แผนบริ หารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมหิ ดลวิ ทยานุสรณ์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริ มการทาวิ จยั ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาสาหรับผูม้ ีความสามารถ
พิ เศษด้านคณิ ตศาสตร์และวิ ทยาศาสตร์
เป้ าประสงค์ 1. บุคลากรมีผลงานวิจยั ด้านการจัดการเรียนการสอนเป็ นทีย่ อมรับในวารสารและหรืองานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
และสามารถนาผลการศึกษาวิจยั ในชัน้ เรียนไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูข้ องนักเรียนได้
2. บุคลากรทีม่ กี ารพัฒนาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมเพือ่ สนับสนุ นการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วดั
1. บุคลากรมีผลงานวิจยั ด้านการจัดการเรียนการสอน องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาสาหรับผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 0.5 เรือ่ งต่อคน
2. บุคลากรมีผลงานวิชาการเป็ นทีย่ อมรับในเวทีวชิ าการระดับชาติและนานาชาติ จานวน 10 ผลงาน
กลยุทธ์
1. พัฒนาและส่งเสริมครูทาวิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่ นามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้บคุ ลากรได้นาเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
3. ให้รางวัล/เชิดชูผมู้ ผี ลงานวิจยั องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมทีส่ นับสนุ นการจัดการเรียนการสอนและการดาเนินงานของโรงเรียน
โครงการ/กิ จกรรม
1) โครงการพัฒนาความรูด้ า้ นการวิจยั สาหรับ
ผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

ข้อมูลการดาเนิ นการ
(1) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนได้เชิญ รศ. ดร. สมสรรญก์ วงษ์อยูน่ ้อย
บรรยายให้ความรู้ และให้คาแนะนากลุม่ ย่อยแก่ครูและเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องใน
หัวข้อ“Classroom Action Research”
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ความสาเร็จ
ครูเข้าร่วมอบรมความรูด้ า้ นการ
วิจยั ในชัน้ เรียนร้อยละ 80 ของ
จานวนครูทงั ้ หมด

โครงการ/กิ จกรรม

ข้อมูลการดาเนิ นการ

ความสาเร็จ

หลังการอบรมได้รบั การสะท้อนกลับ (Feedback) ดังนี้
1) สิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการอบรมทีเ่ ด่นชัดคือ เข้าใจหลักการ ประเภทและ
องค์ประกอบของการวิจยั เรียนรูแ้ นวคิดการเลือกหัวข้อวิจยั เป็ นต้น
2) ปั ญหาและอุปสรรคของการทาวิจยั คือ เวลาในการทาวิจยั หรือสะท้อนคิด
หลังการสอน วิธกี ารวัดผลทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ การเลือกหัวข้อวิจยั เป็ นต้น
3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือ อยากให้เป็ นวิทยากรรุน่ ใหม่ ๆ อยากให้จดั เป็ น
Workshop กลุม่ ย่อย อยากเห็นกรณีตวั อย่างในการบรรยาย เป็ นต้น
(2) วันจันทร์ที ่ 27 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนได้เชิญ นายประสิทธิ์ ศิรชิ พี ชัยยันต์ ผู้
พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
และเคยเป็นข้าราชการในกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา บรรยายให้ความรูใ้ ห้แก่
บุคลากร ในหัวข้อ “การจดทะเบียนคุม้ ครองการประดิษฐ์ตามกฎหมาย
สิทธิบตั ร”

หลังการอบรมได้รบั การสะท้อนกลับ (Feedback) ดังนี้
1) สิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการอบรมทีเ่ ด่นชัด คือ เข้าใจได้งา่ ย เนื้อหาน่าสนใจ เป็ นต้น
2) ปั ญหาและอุปสรรค คือ เป็ นเรือ่ งทีว่ า่ ด้วยกฎหมายและข้อกาหนดต่าง ๆ
ดังนัน้ จึงจาเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรูแ้ ละทาความเข้าใจ โรงเรียนจึงควร
มีระบบและขัน้ ตอนเพือ่ ทาความเข้าใจให้เป็นแบบแผนเดียวกันอีกครัง้
===========================================
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บุคลากรเข้าร่วมอบรมความรูด้ า้ น
การจดทะเบียนคุม้ ครองการ
ประดิษฐ์ตามกฎหมายสิทธิบตั ร
ร้อยละ 86

