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ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ

1. พัฒนาและสงเสริมครูใหทาํ วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) เพือ่ นํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2. สงเสริมและสนับสนุนใหครูไดนําเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
3. ใหรางวัล/เชิดชูครูผูมีผลงานวิจัยที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดีเดน
4. สนับสนุนใหครูเปนผูนาํ ในการออกไปขยายผลการจัดการเรียนการสอนใหแกโรงเรียนเครือขาย เพือ่ สั่งสมองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

ตัวชี้วัด

1. ครูมีผลงานวิจัยดานการจัดการเรียนการสอน จํานวน 6 ผลงาน
2. รอยละ 80 ของครูไดเปนผูน ําในการออกไปขยายผลการจัดการเรียนการสอนใหแกโรงเรียนเครือขาย

เปาประสงค

1. ครูสามารถนําผลการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูของนักเรียนใหมีคุณภาพสูงขึน้
2. ครูสามารถสัง่ สมองคความรูแ ละประสบการณจากการเปนเปนผูนาํ วิชาการในการขยายผลองคความรู
โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ขอมูลการดําเนินการ

 การพัฒนาความรูด านการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
การพัฒนาสื่อ การวัดและประเมินผล และการวิจัยในชั้นเรียน วิชาการและผูสนใจ (1) วันที่ 17 ตุลาคม 2561 โรงเรียนไดเชิญ Prof. Tairo Nomura, Director จาก STEM Education
Research Center, Saitama University จัดอบรมความรูใหแกครูและผูสนใจเรื่อง "Lesson Study
- อบรมความรูดาน Classroom Research
on STEM Education"
- อบรมความรูดาน Science Communication
(2) วันที่ 23 มกราคม 2562 โรงเรียนไดเชิญ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดี ฝายพัฒนา
- สงเสริมบรรยากาศ ประชาสัมพันธขาวสาร เพื่อสงเสริม
การศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
การทําวิจัยของครู
พระจอมเกลาธนบุรี อบรมความรูใหแกครูและผูสนใจเรื่อง “Outcome Based Learning”
- จัดประกวดหรือเผยแพรการพัฒนาสื่อ/กิจกรรมการเรียน
(3) วันที่ 27 มีนาคม 2562 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะการปฏิบัติงาน (MWIT
การสอนและการวิจัย
Learning & Sharing) โดยเชิญบุคลากรในองคกรที่มีความเชี่ยวชาญมาเปนวิทยากรหรือผูนํา

1) โครงการพัฒนาความรูดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน

เจาหนาที่สาย

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาสมรรถนะดาน ICT ใหแกบุคลากร หัวขอ “Team Driving With
MWIT Team Drives” โดย น.ส.เลาขวัญ งามประสิทธิ์ และนายนิรุตต ทองโสภา
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โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ขอมูลการดําเนินการ
(4) วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนไดเชิญ ดร. ภิญโญ พานิชพันธ มาจัดอบรมความรูใหแกครู
ของโรงเรียนในหัวขอ “Basic Concept of Education”
(5) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนไดเชิญ ดร. อุษณีย อนุรุทธวงศ มาจัดอบรมความรูใหแกครู
ของโรงเรียนในหัวขอ “การจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ (Gifted Education)”
(6) วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนไดเชิญทีมวิทยากรจากบริษัท Microsoft Thailand มาจัดอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะดาน ICT ใหแกเจาหนาที่ของโรงเรียน 2 หัวขอ ดังนี้
1) Office 365 for Education
2) Infographic Design with PowerPoint
(7) โรงเรียนไดจัดทําโครงการพัฒนาความรูครูผสู อนนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร ระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 โดยเชิญคณาจารยจาก
National Taiwan Normal University: NTNU สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ซึ่งจะจัดอบรมใหแกครูรุน
แรกจํานวน 30 คน
 สนับสนุนใหวิจัยในชัน้ เรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้
(1) น.ส.ขวัญสกุล ศรีจอมขวัญ และ ดร.ดวงแข ศรีคุณ ทําวิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การความรู 3 โดยใชการนําเสนอรูปแบบฟสิกสสัปประยุทธและ TED Talk”
(2) ดร.ดวงแข ศรีคุณ และ น.ส.อมรศรี อมรวัชรพงศ ทําวิจัยเรื่อง “การพัมนาผลการเรียนรูวิชาเคมี
เรื่องสเตอริโอเคมีของนักเรียนชั้น ม.5 โดยเกมออนไลน”
(3) น.ส.ขวัญสกุล อุปพันธ ทําวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชการนําเสนอรูปแบบการแขงขันฟสิกส
สัประยุทธและ TED Talk ในการบูรณาการความรู โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ” โดยรับทุนวิจัย
ของโรงเรียน

