กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สาหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ให้มีคุณภาพชั้นนาระดับนานาชาติและคุณลักษณะของนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น
ตัวชีว้ ัด
(1) ร้อยละ 90 ของครูที่มีผลการประเมินการสอนในระดับดีขึ้นไป
(2) ร้อยละ 92 ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป
(3) มีผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติจานวนอย่างน้อย 14 ผลงาน
โครงการ / กิจกรรม
1.1 โครงการพัฒนาครูด้านวิชาการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลการเรียนรู้

1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัด
การเรียนการสอนในรูปแบบ STEM

วิธีการดาเนินการ
 ส่งบุคลากรกลุ่มเป้าหมายไปอบรม/ประชุม/สัมมนาในหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนา
ความรูท้ างวิชาการทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง และการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
 เชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ มาบรรยายหรืออบรมเชิง
ปฏิบัติการหรือมาสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน เพื่อนามาพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิดทาง
วิชาการ และการจัดการเรียนการสอน การวัด/การประเมินผลการเรียนรูข้ องนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดระดับสูง สามารถบูรณาการความรูแ้ ละแก้ปัญหาได้
 ส่งเสริมการสอนที่เน้น Active Teaching & participation และการใช้ Inquiry - Based
Learning, Problem- based Learning, Flipped - Classroom เป็นวิธีการจัดการเรียน
การสอนหลัก
 จัดทาโครงการ “Talk to Teach” เพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรูด้ า้ นการจัด
การเรียนการสอนร่วมกัน
 สาขาวิชาจัดประชุมพิจารณาปรับปรุงและคัดเลือกข้อสอบ
 พัฒนาองค์ความรูแ้ ละวิธีสอนของครูเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับ STEM

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ครูทุกสาขาวิชา

1. รองผู้อานวยการ
2. สาขาวิชา
3. ฝ่ายวิชาการ
4. งานบุคคล

ครูทุกสาขาวิชา

1. รองผู้อานวยการ
2. สาขาวิชา

โครงการ / กิจกรรม

วิธีการดาเนินการ

1.3 โครงการพัฒนารูปแบบและวิธกี าร
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนตาม
เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน

 ทบทวนเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนเพื่อออกแบบ/ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะของนักเรียน
 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนครู
ให้สามารถผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัย

 สนับสนุนบุคลากรในการทาวิจัยทางด้านวิชาการและหรือการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสร้าง
ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ และนวัตกรรม
 ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ
 ให้ทุนวิจัยแก่บุคลากรของโรงเรียน

1.5 โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนครู และข้อมูล
ทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่ายใน
ต่างประเทศ

 ส่งครูไปแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ
 เชิญครูจากโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงเรียน
 ส่งครูไปปฏิบัติงานในโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนครู
เป็นระยะเวลา 2 – 3 เดือน หรือ 1 ภาคเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากรที่รับผิดชอบ 1. รองผู้อานวยการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2. ฝ่ายวิชาการ
3. คณะกรรมการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ครูทุกสาขาวิชา
1. รองผู้อานวยการ
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
2. ฝ่ายวิชาการ
3. คณะกรรมการส่งเสริม
การทาวิจัย
ครูทุกสาขาวิชา

1. รองผู้อานวยการ
2. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเป็นรายบุคคล
ตัวชีว้ ัด
(1) ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะของงานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึน้
(2) บุคลากรมีการพัฒนานวัตกรรมหรือการดาเนินงานที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานอย่างน้อย 7 ชิน้ งาน
(3) ร้อยละ 40 ของบุคลากรที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานระดับนานาชาติ
โครงการ / กิจกรรม
2.1 โครงการจัดทาระบบสมรรถนะเพื่อการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล

วิธีการดาเนินการ
 ประเมินสมรรถนะบุคลากรตามาตรฐานกาหนดตาแหน่งเป็นรายบุคคลเพื่อใช้ในการวางแผน
พัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล
 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมตามสมรรถนะในงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะ
การดูแลนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย
ครูและ
เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ
1. รองผู้อานวยการ
2. งานบุคคล
3. สาขาวิชา/ฝ่าย