โครงการ/กิ จกรรม

ข้อมูลการดาเนิ นการ
▪ สรุปผลงานวิ จยั ครู จานวน 13 ผลงาน และมีการเผยแพร่แล้ว 9 ผลงาน ดังนี้
(1) ดร.สมพร บัวประทุม ได้ตพี มิ พ์ผลงานเรือ่ ง “ชุดทดลองการวัดค่าความเร่ง
เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างง่าย ตัว
ตรวจวัดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เองและสมาร์ทโฟน” ในวารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพือ่ การเรียนรู้ (Vol10,No2 (2019)) เดือนธันวาคม
2562
(2) ดร.สมพร บัวประทุม อยูร่ ะหว่างศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนาชุดการทดลองการ
แทรกสอดของแสงต้นทุนต่าแบบแสดงกราฟความเข้มแสงโดยอัตโนมัตสิ าหรับ
การศึกษาในเชิงลึก”
(3) นายเมธชวิน อินธิไชย วิจยั ในชัน้ เรียนเรือ่ ง “การพัฒนาทักษะการฟั งและการ
อ่านออกเสียงเชื่อมคาในภาษาอังกฤษ (How to improve students English
Listening and Speaking Skills: Linking Sounds)”
(4) นายธวัชชัย สุลาลัย วิจยั ในชัน้ เรียนเรือ่ ง “การใช้เกมส์สายลับในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5”
(5) ดร.สิรริ ตั น์ พงศ์พพิ ฒ
ั นพันธุ์ ร่วมทาวิจยั กับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรือ่ ง “พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิคส์ ของ
เทศบาลสมุทรสงคราม ปี การศึกษา 2562 – 2563”
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ความสาเร็จ

โครงการ/กิ จกรรม

ข้อมูลการดาเนิ นการ
(6) ดร.สิรริ ตั น์ พงศ์พพิ ฒ
ั นพันธุ์ ได้เผยแพร่ผลงานวิจยั เรือ่ ง “การพยากรการ
กระจายตัวของปรากฎการณ์เความร้อนในเขตภาคกลางของประเทศไทยด้วย
การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม” ในงานประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ
สารสนเทศ ภูมศิ าสตร์และสิง่ แวดล้อม ครัง้ ที ่ 5”
(7) ดร.ดวงแข ศรีคุณ และนายวัลลภ คงนะ ได้นาเสนอผลงานวิจยั ในชัน้ เรียนเรือ่ ง
“การจัดการเรียนรูป้ ฏิบตั กิ ารทดลองการสังเคราะห์สารส้มด้วยกระบวนการ
สืบเสาะความรู้ 5 ขัน้ ตอน” ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนระดับชาติ (วทร.24)
(8) ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง และ ดร. เกียรติภมู ิ รอดพันธ์ ได้นาเสนอผลงานวิจยั ในชัน้
เรียนเรือ่ ง “การใช้โมเดลโมเลกุลร่วมกับโปรแกรมเคมีคานวณในการจัดการ
เรียนการสอนเรือ่ งคอนฟอร์เมอร์ในรายวิชาเคมีอนิ ทรีย”์ ในงานประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ (วทร.24)
(9) ดร.อุษา จีนเจนกิจ และนายวีรวุฒ ิ เทียนขาว ได้นาเสนอผลงานวิจยั ในชัน้ เรียน
เรือ่ ง “การพัฒนาบทปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการสกัดด้วยตัวทาละลาย” ในงานประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ (วทร.24)
(10) นายอนุ ชา ประทุมมา ได้นาเสนอผลงานวิจยั ในชัน้ เรียนเรือ่ ง “Active Learning
by Physics problem solving activity” ในงานนาเสนอผลงานวิชาการแบบ
ออนไลน์ Siam Physics Congress 2020 (SPC2020 International
Conference)
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ความสาเร็จ

โครงการ/กิ จกรรม

ข้อมูลการดาเนิ นการ

ความสาเร็จ

(11) นางปราณี ดิษรัฐกิจ ได้ตพี มิ พ์ผลงานวิจยั เรือ่ ง “A Cellular Automation
Traffic Flow Model with and without Braking Behaviors for Traffic Light
Management ในวารสารวิชาการวิชาการ Siam Physics Congress 2020
(SPC2020 International Conference)
(12) ดร.อรวรรณ ปิยบุ ญ
ุ ได้ตพี มิ พ์ผลงานวิจยั เรือ่ ง “Screening, identification and
evaluation of potential biocontrol fungi against water lettuce”
ในวารสารวิชาการ International of journal of Agriculture Technology 2019
(13) นางสาวธัญญรัตน์ ดาเกาะ ได้นาเสนอผลงานวิจยั ในชัน้ เรียน เรือ่ ง “Learning
Environment Science Through the Green Innovation” ในงาน 8th Shanghai
International Youth Science and Technology Expo 2020 ผ่านระบบ
ออนไลน์

2) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสือ่ สารทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Communication)

โรงเรียนได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาเรียนรูเ้ รื่อง การสือ่ สารทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Communication) ผ่านหลักสูตรออนไลน์ ซึง่ เป็ นหลักสูตร
ทีจ่ ดั ขึน้ ทัง้ จากมหาวิทยาลัยในไทยและต่างประเทศ รวมถึงเสนอแนะช่องทางในการ
สือ่ สารและแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ อ้ มูลทางวิทยาศาสตร์รร่วมกันกันผ่านกลุม่ สังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ เพือ่ ครูและบุคลากรสามารถนาไปต่อยอดในงานทีร่ บั ผิดชอบ รวมถึง
สามารถขยายผลให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ ต่อไปได้
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-

