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แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอมูล ณ ไตรมาส 4 (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถดานภาษาอังกฤษ
กลยุทธ

1. พัฒนาความรู ทักษะและจัดบรรยากาศการใชภาษาอังกฤษในสถานที่ทาํ งาน
2. สรางแรงจูงใจหรือใหรางวัลแกบุคลากรผูที่มีพัฒนาการดานภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด

1. รอยละ 75 ของบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยางเปนระบบและตอเนือ่ ง
2. รอยละ 50 ของบุคลากรทัง้ หมดมีศักยภาพดานการพูดภาษาอังกฤษไมตา่ํ กวาระดับ 5 ของ IELTS (speaking) หรือเทียบเทา

เปาประสงค

1. บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยางเปนระบบและตอเนื่อง
2. บุคลากรที่มีศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานระดับนานาชาติ
โครงการ/กิจกรรม

1) ทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษรายบุคคล
2) โครงการอบรมความรูและทักษะทางภาษาอังกฤษใหสอดคลอง
ตามความสามารถและความจําเปนรายบุคคล

กลุมเปาหมาย

ขอมูลการดําเนินการ

เจาหนาที่ทั้งหมด (1) โรงเรียนไดจัดใหมีการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษของบุคลากร (MWIT Placement Test)
ใหแกบุคลากรของโรงเรียนจํานวน 126 คน โดยแบงการทดสอบเปน 2 สวน คือ
1) ความสามารถดานการพูด (Speaking Test): ทดสอบโดย อาจารย Mr. James Stevens
ครูสาขาวิชาภาษาตางประเทศ ซึ่งทดสอบบุคลากรเปนรายบุคคล ใชเวลาในการทดสอบประมาณ
10 – 15 นาที/คน ใชเกณฑมาตรฐานของ British Council Aptis Speaking Test ผลคะแนน ดังนี้
- คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมดเทากับ 4.5
- เจาหนาที่สายวิชาการมีคะแนนเฉลี่ย 5.0
- เจาหนาที่สายสนับสนุนมีคะแนนเฉลี่ย 4.20

[2]
โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ขอมูลการดําเนินการ
2) ความสามารถดานการฟงและไวยกรณ (Listening and Structure): แบงเปน 2 กลุม
จากผลคะแนนการทดสอบความสามารถดานการพูด (Speaking Test Result)
คือกลุม A คะแนน นอยกวา 5.0 และกลุม B คะแนนไมต่ํากวา 5.0 ผลการทดสอบ ดังนี้
กลุม A ขอสอบ 83 ขอ 83 คะแนน คะแนนเฉลี่ยกลุม = 34.50
กลุม B ขอสอบ 82 ขอ 82 คะแนน คะแนนเฉลี่ยกลุม= 58.09
(2) จากผลการทดสอบขางตน ทางโรงเรียนไดมีการจัดหลักสูตรสําหรับพัฒนาศักยภาพการใชภาษา
อังกฤษสําหรับ ในภาคเรียนที่ 1/2562 มีจํานวน 9 หลักสูตร 11 ชั้นเรียน ดังนี้
1. Communicative English Level 1: (Speaking test scores from 0 - 3)
แบงเปนกลุม คือกลุม A และกลุม B แบงตามชวงเวลาที่ผูเรียนสะดวก
2. Communicative English Level 2: (Speaking test scores from 3.5 - 5) แบงเปน 2 กลุม คือ กลุม A
(กลุมครู) และกลุม B (กลุม เจาหนาที่)
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. Speaking Test
7. Reading and Speaking for IELTS
8. Standardized Test Preparation
9. How to write and present academic papers
จากผลการดําเนินกิจกรรมในภาคเรียนที่ผานมา พบวา บุคลากรที่เขารวมอบรมมีความมั่นใจในการ
สือ่ สารกับครูชาวตางชาติเพิ่มมากขึ้น ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน มีเครือขายสังคมออนไลนกลุม
(facebok group) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง เกิดสังคมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย

