
-43- 

การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ครั้งที่ 141/4/2564 
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

 

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.7 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 เนื่องจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังคงอยู่ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ 
โรคโควิด 19  บุคลากรของโรงเรียนจึงยังจ าเป็นต้องปฏิบัติงานท่ีบ้าน (work from home)  แต่ยังคงมีบางส่วนท่ี
ผลัดเปลี่ยนเข้าปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนตามความจ าเป็น และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  ดังนั้น การจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพฒันาศักยภาพของบุคลากร โรงเรียนได้จัดในรูปแบบออนไลน์ด้วยเช่นกัน เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจได้ว่า บุคลากรของโรงเรยีนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อของโรค
ดังกล่าว  
 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่ง
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยทางการศึกษา 

ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  
1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสอนและการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 

 วันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนได้เชิญ Dr.Christine Yu, Department Head of Science and 
Mathematics, Biology Panel Head and Head of Talent Development Group of the G.T. (Ellen Yeung) 
College. จาก G.T. (Ellen Yeung) College เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดกิจกรรม 
การอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Researching Classrooms: Perspectives 
on Student Learning and Development” ให้แก่ครูและบุคลากรท่ีสนใจ 
 

2. กิจกรรมวิชาการในต่างประเทศ 
- วันท่ี 15-16 พฤษภาคม 2564 ผู้แทนครูเข้าร่วมกิจกรรมการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์  

The XXXI International Scientific Student Conference Sakharov Readings จัดขึ้นระหว่าง โดย Alferov 

Lyceum Physical Technical High School เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านระบบออนไลน์ 

- วันท่ี 1-4 มิถุนายน 2564 ผู้แทนครูเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและ

ศิลปวัฒนธรรม กับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ Seoul Science High School สาธารณรัฐเกาหลี ผ่านระบบ

ออนไลน์ 

- วันท่ี 18 และ 25 พฤษภาคม และ 6 มิถุนายน 2564 โรงเรียนร่วมกิจกรรมจัดอบรมร่วมกับ 

Ritsumeikan High School และ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างมุมมองเทคโนโลยีในอนาคต

ให้กับเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น โดยมีผู้บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
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3. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร 
 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 กลุ่มคุณครูได้รวมกลุ่มจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อ  
“สร้างสื่อ interactive และการวิจัยในชั้นเรียน” ซึ่งมีครูสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 49 คน โดยมี ดร.อุษา จีนเจนกิจ และ 
ดร.ดวงแข ศรีคุณ ครูสาขาวิชาเคมีเป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4. ผลงานวิชาการและองค์ความรู้ 24 ผลงาน  
1) ฟิสิกส์ น าเสนอผลงานวิจัย 6 ผลงาน 

2) เคมี น าเสนอผลงานวิจัย 5 ผลงาน 

3) ชีววิทยา น าเสนอผลงานวิจัย 5 ผลงาน 

4) ศิลปศาสตร์ น าเสนอผลงานวิจัย 7 ผลงาน 

5) ภาษาต่างประเทศ น าเสนอผลงานวิจัย 1 ผลงาน 

ชื่อผลงานและการเผยแพร่ ผู้วิจัย 

1. น าเสนองานวิจัยเรื่อง Low-cost light interference experimental set with 
automatic display of inference intensity graph ในงานประชุมวิชาการ Siam 
Physics Congress 2021 

ดร.สมพร บัวประทุม 
 

2. น าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Applying smartphone to physics experiments ใน
งาน TISF2021 

3. น าเสนองานวิจัยร่วมกับนักเรยีนเรือ่ง Warning System for wrong posture sitting 
by analyzing the tilt angle of the back and neck ได้ในงานประชุมวิชาการ 
Siam Physics Congress 2021 (SPC2021) ระหว่างวันท่ี 24-25 พฤษภาคม 2564  
ตีพิมพ์บทความวิจัยร่วมกับนักเรียนเรื่อง Warning System for wrong posture 
sitting by analyzing the tilt angle of the back and neck ในวารสารวิชาการ
นานาชาติ Journal of Physics : Conference Series (UPCS) ซึ่งเป็นวารสาร 
วิชาการที่ด าเนินการโดย Institute of Physics (IOP) และอยู่ในฐานข้อมูลของ 
SCOPUS  

4. น าเสนองานวิจัยเรื่อง Electronic band structures of MnS and Cr-doped MnS 
zinc blende materials using GGA+U ในงานประชุมวิชาการ Siam Physics 
Congress 2021 

ดร.นิทัศน ์ศรีพงษ์พันธ ์

5. น าเสนองานวิจัยเรื่อง Single Photon Interference with Mach-Zehnder 
interferometer ในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2021 