โครงการ/กิ จกรรม
3) โครงการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านเทคนิค
การนาเสนออย่างมืออาชีพ

ข้อมูลการดาเนิ นการ

ความสาเร็จ

วันที ่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. โรงเรียนได้เชิญ ผศ.ดร.พิมพา
บุคลากรเข้าร่วมอบรมความรูด้ า้ น
ภรณ์ บุญประเสริฐ จัดอบรมให้แก่ครูและเจ้าหน้าที ่ หัวข้อ “สือ่ สารออนไลน์อย่างไรให้ การสือ่ สาร ร้อยละ 92
ได้ใจผูร้ บั สาร” ผ่านระบบออนไลน์
หลังการอบรมได้รบั การสะท้อนกลับ (Feedback) ดังนี้
1) สิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการอบรมทีเ่ ด่น ชัด คือ รูว้ ธิ กี ารวางตัว การจัดสถานทีใ่ ห้
เหมาะในการจัดการสอนออนไลน์ ฝึกการหายใจ เรียนรูก้ ารเขียนสรุป
เนื้อหาเรือ่ งทีเ่ ราจะพูด และเทคนิค การใช้ตาราง 8 ช่อง เป็นต้น
2) ปั ญหาและอุปสรรค คือ การอบรมแบบออนไลน์ทาให้วทิ ยากรไม่ได้ฝึก
ปฏิบตั แิ ละรับเสียงสะท้อนจากวิทยากรโดยตรง
3) ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ คือ อยากให้วทิ ยากรมาจัดอบรมแบบ Onsite เมือ่ เวลา
และสถานการณ์เหมาะสม

4) กิจกรรมการฝึกอบรมระยะสัน้ และศึกษาต่อใน
ประเทศและต่างประเทศ
▪ ฝึ กอบรมด้าน Gifted Education
▪ ศึกษาต่อด้าน Science Education

โรงเรียนได้รบั การจัดสรรทุนรัฐบาล จากสานักงาน ก.พ. โดยปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 ได้รบั การจัดสรรทุนฝึกอบรมระยะสัน้ ในต่างประเทศ ด้าน Gifted

5) กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันในองค์กร
(PLC)

(1) โรงเรียนได้เปิ ดเวทีให้ครูทไ่ี ปเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในต่างประเทศ ได้เล่า
ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ให้เพือ่ นครูและเจ้าหน้าทีห่ ลังการประชุมประจาเดือน

Education ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน โดยโรงเรียนได้ดาเนินการคัดเลือกตาม

ได้รบั การจัดสรรทุนรัฐบาล
เพือ่ สนับสนุนให้บุคลากรได้พฒ
ั นา
ศักยภาพเพิม่ ขึน้ จานวน 1 ทุน

ขัน้ ตอน หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน ก.พ. กาหนดเรียบร้อยแล้ว พบว่า ไม่ม ี
ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือก ทัง้ นี้ อาจด้วยเหตุจากความกังวลเกีย่ วกับวิกฤติ
โรคติดต่อ COVID-19 ทีเ่ กิดขึน้ ทัวโลก
่
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-

โครงการ/กิ จกรรม

ข้อมูลการดาเนิ นการ
(2) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนได้จดั กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในหัวข้อ
"ทากิ มจิ ผา่ นกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์" โดยครูแลกเปลีย่ นทางวิชาการ
ชาวเกาหลี Dr. In Jeong Ko จาก Korea Science Academy of KAIST (KSA)
กิจกรรมนี้นอกจากได้แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมทางด้านอาหาร ยังเป็ นการเรียนรู้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในเรือ่ งการหมักอีกด้วย
(3) กิจกรรม Knowledge Sharing ในเรือ่ งทีบ่ ุคลากรสนใจ โดยเน้นส่งเสริม
บรรยากาศในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ ร่วมกัน เพือ่ ก่อเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้ เช่น
จัดเวทีให้ครูได้มโี อกาสเล่าเรือ่ งงานวิจยั ทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรียน การใช้
แอปพลิเคชันสนั
่ บสนุ นการจัดการเรียนการสอน หรือแม้แต่ความรูท้ วไป
ั่
(4) แนะนาช่องทางและแหล่งเรียนรูร้ ว่ มกันของครูอาจารย์ทใ่ี ช้แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกันเรือ่ งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ชื่อเพจ Teaching During
Covid19 ซึง่ จัดตัง้ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ให้แก่
บุคลากรของโรงเรียนได้ศกึ ษาเรียนรูเ้ พื่อเตรียมการสอนออนไลน์
(5) โรงเรียนได้มอบงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นผูน้ าในการขยายผลการจัดทาเป็นคูม่ อื
(Work Manual) เพือ่ เป็นการทบทวนและปรับปรุงขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ าน และ
เป็นมาตรฐานการปฏิบตั งิ านร่วมกัน เบื้องต้นได้มกี ารขยายผลให้แก่บุคลากร
แล้ว จานวน 2 รุน่
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ความสาเร็จ