โครงการ / กิจกรรม

วิธีการดาเนินการ

2.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ผลิต
ผลงานที่สนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียน

 จัดอบรมความรูเ้ รื่องการทาวิจัยเพือ่ สร้างผลงาน องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม
 สนับสนุนบุคลากรในการทาวิจัยสถาบันเพื่อสร้างผลงาน องค์ความรู้ (KM) และนวัตกรรม
(Research)

2.3 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรให้
สามารถทางานระดับนานาชาติได้

 ส่งเสริมให้ครูและเจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพทางการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนการสอน
 พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษผ่านการทากิจกรรมวิชาการใน
ต่างประเทศ
 จัดให้มีการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับมาตรฐานนานาชาติ

2.4 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเป็นวิทยากรที่ดี

 พัฒนาบุคลากรเป้าหมายให้เป็นวิทยากรเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
สาหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 จัดอบรมทักษะการเป็นวิทยากรที่ดใี ห้กับบุคลากรเป้าหมาย

2.5 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
ในการสร้างสื่อการสอน/ปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการ

 จัดอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการประยุกต์ใช้สาหรับการจัดการเรียน
การสอน การสร้างสื่อการสอน/การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ครูและเจ้าหน้าที่ 1. รองผู้อานวยการ
2. สาขาวิชา/ฝ่าย
3. คณะกรรมการส่งเสริม
การทาวิจัย
4. งานบุคคล
ครูและ
เจ้าหน้าที่

1. รองผู้อานวยการ
2. สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
3. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
4. คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร

บุคลากร
กลุม่ เป้าหมาย

1. รองผู้อานวยการ
2. คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร

ครูและ
เจ้าหน้าที่

1. รองผู้อานวยการ
2. สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
3. งานบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีระบบจูงใจและธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ัด
(1) ร้อยละ 93 บุคลากรรับรู้ เข้าใจและยอมรับค่านิยมองค์กร
(2) ร้อยละ 93 บุคลากรมีความเข้าใจและยอมรับในวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(3) ร้อยละ 93 บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่โรงเรียน
โครงการ / กิจกรรม

วิธีการดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

3.1 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรและปลูกฝังค่านิยมองค์กร
เพื่อหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรม
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 จัดนิเทศบุคลากรใหม่เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร
 จัดกิจกรรมกระตุน้ ให้บุคลากรตระหนักรูถ้ ึงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
 จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีให้บุคลากรได้รว่ มทบทวนการทางานและแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ ึ่งกันและกัน

ครูและ
เจ้าหน้าที่

1. รองผู้อานวยการ
2. งานบุคคล

3.2 โครงการทบทวน/ปรับปรุงระบบการ
ประเมินการปฏิบัติงานตามภาระงานที่
เหมาะสม

 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อทบทวน/ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล แสดงความชื่นชม ให้กาลังใจ ให้คาแนะนาติดตาม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน

ครูและ
เจ้าหน้าที่

1. รองผู้อานวยการ
2. งานบุคคล

3.3 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าใน
สายงาน (Career Path)

 จัดอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับระเบียบและวิธกี ารเลื่อนตาแหน่ง
 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนางานเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน

ครูและ
เจ้าหน้าที่

1. รองผู้อานวยการ
2. งานบุคคล

3.4 โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการ
สิ่งอานวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อม
ในการทางาน

 จัดให้มีตรวจสุขภาพประจาปีให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
 จัดสวัสดิการช่วยเหลือบุคลากรตามประเพณีนิยม เช่น การอุปสมบท การคลอดบุตร การสมรส เป็นต้น
 จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอือ้ ต่อการทางาน

ครูและ
เจ้าหน้าที่

1. รองผู้อานวยการ
2. งานบุคคล

