[1]
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมการทําวิจัยดานการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ
ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
เปาประสงค 1. บุคลากรมีผลงานวิจัยดานการจัดการเรียนการสอนเปนที่ยอมรับในวารสารและหรืองานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
และสามารถนําผลการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูของนักเรียนได
2. บุคลากรที่มีการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด

1. บุคลากรมีผลงานวิจัยดานการจัดการเรียนการสอน องคความรูและนวัตกรรมดานการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร 0.5 เรื่องตอคน
2. บุคลากรมีผลงานวิชาการเปนที่ยอมรับในเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 10 ผลงาน

กลยุทธ

1. พัฒนาและสงเสริมครูทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2. สงเสริมและสนับสนุนใหบคุ ลากรไดนาํ เสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
3. ใหรางวัล/เชิดชูผูมีผลงานวิจัย องคความรูและนวัตกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินงานของโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม

1) โครงการพัฒนาความรูดานการวิจัยสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ
ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

ขอมูลการดําเนินการ

ความสําเร็จ

วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 โรงเรียนไดเชิญ รศ. ดร. สมสรรญก วงษอยูนอย บรรยาย

มีครูเขารวมอบรมความรูดาน

ใหความรู และใหคาํ แนะนํากลุมยอยแกครูและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในหัวขอ

การวิจัยในชั้นเรียนรอยละ 80

“Classroom Action Research”
หลังการอบรมไดรับการสะทอนกลับ (Feedback) ดังนี้
1) สิง่ ที่ไดรบั จากการอบรมที่เดนชัดคือ เขาใจหลักการ ประเภทและ

องคประกอบของการวิจัย เรียนรูแนวคิดการเลือกหัวขอวิจัย เปนตน
กา ร ป ระ ชุ มค ณะอนุ ก ร ร ม กา ร บริ หา รง าน บุ ค คล ครั้ ง ที่ 9 3 /1 /2 56 3 วั น ที่ 2 6 กุ ม ภ าพั น ธ 2 56 3

ของจํานวนครูทงั้ หมด

[2]
โครงการ/กิจกรรม

ขอมูลการดําเนินการ
2) ปญหาและอุปสรรคของการทําวิจัยคือ เวลาในการทําวิจัยหรือสะทอนคิดหลัง

การสอน วิธีการวัดผลที่เปนที่ยอมรับ การเลือกหัวขอวิจัย เปนตน
3) ขอเสนอแนะอื่น ๆ คือ อยากใหเปนวิทยากรรุนใหม ๆ อยากใหจดั เปน

Workshop กลุมยอย อยากเห็นกรณีตัวอยางในการบรรยาย เปนตน
===========================================
 สรุปผลงานวิจัยครู จํานวน 4 ผลงาน ดังนี้
(1) ดร.สมพร บัวประทุม ไดตีพิมพผลงานเรื่อง “ชุดทดลองการวัดคาความเรง

เนื่องจากแรงโนมถวงของโลก โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรอยางงาย ตัวตรวจวัด
ที่พัฒนาขึ้นเองและสมารทโฟน” ในวารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู (Vol10,No2 (2019)) เดือนธันวาคม 2562
(2) ดร.สมพร บัวประทุม อยูระหวางศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดการทดลองการ

แทรกสอดของแสงตนทุนต่ําแบบแสดงกราฟความเขมแสงโดยอัตโนมัติสําหรับ
การศึกษาในเชิงลึก”
(3) นายเมธชวิน อินธิไชย วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “การพัฒนาทักษะการฟงและการอาน

ออกเสียงเชื่อมคําในภาษาอังกฤษ (How to improve students English Listening
and Speaking Skills: Linking Sounds)”

กา ร ป ระ ชุ มค ณะอนุ ก ร ร ม กา ร บริ หา รง าน บุ ค คล
ครั้ ง ที่ 93/1/2563 วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ 2563

ความสําเร็จ

[3]
โครงการ/กิจกรรม

ขอมูลการดําเนินการ

ความสําเร็จ

(4) นายธวัชชัย สุลาลัย วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “การใชเกมสสายลับในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5”
2) โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสื่อสารทางวิทยาศาสตร

-มีแผนดําเนินการในไตรมาสที่ 2-

-

-มีแผนดําเนินการในไตรมาสที่ 3-

-

(Science Communication)
3) โครงการพัฒนาความรูและทักษะดานเทคนิคการนําเสนอ
อยางมืออาชีพ
4) กิจกรรมการฝกอบรมระยะสั้นและศึกษาตอในประเทศและ
ตางประเทศ

โรงเรียนไดประสานขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล ไปยังสํานักงาน ก.พ. โดยปงบ

ไดรับการจัดสรรทุนรัฐบาล

ประมาณ พ.ศ. 2563 ไดรับการจัดสรรทุนฝกอบรมระยะสั้นในตางประเทศดาน Gifted เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรได



ฝกอบรมดาน Gifted Education

Education ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน ขณะนี้อยูระหวางรอหลักเกณฑและวิธีการ



ศึกษาตอดาน Science Education

คัดเลือกจากสํานักงาน ก.พ. ในระหวางนี้ ทางโรงเรียนไดประสาน National Taiwan

จํานวน 1 ทุน

Normal University: NTNU สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ใหจัดหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อ

(จากที่ขอรับการจัดสรรจํานวน 2 ทุน)

พัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น

รองรับทุนดังกลาว
5) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในองคกร (PLC)

(1) โรงเรียนไดเปดเวทีใหครูที่ไปเขารวมกิจกรรมวิชาการในตางประเทศ ไดเลา
ประสบการณท่ีไดรับ ใหเพื่อนครูและเจาหนาที่หลังการประชุมประจําเดือน
(2) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ
"ทํากิมจิผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร" โดยครูแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ชาวเกาหลี Dr. In Jeong Ko จาก Korea Science Academy of KAIST (KSA)

กา ร ป ระ ชุ มค ณะอนุ ก ร ร ม กา ร บริ หา รง าน บุ ค คล ครั้ ง ที่ 9 3 /1 /2 56 3 วั น ที่ 2 6 กุ ม ภ าพั น ธ 2 56 3

-

[4]
โครงการ/กิจกรรม

ขอมูลการดําเนินการ

ความสําเร็จ

กิจกรรมนี้นอกจากไดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางดานอาหาร ยังเปนการเรียนรู
กระบวนการทางวิทยาศาสตรในเรื่องการหมักอีกดวย
(3) มีแผนจัดเปนกิจกรรม Knowledge Sharing ในเรื่องที่บุคลากรสนใจ โดยเนน
สงเสริมบรรยากาศในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ รวมกัน เพื่อกอเปนสังคมแหงการเรียนรู
เชน จัดเวทีใหครูไดมีโอกาสเลาเรื่องงานวิจยั ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน การใช
แอปพลิเคชั่นสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน หรือแมแตความรูทั่ว ๆ ไป
6) กิจกรรมขยายผลการจัดการเรียนการสอนและองคความรูใหแก
โรงเรียนเครือขายทั่วประเทศ

โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการขยายผลการจัดการเรียนการสอนและองคความรูใหแก

มีครูเขารวมกิจกรรมขยายผล

โรงเรียนเครือขาย “โครงการศูนยขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการ

การจัดการเรียนการสอนและ

เรียนการสอน ไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.” จํานวน 47

องคความรู คิดเปนรอยละ 55

โรงเรียน โดยมีครูเขารวมกิจกรรมจํานวน 36 คน

กา ร ป ระ ชุ มค ณะอนุ ก ร ร ม กา ร บริ หา รง าน บุ ค คล
ครั้ ง ที่ 93/1/2563 วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ 2563