โครงการ/กิ จกรรม

ข้อมูลการดาเนิ นการ

ความสาเร็จ

6) กิจกรรมขยายผลการจัดการเรียนการสอนและ โรงเรียนได้จดั กิจกรรมการขยายผลการจัดการเรียนการสอนและองค์ความรูใ้ ห้แก่
มีครูเข้าร่วมกิจกรรมขยายผลการ
องค์ความรูใ้ ห้แก่โรงเรียนเครือข่ายทัวประเทศ
่
โรงเรียนเครือข่าย “โครงการศูนย์ขยายผลองค์ความรูท้ างวิชาการและวิธกี ารจัดการ
จัดการเรียนการสอนและองค์
เรียนการสอน ไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.” จานวน 47
ความรู้ คิดเป็ นร้อยละ 55
โรงเรียน โดยมีครูเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 42 คน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพการทางานในระดับนานาชาติ
เป้ าประสงค์ 1. บุคลากรมีศกั ยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การทางานระดับนานาชาติ
2. บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
3. บุคลากรมีสุขภาพกาย ใจ สติปัญญาและสภาพแวดล้อมทีส่ นับสนุ นให้ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีความสุข
4. บุคลากรทีม่ กี ารพัฒนาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมเพือ่ สนับสนุ นการดาเนินงานของโรงเรียน
ตัวชี้วดั

1. ร้อยละ 60 ของบุคลากรทัง้ หมดมีศกั ยภาพด้านการพูดภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่าระดับ 5.0 ของ IELTS speaking หรือเทียบเท่า
2. บุคลากรสามารถพัฒนาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมทีช่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน 0.5 เรือ่ งต่อคน

กลยุทธ์

1. พัฒนาความรู้ ทักษะและจัดบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษในสถานทีท่ างาน
2. สร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลแก่บุคลากรผูท้ ม่ี พี ฒ
ั นาการด้านภาษาอังกฤษทีด่ ขี น้ึ
3. ส่งเสริมการทางานด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
4. จัดกิจกรรมสนับสนุ นการดูแลสุขภาพกายและใจให้บุคลากรสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีความสุข
5. จัดสิง่ อานวยความสะดวกเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละทางานของบุคลากร
โครงการ/กิ จกรรม

ข้อมูลการดาเนิ นการ

1) โครงการอบรมความรูแ้ ละทักษะทางภาษาอังกฤษให้ โรงเรียนได้มกี ารจัดหลักสูตรสาหรับพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับ
สอดคล้องตามความสามารถและความจาเป็ น
บุคลากร ภาคเรียนที่ 2/2562 จานวน 7 หลักสูตร 9 ชัน้ เรียน ดังนี้
รายบุคคล
1. Communicative English Level 1: (Speaking test scores from
▪ กิจกรรมการอบรมและการแลกเปลีย
่ นเรียนรูเ้ พื่อ
0 – 3.0)
แบ่งเป็ นกลุ่มคือกลุม่ A และกลุ่ม B แบ่งตามช่วงเวลาทีผ่ เู้ รียนสะดวก
การสือ่ สารภาษาอังกฤษในการทางาน
2. Communicative English Level 2: (Speaking test scores from
▪ กิจกรรมการจัดพืน
้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารใช้
3.5 – 5.0) แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ A (กลุม่ ครู) และกลุม่ B (กลุม่
ภาษาอังกฤษ (Talking Space)
เจ้าหน้าที)่
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ความสาเร็จ
มีบุคลากรเข้าร่วม 62 คน
คิดเป็ นร้อยละ 47
ของบุคลากรทัง้ หมด
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
เฉลีย่ 4.56

โครงการ/กิ จกรรม

ข้อมูลการดาเนิ นการ
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
หลังการอบรมได้รบั การสะท้อนกลับ (Feedback) ดังนี้
1) สิง่ ทีผ่ เู้ รียนพึงพอใจมากทีส่ ดุ 3 ลาดับแรกคือ ครูผสู้ อน บรรยากาศการ
เรียนการสอน และหัวข้อในการจัดการเรียนการสอน
2) สิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการอบรมทีเ่ ด่นชัดคือ ความมันใจในการสื
่
อ่ สารกับครู
ชาวต่างชาติเพิม่ มากขึน้ ทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ได้แลกเปลีย่ น
เรียนรูส้ งิ่ ใหม่จากครูและเพือ่ นร่วมชัน้ และได้ฝึกฝนสือ่ สารอย่าง
สม่าเสมอ
3) ปั ญหาและอุปสรรคของการเรียนคือ เวลาในการเข้าชัน้ เรียนอาจไม่
สม่าเสมอเนื่องจากมีภาระงานเร่งด่วนทีซ่ อ้ นทับช่วงเวลาเรียน
4) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือ อยากให้จดั อบรมต่อเนื่อง ควรมีทางเลือกให้เรียน
แบบออนไลน์ได้ ผนวกการฝึกใช้ภาษาในบางกิจกรรมของโรงเรียน
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ความสาเร็จ