กา ร ป ระ ชุ มค ณะอนุ ก ร ร ม กา ร บริ หา รง าน บุ ค คล
ครั้ ง ที่ 90/4/2562 วั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2562

[9]
โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ขอมูลการดําเนินการ
(4) นายธวัชชัย สุลาลัย ทําวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบเกมสําหรับวรรณคดี
ไทยระดับ ม.ปลาย” โดยรับทุนวิจัยของโรงเรียน
(5) น.ส.พิมพเพ็ญ เธียรสิทธิพงศ และนางสมฤทัย แกวบุญ ทําวิจัยเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นของครูตอ
กิจกรรมแผนใบไมลอยในการสอนเรื่องปจจัยที่มีผลตอการสังเคราะหดวยแสงของพืช”
(6) นายมานนท ผสมสัตย ทําวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูการเริ่มตนเขียน
ภาพสีนา้ํ มันดวยการผลิตซ้ํา (Reproduction Painting) ของนักเรียนรายวิชาศิลปะปฏิบัติ:สีน้ํามัน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ”
(7) ดร.อรวรรณ ปยะบุญ ทําวิจัยเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นของครูตอการพัฒนาวิธีการสกัด
ดีเอ็นเอของแบคทีเรียอยางงายเพือ่ ใชในการจัดการเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”
โดยรับทุนวิจัยของโรงเรียน
(8) น.ส.ธัญญรัตน ดําเกาะ ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนที่เรียนผานการทํากิจกรรม Active Learning
เรื่อง “From RNA reverse to DNA and code for peptide”
2) การศึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาแบบ Active Learning เพื่อใหเกิดการ
สังเคราะหความรูอยางยั่งยืน
3) การจัดการเรียนการสอนดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนในโรงเรียน
เครือขายความรวมมือทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
(9) น.ส.รังสิมา สายรัตนทองคํา ไดศึกษาเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเรขาคณิตวิยุต”
(10) ดร.กิติศักดิ์ บุญขํา ศึกษาเรื่อง “การใชชุดสาธิต Magnetic brake สําหรับการสอนการเหนี่ยวนํา
แมเหล็กไฟฟา”
(11) นายชาคริต สมาณรักษ และนายจตุพรพันตรี ศึกษาเรื่อง “Improvement of student
comprehension in circuit using crack the circuit online game”
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โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ขอมูลการดําเนินการ
(12) ดร.ศราวุทธ แสงอุไร ศึกษาเรื่อง “A development of Secondary Spray mist Equipment for
Fabrication FTO Thin Film in School Laboratory”
(13) ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ นําเสนอผลงานเรื่อง “Teacher “Solution” in Chemistry Using MultiLearning Teachniques for Enhancing Students’s Engagement and Understanding”
(14) ดร.สาโรจน บุญเส็ง นําเสนอผลงานเรื่อง “Introduction of a Computational Chemistry into the
Teacher Training for High School: Rationalizing the Elimination Reaction”
(15) น.ส.จตุภรณ สวัสดิ์รักษา และ ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ นําเสนอผลงานเรื่อง “Car for Course”;
Achievement model for STEM Activities in Practical Chemistry Training Workshop”
(16) นายชัยวัฒน เชื้อมั่ง ทําวิจัยเรื่อง “Integration of TPACK Framework in the Teacher Training
Short Course on Creating Acid-Base Titration Virtual Lab”
(17) นายวีรวุฒิ เทียนขาว นําเสนอผลงานเรื่อง “Earth Science Inquiry with “Auduino”
(18) น.ส.เมษสุวัลย พงษประมูล น.ส.นิธิกานต คิมอิ๋ง และน.ส.อารีย สักยิ้ม ไดศกึ ษาเรื่อง “การเตรียม
ความพรอมสําหรับการอบรมความรูทางวิชาการใหกับบุคลากรทางการศึกษา”
(19) น.ส.ทิพนาถ นอยแกว และ น.ส.ธัญญรัตน ดําเกาะ ไดศึกษาเรื่อง “การจัดการเรียนรูในรูปแบบ
Mini couse ในรายวิชาแพลงกตอนวิทยา
(20) น.ส.นิธิกานต คิมอิ๋ง และ น.ส.เมษสุวัลย พงษประมูล นําเสนอผลงานเรื่อง “การพัฒนาปรับปรุง
แหลงเรียนรูและสื่อทางสัตววิทยา สําหรับจัดการเรียนการสอนชีววิทยา”
(21) Mr.James Stevens ศึกษาเรื่อง “Students’s Awareness of Effective Strategies for Learning”
(22) ดร.อุษา จีนเจนกิจ นําเสนอผลงานเรื่อง “Implementation of Creativirty and Innovation Course”