ดร.กิติศักดิ์ บุญข า 

6. น าเสนองานวิจัยเรื่อง Applying Helmholtz resonator to determine speed of 
sound ในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2021 

ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ 

7. ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง “What is the best way to boil water?”  
A homebased activity and collaborative learning on energy efficiency งาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International USTEM Ed Conference 2021 
(ISTEMEd 2021)  

ดร.ดวงแข ศรีคณุ  
ดร.อุษา จีนเจนกิจ 
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ชื่อผลงานและการเผยแพร่ ผู้วิจัย 

8. น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การจัดการเรยีนรู้ปฏบิัติการทดลองการสังเคราะหส์ารส้มด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 24 (วทร.24) 

ดร.ดวงแข ศรีคณุ 
นายวัลลภ คงนะ 
 

9. น าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Chemistry tournament: an activity to stimulate 
critical thinking and creativity in chemistry class ในงาน TISF2021 

ดร.ดวงแข ศรีคณุ 

10. น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การใช้โมเดลโมเลกุลร่วมกับโปรแกรมเคมคี านวณในการ
จัดการเรียนการสอนเรื่องคอนฟอร์เมอร์ในรายวิชาเคมีอินทรีย์ ในงานประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 24 (วทร.24) 

ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง 
ดร.เกียรตภิูมิ รอดพันธ ์

11. น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทปฏิบัติการด้วยสารสกัดด้วยตัวท าละลาย ใน
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 
(วทร.24) 

ดร.อุษา จีนเจนกิจ 
นายวีรวุฒิ เทียนขาว 

12. ตีพิมพ์ผลงานวิจยัเรื่อง การพัฒนาชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium inundatum ใน
การควบคุมจอก ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 

นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ 
 

13. ตีพิมพ์ผลงานวิจยัเรื่อง ประสิทธิภาพของสารสกัดอย่างหยาบจากเชื้อรา 
Chaetomium globosum ในการยับยั้งเชื้อรา Bipolaris maydis สาเหตุโรคใบไหม้
แผลเล็กในข้าวโพด ในวารสารวิจยัและส่งเสริมวิชาการเกษตร 

14. ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง First record of Paegniodes Eaton, 1881 (Ephemeropter, 
Heptagenidae) from Thailand with description of a new species ในวารสาร 
Zookeys  

ดร.ชลกราน อวยจินดา 
 

15. น าเสนองานวิจัยเรื่อง อนุกรมวิธานเชิงบูรณาการส าหรับการค้นหาสปีชีส์ ซ่อนเร้นใน
แมลงชีปะขาว (Epherreroptera, Ephemerelloidea) 

16. น าเสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาอนุกรมวิธานเชิงบูรณาการพืชกลุม่ ลิเวอร์เวริ์ตใน
ประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาชนิดเชิงซ้อนของ Colura siamensis Complex 
(Lejeuneaceae, Marchantiophyta) ในงานประชุมวิชาการอนุกรมวิธาน 

ดร.จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ 

17. ศึกษาวิจัยร่วมในโครงการตดิตามประเมินผลและจัดท าฐานข้อมลูผลที่เกิดกับชุมชนใน
พื้นที่ท่ีด าเนินโครงการจ าเป็นเร่งดว่น ภายใต้โครงการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม
แนวพระราชด าริ (โครงการปิดทองหลังพระ)  

ดร.สริิรตัน์  พงศ์พิพัฒนพันธุ์ 

18. น าเสนอผลงานร่วมกับนักเรียนเรือ่ง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน
การศึกษาผลกระทบจากการรุกล้าของน้ าเค็มในแม่น้ าท่าจีน ในงาน The 5th 
Conference on Natural Resources Geoinformation and Environment 

ดร.สริิรตัน์  พงศ์พิพัฒนพันธุ์ 

19. น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนการสอนตามการ
พัฒนา ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปญัหา
อนาคตตามแนวคดิของทอร์แรนซ ์รายวิชาบูรณาการความรู้โรงเรยีนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ ในงานประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 

นางสาวขวัญสกลุ อุปพันธ์ 
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ชื่อผลงานและการเผยแพร่ ผู้วิจัย 

20. น าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Assessment for enhancing learners’ learning 
ability with formative feedback ในงาน TISF2021 

21. ศึกษาวิจัยในช้ันเรียนเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ประเภทเกม “Monopoly Cold 
War” 

นางสาวทิวาพร อภัยพัฒน์ นาย
ธวัชชัย สุลาลัย 

22. น าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Introducing Your friend New method to know 
your new students communication and social skill in case study of 
freshman students in Mahidol Wittayanusorn School ในงาน TISF2021 