โครงการ/กิ จกรรม
2) กิจกรรมการสนับสนุ นบุคลากรให้เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลีย่ นในต่างประเทศ/งานวิชาการระดับ
นานาชาติ

ข้อมูลการดาเนิ นการ
โครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ ดังนี้
(1) วันที่ 3 – 16 ตุลาคม 2562 นายอนุชา ประทุมมา และ นายวีระยุทธ ปี สาลี
เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ น ณ Droste-Hülshoff-Gymnasium สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี
(2) วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2561 ดร. ธรรมนูญ ผุยรอด เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลีย่ น ณ G.T. (Ellen Yeung) College เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
(3) วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2561 นายมานนท์ ผสมสัตย์ และ ดร.มนสิการ จันทร์สร้าง
เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ น ณ Seoul Science High School สาธารณรัฐเกาหลี
(4) วันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2562 น.ส.สายสมร ยมวชิราสิน และ Mr.James
Stevens เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ น ณ Shanghai High School สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
(5) วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2561 ดร.กิตศิ กั ดิ ์ บุญขา และ น.ส.หทัยชนก สุขโชติ
เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ น ณ Aichi Prefectural Handa Senior High
School ประเทศญีป่ ่ ุน
(6) วันที่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2562 น.ส.ศิรริ ตั น์ ศิรชิ พี ชัยยันต์ และ
น.ส.เมษสุวลั ย์ พงษ์ประมูล เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ น ณ Ritsumeikan
Senior High School ประเทศญีป่ ่ ุน
▪ กิ จกรรมวิ ชาการในต่างประเทศ ดังนี้
(7) วันที่ 12 – 18 มกราคม 2563 ดร.จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ นาเสนอ
ประสบการณ์การเข้าร่วมงาน The 12th International Science Youth
Forum (ISYF 2020) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
▪
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โครงการ/กิ จกรรม

ข้อมูลการดาเนิ นการ

ความสาเร็จ

3) โครงการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการ วันที่ 19 กมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนได้เชิญ ดร.ปฐมสุดา อินทุประภา และคุณธันยกร บุคลากรเข้าร่วมอบรมความรู้
จัดการศึกษาสาหรับผูม้ คี วามสามารถพิเศษ
อารีรชั ชกุล จากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มา ร้อยละ 78
▪ กิจกรรมเสริมสร้างความรูค
้ วามเข้าใจด้านการ อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้แก่ครูและเจ้าหน้าทีใ่ นหัวข้อ “KM to Learning
จัดการองค์ความรู้
Organization”
ในองค์กร (KM/LO)
หลังการอบรมได้รบั การสะท้อนกลับ (Feedback) ดังนี้
▪ กิจกรรมการพัฒนางานประจาสูง่ านวิจย
ั (R2R)
1) ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม คือ ควรจัดหาห้องประชุมทีเ่ หมาะสมสาหรับการ
▪ พัฒนาระบบการจัดการและรวบรวมองค์ความรู้
wokshop เพือ่ ให้ทุกคนมีสว่ นร่วม ควรจัดช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมกว่าช่วง
ปลายภาคเรียน และ การอบรมมีการปูพน้ื ฐานใน้อยมาก
2) ประเด็น/หัวข้อทีอ่ ยากให้จดั อบรมเพิม่ เติม คือ KM Workshop, การสร้าง
สือ่ IT สาหรับการจัดการเรียนการสอน, การอบมการสือ่ สารสาหรับกลุ่ม
บริหาร และ Engagement ในองค์กร
▪ สรุปผลองค์ความรู้ของบุคลากร จานวน 72 ผลงาน ดังนี้

1) นายนิรตุ ต์ ทองโสภา คูม่ อื การติดตัง้ LDAP Service Replication โรงเรียน
มหิดลวิทยานุ สรณ์
2) นายฐิตณ
ิ ฐั นภาวรรณ ได้จดั ทารายงานเชิงวิเคราะห์การพัฒนาระบบรับ
สมัครนักเรียนชัน้ ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์
3) นางภาวนา สุขเกษม ได้จดั ทาคูม่ อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง การปฏิบตั งิ านระบบ
เบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online
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โครงการ/กิ จกรรม

ข้อมูลการดาเนิ นการ

ความสาเร็จ

4) สาขาวิชาและฝ่ ายสรุปองค์ความรู้ “ถอดบทเรียนการบริหารจัดการและ
แนวทางในการการปรับตัวในภาวะวิกฤษ COVID-19” รวมจานวน 21
ผลงาน เพือ่ เป็นองค์ความรูใ้ นการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างส่วน
งาน รวมถึงสามารถขยายผลไปสูห่ น่วยงานภายนอกได้
5) คลิปวิดโี อการสอน สรุปกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนและกิจกรรมอืน่ ๆ ของ
โรงเรียนเผยแพร่ผา่ นช่อง Youtube: MWIT MEDIA รวมจานวน 48 หัวข้อ
4) โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) (1) วันที่ 11 ธันวาคม 2562 และวันที่ 6 มกราคม 2563 โรงเรียนได้จดั อบรม
ให้แก่บุคลากรทีส่ นใจในหัวข้อ “G suite เพือ่ การปฏิบตั งิ าน” โดยมีเจ้าหน้าที่
ในการสร้างสือ่ การสอน/ปฏิบตั งิ านและการบริหาร
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเป็ นผูน้ าในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ หัวข้อ
จัดการ
ย่อย ดังนี้
1. ฟั งก์ชนั การใช้งาน Gmail เพือ่ สนับสนุนการทางาน