กา ร ป ระ ชุ มค ณะอนุ ก ร ร ม กา ร บริ หา รง าน บุ ค คล
ครั้ ง ที่ 90/4/2562 วั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2562
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 การสนับสนุนใหทําวิจัยและไปนําเสนอผลงานวิชาการ ดังนี้
(1) วันที่ 18-20 ตุลาคม 2561 ดร.ดวงแข ศรีคุณ เขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนําเสนอ
ผลงานเรื่อง “Nasa’s Inpact Creaters: Highlighting Experimental Design” โดยนําเสนอผลงานใน
รูปแบบ Ed-Talk ในงาน The 4th International Science Mathematics and Technology Education
Conference (ISMTEC 2018) จัดโดย สสวท.
(2) วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 ดร.อุษา จีนเจนกิจ เขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานเรื่อง
“A novel optical sensor for determining nitrate ions in water using polyvinylpyrrolidone and
acid blue 22” ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 44
(3) เดือนพฤศจิกายน 2561 น.ส.อรวรรณ ปยะบุญ รวมกับนักเรียน ตีพิมพผลงานรวมกับนักเรียนเรื่อง
“Screening, Identification and evaluation of potential biocontrol fungi against water lettuce”
ในวารสารวิชาการ International Journal of Agricultural Technology
(4) วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน เขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานเรื่อง “การเปรียบเทียบอัลกอริทึมของการเรียนรูเชิงลึกสําหรับใชในการวิเคราะหความเปน
เอกลักษณของคลื่นสมองเพื่อหาวิธีกระตุนคลื่นสองดวยการมองเห็นที่เหมาะสมของแตละบุคคล”
ในงานขับเคลื่อน Thailand 4.0 ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(5) วันที่ 24-25 พฤศจิกายน ดร.ศราวุทธ แสงอุไร เขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานเรื่อง
“Home-Made Nozzle and Spray Equipment for Fabrication of Metal Oxide Thin Film in School
Laboratory ” ในงาน ICIE2017 The 3rd International Conference on Innovation in Education”
จัดโดย Institute for Innovation Learning, Mahidol University
(6) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 น.ส.ธัญนันท ภูผาจง เขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน
รวมกับนักเรียนเรื่อง “การศึกษารูปแบบการเคลื่อนที่ของแทงแมเหล็กผานทอทองแดงอลูมิเนียม”
ในงาน Graduate School Conference 2018
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(7) วันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2562 นายอนุชา ประทุมมา เขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน
เรื่อง “Water Bottle Rocket Competition” for the Momentum Lesson Designed for Grade 10
ในงาน 7th Asia-Pacific Conference of Young Scientists APCRS 2018
(8) วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ เขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน
เรื่อง “Innovative Colorimetric Sensor for Detection of Chloramine by Using Nano
Sodium Iodide in Amylose Helix” ในงาน Nano Thailand The 6th Thailand International
Nanotechnology Conference
(9) วันที่ 23-26 มกราคม 2562 นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน เสนอบทความวิชาการ เรื่อง “EEGbased Person Authentication Method Using Deep Learning with Visual Stmulation” งานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ The 2019 11th International Conference on Knowledge and Smart
Technology (KST-2019) ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต
(10) วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ 2562 ครูสาขาวิชาเคมีเขารวมนําเสนอผลงานวิชาการในงาน Pure and
Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019) จํานวน 5 ผลงาน ดังนี้
1) น.ส.จตุภรณ สวัสดิ์รักษา ดร.สาโรจน บุญเส็ง และ ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ เขารวมประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงาน เรื่อง “Fostering Integrative Knowledge for Active Learning
In the Thermodinamics, Petrolium, Polymers and Electrochemistry”
2) ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ นําเสนอผลงานเรื่อง “Facile Synthesis of CdSe Quantum Dots
for Detection of TNT”
3) นายชัยวัฒน เชื้อมั่ง นําเสนอผลงานเรื่อง “The use of smartphone as simple
spectrophotometer to be a teaching media in chemistry ”
4) ดร.สาโรจน บุญเส็ง นําเสนอผลงานเรื่อง “The bond collector: a card game for learning
the Lewis structure of organic compounds”

