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แผนบริหารทรัพยากรบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี  โรงเรยีนจะก้าวไปสู่การเป็น Science Education Hub ระดับ

นานาชาติ  
 

     

Current (2018) 
Hub for Science 
Education 

Next 5 years (2023)  

National Hub for Science 

Education  

Next 10 years (2028) 

Regional Hub for Science 

Education  

 Next 20 years (2038) 
International Hub for 
Science Education  

ช่วงเวลา เป้าหมาย กลยุทธ ์

ระยะสั้น (3 ปี) i. Outcome Based Curriculum 

ii. Classroom Research 

iii. Outreach Program (Collaboration with 

OBEC) 

iv. Research Labs in School 

v. Reduce barriers between subjects and 

students activities 

vi. Create failure-embracing environments 

vii. Empower mid-managers and staffs 

viii. Encourage diversity of thinking 

ix. Install ERP for back office 

x. Emphasize on value-created not  

hour-worked 

ระยะกลาง (5 ปี) xi. Internationalization of staff and school 

xii. National Admission Exam for science 

schools 

xiii. National conference for science projects 

(High school) 

xiv. ASEAN Initiative in teacher training and 

exchange 

xv. Encourage staff to work outbound 

xvi. Develop reliable and effective admission 

system 

xvii. Use MWITS TISF as platform for national 

conference 

xviii. Seek international funding (ADB, 

UNESCO) for ASEAN collaboration 

ระยะยาว  xix. International recognition  

xx. International standard 

 Curriculum, teaching materials, 

assessment tools 

 Teacher development program 

xxi. International environments 

xxii. Exposure to different cultures and values 

(long term exchange program, visiting 

teachers) 

xxiii. More foreign teaching and admin staffs 

 โรงเรยีนได้สือ่สารถงึทิศทางและเป้าหมายที่โรงเรียนทั้งในแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

20 ปี ที่จะก้าวไปสู่การเป็น International Hub for Science Education  ให้บุคลากรทราบผ่านที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ และที่ประชุมบุคลากรประจ าเดอืน ได้ส ารวจความคดิเห็นการสะท้อนความตอ้งการที่

จะพัฒนาตนเองและพัฒนาองคก์รไปพรอ้มกัน และความคดิเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มตีอ่การน าความรูท้ี่ได้รับ

จากการเขา้รว่มอบรมของบุคลากรในส่วนงานที่ตนดูแลในปีที่ผ่านมาไปประยุกต์ใชใ้นงาน เพื่อเป็นขอ้มลู

ประกอบการจัดท าแผนบรหิารทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดงันี ้
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยทางการศึกษาส าหรับผู้มี

ความสามารถพเิศษด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัด  1.  มีนวตักรรมการเรียนการสอนที่ทนัสมยั 

 2.  นักเรยีนมีคุณลักษณะอนัพึงประสงค ์

โครงการ/กิจกรรม 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการจัดการเรยีนการสอนรว่มกันภายในองคก์ร (Professional 

Learning Community: PLC) 

2. การเสริมสรา้งประสบการณผ์ู้ประกอบการภาคธุรกิจ เพื่อการเช่ือมโยงไปสู่การจดัการการเรยีน

การสอน 

3. การวจิัยในช้ันเรยีนเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

4. การพัฒนาสื่อการสอนใหน้ักเรยีนเข้าใจง่ายและจดุประกายความคดิสู่การเป็นนักคิดวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ 

5. การสรา้งและปรับปรุงเคร่ืองมือเพื่อวัดผลการเรียนรูข้องนกัเรยีนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

6. การพัฒนาการจัดท าฐานขอ้มลูในการดูแลนักเรยีนอยา่งเปน็ระบบ 

7. การจัดหาและสนับสนุนทุนฝกึอบรม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาความสามารถของบุคลากรและโรงเรยีนสู่ความเป็นสากลเพื่อเขา้สู่ยุคดจิิทัล 

(Digital Age) 

ตัวชี้วัด  1.  บุคลากรเข้ารว่มแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

 2.  บุคลากรสามารถน าทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยดีิจทิัลมาใช้ในการสื่อสาร หรอืปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 

1.  การพัฒนาความรูด้้านเทคโนโลยดีิจทิัลและการน าไปใช้ให้เกดิประโยชนส์ูงสุด (Digital Literacy) 

2.  การพัฒนาการจดัสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชาติเพื่อเขา้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในโรงเรยีนวิทยาศาสตร ์

3.  การริเริ่มการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนครูในอาเซียน 

4.  การสง่เสรมิการวจิยัดา้นการจัดการศึกษาส าหรับผูม้ีความสามารถพเิศษดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

5.  พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาองักฤษ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  สร้างเครอืข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศ 

ตัวชี้วัด  1. ผลส าเร็จการด าเนนิงานบรกิารทางวิชาการ 

 2. บุคลากรเป็นวิทยากรที่ได้รับการยอมรับ 

โครงการ/กิจกรรม 

1. การประชุมวิชาการระดับชาตสิ าหรับโครงการวทิยาศาสตร ์(ม.ปลาย) 

2. การจัดประชุมวิชาการ MWIT TISF เป็นเวทีประชุมระดับประเทศ 

3. การเตรยีมความพรอ้มบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรมืออาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  บริหารจัดการโรงเรยีนสู่องค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด  1. บุคลากรมีระดับสมรรถนะที่สูงขึน้ 

 2. บุคลากรมีความผูกพันและความเช่ือมั่นในอดุมการณข์องโรงเรยีน 

โครงการ/กิจกรรม 

1. การพัฒนาการจัดการองคค์วามรูแ้ละคู่มอืการปฏิบัตงิานอย่างเป็นระบบ 

2. การเตรียมความพรอ้มก าลงัคนคุณภาพสู่การเป็นนักบริหารองคก์ร 

3. การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนที่เปน็ธรรม 

4. การสรา้งความผูกพันและความเช่ือมั่นในอดุมการณข์องโรงเรียน 

5. การป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 