2. Google Calendar เพือ่ การนัดหมาย
3. Google Drive เพือ่ จัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ตลอดเดือนมีนาคม 2563 บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ศกึ ษาเรียนรูเ้ ครือ่ งมือ
สาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การประชุมออนไลน์ และการบริหาร
จัดการในด้านต่าง ๆ โดยรวบรวมและจัดทาเป็ นเอกสารสรุปหรือคูม่ อื ในการ
ใช้งานเผยแพร่ให้แก่บุคลากรของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วง
วิกฤติโรคติดต่อ Covid-19 ซึง่ กาลังระบาด และใช้เป็ นเครือ่ งมือสาหรับช่วย
ในการสนับสนุนระหว่างการทางานทีบ่ า้ น (Work From Home)
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บุคลากรเข้าร่วมอบรมความรู้
และศึกษาเรียนรูก้ ารใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การ
ปฏิบตั งิ าน ร้อยละ 100

โครงการ/กิ จกรรม

ข้อมูลการดาเนิ นการ
(3) วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2563 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ศกึ ษารวบรวมข้อมูลและ
ความต้องการในการใช้เครือ่ งมือสาหรับเตรียมความพร้อมให้แก่ครูสามารถ
สอนออนไลน์ และเจ้าหน้าสามารถทางานจากทีบ่ า้ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และได้จดั การอบรมให้แก่ทงั ้ ครูและเจ้าหน้าทีใ่ นหัวข้อ “เครือ่ งมือสาหรับการ
ปฏิบตั งิ านทีบ่ า้ น (Work from Home)” ซึง่ ประกอบด้วย 10 หัวข้อสาคัญ ดังนี้
1) แนวทางการปฏิบตั งิ านจากทีบ่ า้ น (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) วันที่ 9 – 10 เมษายน 2563 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จดั การอบรมเกีย่ วกับ
เครือ่ งมือสาหรับอานวยความสะดวกในการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่ครู
ของโรงเรียน ในหัวข้อ “Google Classroom”
(5) วันที่ 29 เมษายน 2563 โรงเรียนได้จดั อบรมให้แก่ครูและเจ้าหน้าทีส่ าย
สนับสนุนเพือ่ เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีเพือ่ จัดการเรียนการสอนและ
การปฏิบตั งิ านในหัวข้อ “Make Classroom Alive with Microsoft Tools” ซึง่
ประกอบด้วย 3 หัวข้อสาคัญ ดังนี้
1) Digital Tools and Applications
2) Computational Thinking Skills
3) Infographic Design witn PowerPoint
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ความสาเร็จ

โครงการ/กิ จกรรม

ข้อมูลการดาเนิ นการ
(6) วันที ่ 4 – 5, 8 – 9 และ 11 มิถุนายน 2563 งานสือ่ สารองค์กร ฝ่ ายบริหาร
ความสัมพันธ์ ได้จดั อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับเครือ่ งมือสาเร็จรูปในการ
ปฏิบตั งิ านให้แก่บุคลากร จานวน 5 หัวข้อ ดังนี้
1) การบันทึกวิดโี อการสอนด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
2) การบันทึกวิดโี อการสอนด้วยโปรแกรม OBS studio
3) การสร้างกราฟิกด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
4) การตัดต่อวิดโี อด้วยโปรแกรม Adobe Premirer Pro
5 การตัดต่อวิดโี อด้วยโปรแกรม Video Editor

5) โครงการ MWIT วัยใส ใส่ใจสุขภาพ และกิจกรรมการ โรงเรียนได้สนับสนุ นกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพของทัง้ นักเรียนและบุคลากร
ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเพือ่ สุขภาพของ
โดยเชิญ รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านโภชนาการ สานักวิจยั
บุคลากร
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มาติดตามประเมินภาวะโภชนาการของ
บุคลากรและนักเรียน พร้อมให้คาปรึกษาปั ญหาสุขภาพภายใต้โครงการ

“MWITS วัยใส ใส่ใจสุขภาพ” จานวน 4 ครัง้ ดังนี้
▪
▪
▪
▪

ครัง้ ที่ 1 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
ครัง้ ที่ 2 วันที่ 12 ธันวาคม 2562
ครัง้ ที่ 3 วันที่ 9 มกราคม 2563
ครัง้ ที่ 4 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
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ความสาเร็จ