กา ร ป ระ ชุ มค ณะอนุ ก ร ร ม กา ร บริ หา รง าน บุ ค คล
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[3]
โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ขอมูลการดําเนินการ
ภาษาอังกฤษทั้งในดานการทํางาน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมกัน ถึงแมวาจะมีอุปสรรคเรื่องเวลา
ในการเขาชั้นเรียน เนื่องจากหลายครั้งติดภารกิจเรงดวนที่ทับซอนกับชวงเวลาเรียน ทําใหไมสามารถเขา
เรียนได

3) จัดบรรยากาศการใชภาษาอังกฤษ (Speaking Days)

เจาหนาที่ทั้งหมด (1) มีพื้นที่เพื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนผานเครือขายสังคมออนไลนกลุมตามความสนใจ
ของผูเรียนเพื่อใชแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
(2) ประชาสัมพันธชองทางและหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษออนไลน ผานทางเครือขายสังคมออนไลน
กลุม (Facebook Group) ของโรงเรียน เพื่อกระตุนความสนใจในการเรียนรูภาษาอังกฤษ
(3) อยูระหวางดําเนินการจัดพื้นที่ฝกฝนการพูดคุยภาษาอังกฤษ (Talking Space) เพือ่ เปนการริเริ่มสราง
บรรยากาศการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานที่ทํางาน โดยจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู
เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร เปนตน และจัดใหมีครูชาวตางประเทศมารวมเปนผูนําในการสนทนา

4) สนับสนุนบุคลากรใหเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนใน

 โครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ ดังนี้
และผูที่มีพัฒนาการ (1) วันที่ 3 – 16 ตุลาคม 2561 Miss Maria Delia A Daya และ น.ส.เกศินี นุชทองมวง เขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยน ณ Droste-Hülshoff-Gymnasium สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ดานภาษาอังกฤษ
(2) วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2561 ดร. ปราณี ดิษรัฐกิจ เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ G.T. (Ellen Yeung)
ที่เพิ่มขึ้น
College เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
(3) วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2561 นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย และ นายฐิติณัฐ นภาวรรณ เขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยน ณ Seoul Science High School สาธารณรัฐเกาหลี
(4) วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2561 น.ส.สุชาวดี บูรณสมภพ และ น.ส.พรทิพย พรอมมูล เขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยน ณ Shanghai High School สาธารณรัฐประชาชนจีน
(5) วันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2561 นางปภากร วงศศิลปกุล และ น.ส.โศลดา รชตะพฤกษา เขารวม
โครงการแลกเปลี่ยน ณ Aichi Prefectural Handa Senior High School ประเทศญี่ปุน

