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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการทํางานในระดับนานาชาติ
เปาประสงค

1. บุคลากรมีศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานระดับนานาชาติ
2. บุคลากรสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
3. บุคลากรมีสุขภาพกาย ใจ สติปญญาและสภาพแวดลอมที่สนับสนุนใหปฏิบัตงิ านไดอยางมีความสุข
4. บุคลากรที่มีการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน

ตัวชี้วัด

1. รอยละ 60 ของบุคลากรทัง้ หมดมีศักยภาพดานการพูดภาษาอังกฤษไมตา่ํ กวาระดับ 5.0 ของ IELTS speaking หรือเทียบเทา
2. บุคลากรสามารถพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 0.5 เรื่องตอคน

กลยุทธ

1. พัฒนาความรู ทักษะและจัดบรรยากาศการใชภาษาอังกฤษในสถานที่ทาํ งาน
2. สรางแรงจูงใจหรือใหรางวัลแกบุคลากรผูที่มีพัฒนาการดานภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น
3. สงเสริมการทํางานดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
4. จัดกิจกรรมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกายและใจใหบุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานไดอยางมีความสุข
5. จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทํางานของบุคลากร
โครงการ/กิจกรรม

1) โครงการอบรมความรูและทักษะทางภาษาอังกฤษใหสอดคลองตาม
ความสามารถและความจําเปนรายบุคคล

ขอมูลการดําเนินการ

ความสําเร็จ

โรงเรียนไดมีการจัดหลักสูตรสําหรับพัฒนาศักยภาพการใชภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร

มีบุคลากรเขารวม 62 คน

ภาคเรียนที่ 2/2562 จํานวน 7 หลักสูตร 9 ชั้นเรียน ดังนี้
1. Communicative English Level 1: (Speaking test scores from 0 – 3.0)
แบงเปนกลุมคือกลุม A และกลุม B แบงตามชวงเวลาที่ผเู รียนสะดวก
2. Communicative English Level 2: (Speaking test scores from 3.5 – 5.0)
แบงเปน 2 กลุม คือ กลุม A (กลุม ครู) และกลุม B (กลุมเจาหนาที)่
3. Communicative English Level 3 (Speaking test scores from 5.5 – 7.5)

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

คิดเปนรอยละ 47 ของบุคลากร
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.56
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โครงการ/กิจกรรม

ขอมูลการดําเนินการ

ความสําเร็จ

4. MWIT English for School Exchange Training
5. Preparation for the IELTS
6. Standardized Test Preparation
7. How to write and present academic papers

หลังการอบรมไดรับการสะทอนกลับ (Feedback) ดังนี้
1) สิ่งที่ผูเรียนพึงพอใจมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ ครูผูสอน บรรยากาศการ

เรียนการสอน และหัวขอในการจัดการเรียนการสอน
2) สิง่ ที่ไดรบั จากการอบรมที่เดนชัดคือ ความมัน่ ใจในการสื่อสารกับครู

ชาวตางชาติเพิ่มมากขึ้นทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูสิ่งใหมจากครูและเพื่อนรวมชั้น และไดฝกฝนสื่อสารอยางสม่ําเสมอ
3) ปญหาและอุปสรรคของการเรียนคือ เวลาในการเขาชั้นเรียนอาจไม

สม่ําเสมอเนื่องจากมีภาระงานเรงดวนที่ซอนทับชวงเวลาเรียน
4) ขอเสนอแนะอื่น ๆ คือ อยากใหจัดอบรมตอเนื่อง ควรมีทางเลือกใหเรียน

แบบออนไลนได ผนวกการฝกใชภาษาในบางกิจกรรมของโรงเรียน
2) กิจกรรมการจัดพื้นที่แลกเปลีย่ นเรียนรูการใชภาษาอังกฤษ
(Talking Space)

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

-มีแผนดําเนินการในไตรมาสที่ 4-

-
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โครงการ/กิจกรรม
3) กิจกรรมการสนับสนุนบุคลากรใหเขารวมโครงการแลกเปลีย่ น
ในตางประเทศ/งานวิชาการระดับนานาชาติ