โครงการ/กิ จกรรม
6) โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการ สิง่ อานวยความ
สะดวก และสิง่ แวดล้อมในการทางาน

ข้อมูลการดาเนิ นการ

ความสาเร็จ

(1) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนได้อานวยความสะดวกให้โรงพยาบาล บุคลากรทุกคนได้รบั สิทธิและ
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มาตรวจสุขภาพประจาปี และให้คาแนะนาเรือ่ ง สวัสดิการทีท่ างโรงเรียนจัดให้
การดูและรักษาสุขภาพแก่บุคลากรของโรงเรียน รวมจานวน 117 คน
ครบถ้วน ร้อยละ 100
(2) โรงเรียนได้จดั ทาประกันอุบตั เิ หตุกลุม่ ให้แก่บุคลากรของโรงเรียนทุกคน
(3) โรงเรียนได้จดั สรรเงินให้แก่บุคลากร คนละ 3,000 บาท เพือ่ สนับสนุ นเป็ น
ค่าชุดปกติขาวสาหรับใช้เข้าร่วมงานพิธกี ารต่าง ๆ
(4) ดาเนินการปรับปรุงสานักงานของส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นสัดส่วนและได้
มาตรฐาน นักเรียนและบุคลากรสามารถติดต่อขอรับบริการได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
(5) จัดทาระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพด้านการบริ หารงานบุคคล และการจูงใจและธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ
เป้ าประสงค์ 1. บุคลากรมีศกั ยภาพและมีความพร้อมทีจ่ ะเข้าสูต่ าแหน่งบริหาร (Succession Plan)
2. บุคลากรได้รบั การพัฒนาได้ตรงตามความจาเป็ นและความต้องการรายบุคคล
3. บุคลากรทีม่ คี ุณภาพ ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความทุม่ เท เข้าใจและผูกพันองค์กร
ตัวชี้วดั
1. ร้อยละ 90 ของบุคลากรทัง้ หมดมีความตระหนักถึงการออมและการวางแผนการเงินในอนาคต
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรทัง้ หมดได้เข้ารับการพัฒนาเป็ นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรทีว่ างไว้
กลยุทธ์
1. พัฒนาสมรรถนะทางการบริหารให้แก่ผบู้ ริหารระดับกลาง และการเตรียมบุคลากรเข้าสูต่ าแหน่งบริหาร
2. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและจัดทาข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน
3. พัฒนาระบบสมรรถนะเพือ่ การบริหารงานบุคคล
4. ส่งเสริมสนับสนุ นให้มรี ะบบสนับสนุ นบุคลากรให้มคี วามก้าวหน้าในสายงาน
5. ส่งเสริมความสามัคคีให้บุคลากรได้รว่ มทบทวนการทางานและแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน
6. ส่งเสริมและสนับสนุ นบุคลากรทีม่ คี วามรูส้ ามารถสูง (Talent) ให้มคี วามผูกพันและพลังในการขับเคลือ่ นองค์กร
โครงการ/กิ จกรรม

1) โครงการพัฒนาทักษะการบริหารของผูบ้ ริหาร
ระดับกลางและการเตรียมบุคลากรเข้าสูต่ าแหน่ง
บริหาร (Succession Plan)
▪ การเข้าร่วมพัฒนาทักษะทางการบริหารและ
ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก
▪ การอบรมความรูด
้ า้ นการบริหาร เช่น
Management and Development, Strategic
Planning เป็ นต้น

ข้อมูลการดาเนิ นการ

ความสาเร็จ

- มีแผนดาเนินการในปี งบประมาณต่อไป -

-
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โครงการ/กิ จกรรม

2) โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะเพือ่ การ
บริหารงานบุคคล

ข้อมูลการดาเนิ นการ

ความสาเร็จ

(1) วันที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนได้เชิญ ศ.ดร.กฤษณะ เนียมมณี บรรยาย มีบุคลากรเข้าร่วมอบรมร้อยละ 84
ให้ความรูแ้ ก่บุคลากรเรือ่ ง “วางแผนการออมและลงทุนเพือ่ อนาคต” เพือ่
ของบุคลากรทัง้ หมด และพึงพอใจใน
ส่งเสริมสมรรถนะทางการบริหารจัดการการเงินเพือ่ ปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน ภาพรวมของการอบรมนี้เฉลีย่ 4.65
และเพือ่ เตรียมตัวสาหรับวัยเกษียณ