กา ร ป ระ ชุ มค ณะอนุ ก ร ร ม กา ร บริ หา รง าน บุ ค คล
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5) ดร.สาโรจน บุญเส็ง นําเสนอผลงานเรื่อง ““Car for Course” fostering integrative
knowledge for active learning in thermodynamics, petroleum, polymers and
electrochemistry”
(11) วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 ครูสาขาวิชาฟสิกส 3 คน เขารวมงานประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงาน ในงาน Siam Physics Congress 2019 (SPC2019 International Conference) ณ จังหวัด
สงขลา โดยเสนอผลงานวิชาการ ดังนี้
1) นายอนุชา ประทุมมา นําเสนอผลงานเรื่อง “Electronics transport property in two
dimensional of graphene at low phonon energy SiO2”
2) ดร.กิติศักดิ์ บุญขํา นําเสนอผลงานเรื่อง “A simple technique for measuring the spatial of
photon pairs for complete interference in the Michelson interferometer”
3) ดร.กิติศักดิ์ บุญขํา ตีพิมพผลงานเรื่อง “Simple experimental setup for producing
polarization-entangled photons” ในเอกสาร Proceeding of SPC2019 (Journal of Physics:
Conference Series)
(12) วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ครูสาขาวิชาศิลปศาสตร 2 คน เขารวมประชุมวิชาการและในงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 3 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้
1) น.ส.ขวัญสกุล อุปพันธ นําเสนอผลงานเรื่อง “การประยุกตใชการนําเสนอรูปแบบการแขงขัน
ฟสิกสสัประยุทธและ TED Talk ในการบูรณาการความรู โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ”
2) นายธวัชชัย สุลาลัย นําเสนอผลงานเรื่อง “การพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบเกม สําหรับวิชา
วรรณคดีไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”
(13) วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2562 ดร.สิริรัตน พงศพิพัฒนพันธุ นําเสนอผลงานเรื่อง “การศึกษา
ความสัมพันธของคุณภาพน้ํากับความหนาแนนของผักตบชวา โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศ
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ภูมิศาสตรรวมกับโดรน บริเวณแมน้ําทาจีน อ.สามพราน และ ต.มหาสวัสดิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม”
ในงานการประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13
(14) วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2562 ครูสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ เขารวมนําเสนอ
ผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 ดังนี้
1) น.ส.อรวรรณ ปยะบุญ นําเสนอผลงานเรื่อง “การควบคุมเชื้อรากอโรคใบใหมแผลเล็ก
ขาวโพดดวย Chaetomium globosum”
2) น.ส.พิมพเพ็ญ เธียรสิทธิพงศ นําเสนอผลงานเรื่อง “ผลของ Tonic acid ตอปริมาณสารตาน
อนุมลู อิสระในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอ็มบริโอบัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaerth)”
(15) วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ดร.สมพร บัวประทุม เขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน เรื่อง
“Development of Physics experiments in high school level in Thailand using sensors on
smartphone” ในงาน The 6th International Conference on Education (ICE2019) and the 15th
National Confernce
(16) วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 ครูสาขาวิชาเคมี เขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานในงาน
ISET2019 (Science Education for Global Sustainability: Integration and Innovation) ดังนี้
1) นายชัยวัฒน เชื้อมั่ง นําเสนอผลงานเรื่อง “Integration of TPACK Framework in the Teacher
Training Short Course on Creating Acid-Base Titration Virtual Lab”
2) นายสาโรจน บุญเส็ง นําเสนอผลงานเรื่อง “Introduction of a Computational Chemistry into
the Teacher Training for High School: Rationalizing the Elimination Reaction”
3) น.ส.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ นําเสนอผลงานเรื่อง “Teacher “Solution” in Chemistry Using
Multi-Learning Teachniques for Enhancing Students’s Engagement and Understanding”
4) น.ส.จตุภรณ สวัสดิ์รักษา และ นายเกียรติภูมิ รอดพันธ นําเสนอผลงานเรื่อง “Car for Course”;
Achievement model for STEM Activities in Practical Chemistry Training Workshop”
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ครั้ ง ที่ 90/4/2562 วั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2562