ขอมูลการดําเนินการ

โครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ ดังนี้
(1) วันที่ 3 – 16 ตุลาคม 2562 นายอนุชา ประทุมมา และ นายวีระยุทธ ปสาลี
เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Droste-Hülshoff-Gymnasium สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี
(2) วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2561 ดร. ธรรมนูญ ผุยรอด เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน
ณ G.T. (Ellen Yeung) College เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
(3) วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2561 นายมานนท ผสมสัตย และ ดร.มนสิการ จันทรสราง เขา
รวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Seoul Science High School สาธารณรัฐเกาหลี
(4) วันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2562 น.ส.สายสมร ยมวชิราสิน และ Mr.James Stevens
เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Shanghai High School สาธารณรัฐประชาชนจีน
(5) วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2561 ดร.กิติศักดิ์ บุญขํา และ น.ส.หทัยชนก สุขโชติ
เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Aichi Prefectural Handa Senior High School
ประเทศญี่ปุน
(6) วันที่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2562 น.ส.ศิริรัตน ศิริชีพชัยยันต และ น.ส.เมษสุวัลย
พงษประมูล เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Ritsumeikan Senior High School
ประเทศญี่ปุน
 กิจกรรมวิชาการในตางประเทศ ดังนี้
(7) วันที่ 12 – 18 มกราคม 2563 ดร.จิโรจน แสงรัตนประเสริฐ นําเสนอ
ประสบการณการเขารวมงาน The 12th International Science Youth Forum
(ISYF 2020) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร


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

ความสําเร็จ
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โครงการ/กิจกรรม
4) โครงการพัฒนาการจัดการองคความรู (KM) ดานการจัดการศึกษา
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษ





กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจดานการจัดการองคความรู
ในองคกร (KM/LO)
กิจกรรมการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R)
พัฒนาระบบการจัดการและรวบรวมองคความรู

5) โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการสรางสื่อ
การสอน/ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ

ขอมูลการดําเนินการ

วันที่ 19 กมภาพันธ 2563 โรงเรียนไดเชิญ ดร.ปฐมสุดา อินทุประภา และคุณธันยกร
อารีรัชชกุล จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
มาอบรมเชิงปฏิบตั ิการใหแกครูและเจาหนาที่ในหัวขอ “KM to Learning
Organization”

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 และวันที่ 6 มกราคม 2563 โรงเรียนไดจัดอบรมใหแก
บุคลากรที่สนใจในหัวขอ “G suite เพื่อการปฏิบัติงาน” โดยมีเจาหนาที่ของศูนย
คอมพิวเตอรของโรงเรียนเปนผูนําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู หัวขอยอย ดังนี้
1. ฟงกชันการใชงาน Gmail เพื่อสนับสนุนการทํางาน
2. Google Calendar เพื่อการนัดหมาย
3. Google Drive เพื่อจัดเก็บขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ

6) โครงการ MWIT วัยใส ใสใจสุขภาพ และกิจกรรมการทดสอบ
สมรรถภาพ ทางรางกายเพือ่ สุขภาพของบุคลากร

โรงเรียนไดสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการดูแลสุขภาพของทั้งนักเรียนและบุคลากร
โดยเชิญ รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล ผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการ สํานักวิจัยแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี มาติดตามประเมินภาวะโภชนาการของบุคลากรและนักเรียน
พรอมใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพภายใตโครงการ “MWITS วัยใส ใสใจสุขภาพ”
จํานวน 4 ครั้ง ดังนี้

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

-
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โครงการ/กิจกรรม

ขอมูลการดําเนินการ


ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562



ครั้งที่ 2 วันที่ 12 ธันวาคม 2562



ครั้งที่ 3 วันที่ 9 มกราคม 2563



ครั้งที่ 4 วันที่ 6 กุมภาพันธ 2563

7) โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งแวดลอม (1) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนไดอํานวยความสะดวกใหโรงพยาบาล
ในการทํางาน

บานแพว (องคการมหาชน) มาตรวจสุขภาพประจําป และใหคําแนะนําเรื่อง
การดูและรักษาสุขภาพแกบุคลากรของโรงเรียน รวมจํานวน 117 คน
(2) โรงเรียนไดจัดทําประกันอุบัตเิ หตุกลุม ใหแกบุคลากรของโรงเรียนทุกคน
(3) โรงเรียนไดจัดสรรเงินใหแกบุคลากร คนละ 3,000 บาท เพื่อสนับสนุนเปน
คาชุดปกติขาวสําหรับใชเขารวมงานพิธีการตาง ๆ
(4) อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงสํานักงานของสวนงานตาง ๆ ใหไดมาตรฐาน

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

ความสําเร็จ