นายธวัชชัย สุลาลยั 

23. น าเสนองานวิจัยในช้ันเรียนเรื่อง ผลการใช้เกมสายลับเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์คณุสมบัติตัวละครในวรรณคดีไทย ของนักเรียนช้ัน ม.5 โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ ในงานประชุมวิชาการเบ็ญจมิตรวิชาการ ครั้งท่ี 11 

24. น าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Teaching Methodology of Paraphrasing for Thai 
High School Students ในงาน TISF2021 

นางสาวนวรัชต ค าสุวรรณ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาชีดความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ 

 
1. การพัฒนาทักษะดิจิทัล 

  วันท่ี 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Create 

your contents via Canva” โดยมีเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กรเป็นผู้น ากิจกรรม 

2. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
  วันท่ี 11 มิถุนายน 2564 โรงเรยีนได้เชิญ ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ ์อาจารย์ประจ าคณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์  

ในหัวข้อ “Time Management: เปลี่ยนคนยุ่งไม่มีเวลาเป็นคนบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่บุคลากรของ

โรงเรียน 
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3. การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี 
 ในเดือนพฤษภาคม 2564 โรงเรียนได้จัดท าโครงการ MWIT Fit for Life เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจและก่อให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ หัวข้อกิจกรรม ดังน้ี 

1) Work from Home อย่างไรให้ห่างไกล Office Syndrome 

2) พื้นฐานการออกก าลังกายส าหรับบุคคลท่ัวไป 

3) 5 สัญญาณอันตรายจากการ Work from Home 

4) Sound Mind, Sound Body 

5) อาหารก่อมะเร็ง ภัยรา้ยในความอร่อย 

6) ความร้อน ความเย็นกับการ Exercise 

4. การพัฒนาทักษะด้านการส่ือสาร 
▪ วันท่ี 12-16 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนได้จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าคู่มือการ

ปฏิบัติงาน (Work Manual)” โดยมอบให้งานวิเทศสัมพันธ์ ขยายผลวิธีการรวบรวมองค์ความรู้ในการจัดท ามาตรฐาน

ในการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP)  ให้แก่บุคลากรงานวิชาการของโรงเรียน  

▪ วันท่ี 9 มิถุนายน 2564 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหัวข้อ “แนวทางการ

เขียนหนังสือรับรองให้แก่นักเรียน (Letter of Recommendation)” ให้แก่ครูท่ีปรึกษา ม.6 และครูท่ีสนใจ 

▪ วันท่ี 16 มิถุนายน 2564 โรงเรยีนได้จัดกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกันหัวข้อ  

“การส่งเสริมการปรับตัวอย่างเหมาะสมด้วยการสื่อสารทางบวก” ให้แก่ครูท่ีปรึกษา ม.4 และครูท่ีสนใจ 

5. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้จัดเตรียมหลักสูตร English Online Learning Course โดยมี

วัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษรว่มกันให้เกิดเป็นวัฒนธรรม

องค์กร และเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ทางวิชาการด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานในระดับนานาชาติได้ ซึ่งมี

ท้ังหมด 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1) Communicative English: ท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมทักษะการสื่อสาร สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม

การสื่อสารภาษาอังกฤษให้เกิดความคุ้นชินแก่บุคลากรในองคก์ร 

2) Public Speaking & Storytelling: เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ

ระดับนานาชาติให้มีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น 

3) Academic Writing: เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและแนวทางในการเขียนผลงานวิชาการและเป็น

สังคมของการแลกเปลี่ยนแนวคิดและองค์ความรู้ร่วมกัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจในอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียน 

 

1. การพัฒนาด้านระบบ 
 โรงเรียนได้ริเริ่มใช้ระบบการต้ังเป้าหมายในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเองตามแนวทาง Smart 

Goals กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้อ านวยการโรงเรียนได้เป็นผู้ให้ความรู้และชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา

งานและการพัฒนาตนเองตามแนวทาง Smart Goals ในวันท่ี 19 เมษายน 2564 

2. การส ารวจคุณภาพชีวิตความสุขและความผูกพันในองค์กร 
 โรงเรียนได้ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินการส ารวจคุณภาพชีวิตความสุขและ

ความผูกพันในองค์กรของผู้ปฏบิัติงาน เดือนมีนาคม 2564 ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของโรงเรียนมีระดับความสุข 

62.0 คะแนน ซึ่งอยูใ่นระดับ “มีความสุข” โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังตาราง  
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