจกรรม  
(2 ครั้ง/ปี) 

1) วันที่ 6 – 8 มกราคม 2564 ด าเนินการจัดงาน
ประชุมวิชาการ Thailand International 
Science Fair 2021 (TISF2021) เพื่อเป็นเวทีใน
การน าเสนอผลงานของนักเรียนและครูทั้งในและ
ต่างประเทศ 

เดือนพฤษภาคม 2564 โรงเรียนมีแผนเชิญ  
Dr. Christine Yu ครูของโรงเรียน G.T. (Ellen 
Yeung) College ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน มาให้ความรู้แก่ครูของ
โรงเรียนผ่านระบบออนไลน ์
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ยุทธศาสตร ์ ความส าเร็จ ด าเนินการ 
(3) โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการจัด

การศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ผลงานวิจัย
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน  
(2 ผลงาน/
สาขาวิชา) 

▪ การเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย 
1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ น าเสนอผลงานวิจัย  

1 ผลงาน 
2) สาขาวิชาฟิสิกส์ น าเสนอผลงานวิจัย  

4 ผลงาน 
3) สาขาวิชาเคมี น าเสนอผลงานวิจยั  

2 ผลงาน 
4) สาขาวิชาชีววิทยา น าเสนอผลงานวิจัย  

1 ผลงาน 
5) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เสนอผลงานวิชาการ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 2 ผลงาน 
6) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เสนอผลงาน

วิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
1 ผลงาน 

(4) โครงการเสริมสร้างประสบการณ์
ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ เพื่อการเชื่อมโยง
ไปสู่การจัดการการเรียนการสอน 

ศึกษาดูงานใน
สถาน
ประกอบการ 
(คนละ  
1 สถานที่/ปี) 

ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากอยู่ในช่วงมาตรการ
ป้องกันโรคระบาด 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตัิงานในระดับนานาชาติ 
(1) โครงการพัฒนาระบบการบริหารสมรรถนะ

ของบุคลากรเป็นรายบุคคล 
บุคลากรมี
แผนพัฒนา
รายบุคคล (ทุก
คน) 

▪ การพัฒนาทักษะด้านการส่ือสาร 
1) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้อ “กระดาษหนึ่งใบเข้าใจประเด็น 
(Master of One Page Summary)”  

2) เดือนธนัวาคม 2563 อบรมในโครงการ
ฝึกอบรมการเปน็พิธีกร วิทยากร และ 
ผู้ประกาศโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ 

 
▪ การพัฒนาทักษะในการวิจัย 

3) วันที่ 14 ธนัวาคม 2563 อบรมหัวข้อ 
“จริยธรรมการวจิัยในคน (Human Research 
Ethics)” 
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ยุทธศาสตร ์ ความส าเร็จ ด าเนินการ 

▪ การพัฒนาทักษะ Coaching and Counseling 
4) เดือนกมุภาพันธ ์- มีนาคม 2564 จัดกิจกรรม

การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการให้ค าปรึกษาและการส่งเสริมและ
พัฒนาตนเองใหแ้ก่นักเรียนและคนรอบข้าง 7 
หัวข้อ 

▪ การพัฒนาทักษะอื่น ๆ  
5) วันที่ 11 มีนาคม 2564 อบรมในโครงการจัด

อบรมระบบไฟฟา้ในส านักงาน การใช้ไฟฟ้า
อย่างปลอดภยัและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

(2) โครงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

ร่วมกิจกรรม
เป็นภาษา 
อังกฤษ  
(20 ชั่วโมง/ปี) 

▪ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
เดือนพฤศจิกายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 จดัการ
อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
บุคลากรเพื่อการสื่อสาร (Communicative English 
Learning Course) ซึ่งมีทั้งหมด 5 หลักสูตร 7  
ชั้นเรียน ดังนี ้
1) Communicative English Level 1 
2) Communicative English Level 2 
3) Communicative English Level 3 
4) English for international academic 

dissemination 
5) Standardized Test Preparation 

(3) โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Age) 

ทักษะดิจิทัล
ของครูเฉล่ียสูง
กว่าค่าเฉลี่ย
รวมของ
ประเทศ  
(ร้อยละ 20) 

▪ การพัฒนาทักษะดิจิทัล 
1) วันที่ 14 ตุลาคม 2563 อบรมหัวข้อ “Digital 

Transformation”  
2) เดือนพฤศจิกายน 2563 อบรมการใช้โปรแกรม

ในการสร้างส่ือดิจิทัล โปรแกรมเพื่อการ
น าเสนอและการท างานร่วมกันของหน่วยงาน 
4 หัวข้อ 