[15]
โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย
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5) นายวีรวุฒิ เทียนขาว นําเสนอผลงานเรื่อง “Earth Science Inquiry with “Auduino””
6) น.ส.อุษา จีนเจนกิจ นําเสนอผลงานเรื่อง “Implementation of Creativirty and Innovation
Course”
(17) วันที่ 14 – 15 กันยายน 2562 ครูของโรงเรียนรวมนําเสนอผลงานวิชาการ จํานวน 15 ผลงาน
ในงานประชุมวิชาการ: การจัดการเรียนการสอนดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับ
นักเรียนในโรงเรียนเครือขายความรวมมือทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
--------------------------------- สรุปจํานวนงานวิชาการที่ไดรับการเผยแพรในเวทีวิชาการทั้งสิ้น จํานวน 44 ผลงาน –
- เปนผลงานวิจัยดานการจัดการเรียนการสอน 25 ผลงาน  การสนับสนุนการเปนผูน ําวิจัย
วันที่ 13 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562 ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ เขารวมโครงการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานวิจัย รุนที่ 5 หัวขอ “Exclusive Research Management Program” จัดโดย
สถาบันวิจัยสินคาเกษตร องคการมหาชน

2) กิจกรรมการฝกอบรมระยะสั้นและศึกษาตอในประเทศและ
ตางประเทศ

เจาหนาที่ทผี่ าน โรงเรียนไดดําเนินการเพื่อสนับสนุนใหบุคลากรไดไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและไปฝกอบระยะสั้น ดังนี้
การคัดเลือก

 ทุนศึกษาตอ ป.เอก

-

ศึกษาตอดาน Science Education

(1) ศึกษาตอ ป.เอก ในประเทศ ดวยทุนโรงเรียน 8 คน

-

ฝกอบรมดาน Gifted Education

(2) ศึกษาตอ ป.เอก ตางประเทศ ดวยทุนรัฐบาล 7 คน
(3) ดําเนินการคัดเลือกผูมีสิทธิรับทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก ตางประเทศ ดวยทุนรัฐบาล ก.พ.
จํานวน 1 ทุน โดยปงบประมาณ 2562 ยังไมมีผูมีสิทธิรับทุน
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 ทุนฝกอบรม
ดําเนินการคัดเลือกผูมีสิทธิรับทุนฝกอบรมระยะสั้นในตางประเทศ โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังไม
มีผูมีสิทธิรับทุน

3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในองคกร (Professional
Learning Community:PLC)

เจาหนาที่ทั้งหมด โรงเรียนไดจัดทําโครงการ “Professional Learning Community:PLC” โดยมีประเด็นในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน ดังนี้
สายวิชาการ: หลักสูตร และการทําวิจัยในโรงเรียน
สายสนับสนุน: มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ขอตกลงในการปฏิบัติงาน
 ระเบียบขอบังคับของโรงเรียน


4) กิจกรรมขยายผลการจัดการเรียนการสอนและองคความรูใหแก
โรงเรียนเครือขายทั่วประเทศ

เจาหนาที่
สายวิชาการ

โรงเรียนไดดําเนินการตามภารกิจใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตามโครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองค
ความรูท างวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย
สังกัด สพฐ. โดยในชวงเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 มีครูของโรงเรียนไดเปนผูนําในการออกไป
ขยายผลการจัดการเรียนการสอนใหแกโรงเรียนเครือขาย 46 คน ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 38 โรงเรียน
ทุกภาคของประเทศ
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