หลังการอบรมได้รบั การสะท้อนกลับ (Feedback) ดังนี้
1. สิง่ ทีผ่ เู้ รียนพึงพอใจมากทีส่ ดุ 3 ลาดับแรกคือ หัวข้อในการอบรมสาคัญ
และจาเป็ น วิทยากรถ่ายทอดได้เข้าใจง่าย ความพึงพอใจในภาพรวม
ของการอบรม
2. ข้อเสนอแนะคือ ควรอบรมต่อเนื่องเรือ่ งการเงิน การลงทุน
การบริการหนี้ เพราะเรือ่ งนี้มปี ระโยชน์สาหรับทุกคน
(2) วันที ่ 10 มีนาคม 2563 โรงเรียนได้เชิญ คุณณัฐชนน ศิรพิ งษ์สรุ ภา มาจัด
อบรมให้แก่บุคลากรในหัวข้อ “แนวทางการจัดทาขอบเขตของงาน (TOR) ให้
ถูกต้องตามกฎหมาย เพือ่ ให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนทาสัญญาและ
การเบิกจ่ายได้ตามแผน”
(3) อยูร่ ะหว่างการทบทวนและศึกษาข้อมูลเพือ่ ปรับปรุงระบบสมรรถนะเพือ่ การ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียน
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โครงการ/กิ จกรรม

3) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน
(Career Path)

ข้อมูลการดาเนิ นการ

ความสาเร็จ

โรงเรียนได้จดั ประชุมทบทวนภาระงานขัน้ ต่าในแต่ละกล่องเงินเดือนของ
เจ้าหน้าทีส่ ายวิชาการ เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบทของการทางานงานในปั จจุบนั
สอดคล้องตามผลการประเมินภาพรวมของบุคลากรทัง้ หมด สามารถมีระบบทีจ่ งู
ใจเพือ่ ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพให้แก่บุคลากร

4) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร (1) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพบปะ
บุคลากร ครัง้ ที่ 1 เพือ่ รับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
และปลูกฝั งค่านิยมองค์กร เพือ่ หล่อหลอมและ
สาหรับเป็ นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการด้านบุคลากรต่อไป โดยสามารถ
สร้างวัฒนธรรมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
แบ่งความคิดเห็นเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านภาระงานและการประเมิน
2. ด้านสวัสดิการ
3. ด้านคุณภาพชีวติ
4. ด้านการสือ่ สาร
(2) วันที ่ 26 สิงหาคม 2563 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลได้มาพบปะ
บุคลากร ครัง้ ที ่ 2 เพือ่ รับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
สาหรับเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการด้านบุคลากร โดยสามารถแบ่ง
ความคิดเห็นเป็ น 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความมันคงในการท
่
างาน
2. ด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
3. ด้านความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
4. ด้านทิศทางและนโยบายสาหรับการพัฒนาบุคลากรเพือ่ การขับเคลือ่ น
องค์กร
5. ด้านการประเมินความสุขของบุคลากร
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สร้างการมีสว่ นร่วมให้บุคลากร
ร้อยละ 100 ได้มพี น้ื ทีใ่ นการแสดง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียนในช่วงทีผ่ า่ นมา
เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบและวิธดี าเนินการ
ต่อไป

โครงการ/กิ จกรรม

ข้อมูลการดาเนิ นการ
(3) โรงเรียนได้จดั กิจกรรมประชุมระดมความคิดประจาสิน้ ภาคเรียนที ่ 1
ปีการศึกษา 2563 เมือ่ วันที ่ 4 – 6 ตุลาคม 2563 เพือ่ สรุปผลการดาเนินงาน
ของโรงเรียนในรอบภาคเรียนทีผ่ า่ นมา และเพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์
ปลูกฝั งค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันของบุคลากร โดยการประชุมครัง้
นี้ บุคลากรได้รว่ มกันทากิจกรรม ดังนี้
1. Value Proposition: กิจกรรมทีใ่ ห้บุคลากรของแต่ละส่วนงานระดม
ความคิดร่วมกันเพือ่ ทบทวนและมองหาคุณค่าของงานทีท่ า รวมถึงเปิด
โอกาสให้สว่ นงานอืน่ ๆ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาในแต่ละส่วนงานร่วมด้วย
2. Customer Experience: กิจกรรมทีใ่ ห้บุคลากรในแต่ละส่วนงานของ
โรงเรียนสะท้อนความคิดเห็นและมุมมองเกีย่ วกับเป้ าหมายของงาน
ปั ญหา/อุปสรรค และสิง่ ทีช่ ่วยสนับสนุนหรือแก้ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้อง

5) โครงการเสริมสร้างความสุขในสถานทีท่ างาน
(Happy Workplace)

โรงเรียนได้มกี ารประสานความร่วมมือกับสถาบันวิจยั ประชากร
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.ศิรนิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต (ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั
ความสุขคนทางานแห่งประเทศไทย) พร้อมคณะผูว้ จิ ยั ทางด้าน “แฮปปิโน
มิเตอร์” (HAPPINOMETER) เครือ่ งมือการสารวจความสุขในสถานทีท่ างานของ
บุคลากรในองค์กร และเป็นเครือ่ งมือทีส่ อื ่ ถึงความเอาใจใส่ขององค์กร
ทีม่ ตี ่อคนภายในองค์กร รวมถึงดึงความโดดเด่นของดัชนีในแต่ละมิตขิ อง
คุณภาพชีวติ และความสุขคนทางานเพือใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรม
หรือการบริหารจัดการของโรงเรียน
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