3) วันที่ 15 มีนาคม 2564 อบรมหัวข้อ “Create 
Your Content with Canva” 

▪ เดือนพฤษภาคม 2564 มีแผนจัดอบรมหัวข้อ 
“การเขียนและจัดท าวิดีโอ Storyboard ” 
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ยุทธศาสตร ์ ความส าเร็จ ด าเนินการ 
(4) โครงการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้และ

คู่มือการปฏบิัติงานอย่างเปน็ระบบ 
คู่มือการ
ปฏิบตัิงาน 
(2 เรื่อง/ฝ่าย) 

▪ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงเปน็ระบบ และ 
การวิเคราะห ์

1) วันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2563 กิจกรรมการประชุม
ระดมความคิดประจ าสิ้นภาคเรียน ในหัวข้อ 
"Redesign Your Jobs"  

2) วันที่ 28 ตุลาคม 2563 อบรมหัวข้อ “Design 
Thinking: Designing Your Life” 

3) เดือนกมุภาพันธ ์2564 อบรมหัวข้อ “การจัดท า
เป็นคู่มอืในการปฏิบตัิงาน (Work Manual)”  
งานกิจการนักเรียน และงานสุขภาพอนามัย  

4) วันที่ 12 มีนาคม 2564 อบรมหัวข้อ “Google 
Data Studio: วิเคราะห์และรายงานผลข้อมูล
อัจฉริยะ”  

(5) โครงการเตรียมความพร้อมก าลังคน
คุณภาพสู่การเป็นนักบริหารองคก์ร 

พัฒนากลุ่มนัก
บริหารรุ่นใหม่
ให้สามารถเข้า
สู่ต าแหน่งได้  
(ร้อยละ 80) 

▪ การพัฒนาทักษะทางการบริหาร 
1) วันที่ 15 ตุลาคม 2563 อบรมหัวข้อ “How to 

Activate Potential to Performance พัฒนาคน
ให้ได้งาน” 

2) มีแผนด าเนนิการเตรียมความพรอ้มก าลังคน
คุณภาพสู่การเป็นนักบริหารองคก์ร ในไตรมาสที่ 4  

ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างความเช่ือมั่นและแรงจูงใจในอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียน 
(1) โครงการสร้างความผูกพันและความเชื่อมั่น

ในอุดมการณ์ของโรงเรียน 
บุคลากรมี
ความผูกพันกับ
อาชีพครูและ
อุดม การณ์
ของโรงเรียน  
(ร้อยละ 80) 

1) เดือนมีนาคม 2564 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท า
โครงการความร่วมมือการส ารวจคุณภาพชีวิต
ความสุขและความผูกพันในองคก์รของผู้ปฏิบตัิงาน 
กับสถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
มีบุคลากรร่วมท าแบบส ารวจร้อยละ 78 ขณะนี้อยู่
ระหว่างรอผลรายงาน 

2) วันที่ 2 เมษายน 2564 จดัการอบรมหัวข้อ 
“Rinen: มองเหน็คุณค่าจากงานที่ท า” 
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ยุทธศาสตร ์ ความส าเร็จ ด าเนินการ 
(2) โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรม 

มีระบบการ
ประเมินผล
การปฏิบตัิงาน
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

โรงเรียนได้ทบทวนสร้างความเข้าใจระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานและการพิจารณา
ค่าตอบแทนในรอบการประเมนิระหว่างวันที่ 16 
กันยายน 2563-15 มนีาคม 2564 โดยแบ่งออกเป็น  
2 ส่วน คือ 
1) จัดประชุมระดมความคิดทบทวนสร้างความเข้าใจ

ขั้นตอนวิธีการประเมินและปรบัปรุงเกณฑ์ภาระ
งานข้ันต ่าในแต่ละกล่องเงินเดือนเพื่อให้สะท้อน
ภาระที่ปฏิบัติจรงิและสอดคล้องกับมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งให้แก่ทีมบริหาร และหารือในการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการของโรงเรียน 

2) ทบทวนและสร้างความเข้าใจในข้ันตอนวิธีการ
ประเมินและปรบัปรุงเกณฑ์ภาระงานขั้นต ่าในแต่
ละกล่องเงินเดือนเพื่อให้สะท้อนภาระที่ปฏิบัติจรงิ
และสอดคล้องกบัมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้แก่
บุคลากรในการประชุมโรงเรียนเมื่อเดอืนมีนาคม 
2564 

 

 

 