ตางประเทศ/งานวิชาการระดับนานาชาติ

บุคลากรที่สนใจ
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โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ขอมูลการดําเนินการ
(6) วันที่ 4 – 9 พฤศจิกายน 2561 น.ส.สถาพร วรรณธนวิจารณ ดร.สมพร บัวประทุม และ น.ส.พิริยา
ยังรอต เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ University Visit Program for Professionals in Secondary
Education from ASEAN Countries ณ ประเทศญี่ปุน
(7) วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2562 น.ส.จตุภรณ สวัสดรักษา และ น.ส.อัญญารัตน บุญวัฒน เขารวม
โครงการแลกเปลี่ยน ณ St. Antonius Gymnasium สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
(8) วันที่ 25 – 31 มีนาคม 2562 ดร.อุษา จีนเจนกิจ และ น.ส.สุภาพัชร สินกันทรากร เขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยน ณ National University of Singapore High School of Mathematicss and Science
สาธารณรัฐสิงคโปร
(9) วันที่ 13 – 25 เมษายน 2562 น.ส.พิมพเพ็ญ เธียรสิทธิพงศ เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ
Ritsumeikan Senior High School ประเทศญี่ปุน
(10) วันที่ 14 – 25 เมษายน 2562 นายเมธชวิน อินธิไชย เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Ritsumeikan Senior
High School สาธารณรัฐสิงคโปร
(11) วันที่ 18 – 25 เมษายน 2562 ดร.คมศิลป โคตมูล และ น.ส.สิรยาภรณ ผาลาวรรณ เขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยน ณ Waseda University Honjo Senior High School ประเทศญี่ปุน
(12) วันที่ 18 – 25 เมษายน 2562 ดร.ธนัชกฤช แกวเต็ม และ น.ส.ธวชินี โรจนาวี เขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยน ณ Korea Science Academy of KAIST สาธารณรัฐเกาหลี
(13) วันที่ 22 – 29 เมษายน 2562 ดร.อุษา จีนเจนกิจ และ ดร.ดวงแข ศรีคุณ เขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยน ณ National Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร
(14) วันที่ 27 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2562 น.ส.ธัญญรัตน ดําเกาะ และ น.ส.อมรศรี อมรวัชรพงศ เขารวม
โครงการแลกเปลี่ยน ณ John Monash Science School เครือรัฐออสเตรเลีย
(15) วันที่ 28 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2562 น.ส.ดารุณี มีชัย และ นางมะลินีรักษมณี เขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยน ณ Camborn Science and International Academy สหราชอาณาจักร
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โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ขอมูลการดําเนินการ
 กิจกรรมวิชาการในตางประเทศ ดังนี้
(1) วันที่ 14 – 19 ตุลาคม 2561 นายวัลลภ คงนะ รวมงานคายวิทยาศาสตร NTNU 2018 Science Camp ณ
National Taiwan Normal University สาธารณรัฐจีน
(2) วันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2561 น.ส.ดารุณี มีชัย เปนตัวแทนผูอํานวยการเขารวมประชุมวิชาการ 4th
Conference of PASCH Principals from Southeast Asia-Australia-New Zealand ณ เกาะบาหลี
ประเทศอินโดนีเซีย
(3) วันที่ 16 – 22 ธันวาคม 2561 ดร.กิติศักดิ์ บุญขํา และนางทิพนาถ นอยแกว รวมงาน SAKURA Exchange
Program in Science 2018 ณ ประเทศญี่ปนุ
(4) วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 นายเดี่ยว ใจบุญ เขารวมงานประชุมวิชาการ T3 International Conference
ดานการใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟในการจัดการเรียนการสอน และ STEM
(5) วันที่ 18 – 23 มีนาคม 2562 ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ เขารวมกิจกรรมการนําเสนอโครงงาน ในงาน
Singapore International Science Challenge and International Student Science Fair 2019 ณ สาธารณรัฐ
สิงคโปร
(6) วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2562 นายเดี่ยว ใจบุญ เขารวมกิจกรรมการแขงขันนําเสนอโครงงาน ในงาน
Tsukuba Science Edge 2019 ประเทศญี่ปุน
(7) วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2562 น.ส.เลาขวัญ งามประสิทธิ์ เขารวมกิจกรรมการแขงขันโครงงาน
ในงาน IDEX2019: Innovation, Design, Engineer Exchange ณ Anglo-Chinese School (Independent)
สาธารณรัฐสิงคโปร
(8) วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2562 นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ เขารวมกิจกรรมการแขงขันโครงงาน
ในงาน International Elementz Science Researh Conference and Exhibition ณ Anderson Serangoon
Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร
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ขอมูลการดําเนินการ
(9) วันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2562 น.ส.ธัญนันท ภูผาจง เขารวมเปนผูสังเกตการณและเปนผูชวยหัวหนาทีม
ในการแขงขันดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร ณ ประเทศฮังการี
(10) วันที่ 5 – 16 สิงหาคม 2562 นายจตุพร พันตรี เขารวมโครงการ CERN – Physics High School
Teacher Programme ณ สมาพันธรัฐสวิส
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