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สรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ของโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ 
ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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1. ความเสียหายจาก
พฤติกรรม ของ
นักเรียนที่มี
คุณลักษณะทาง 
จิตวิทยาในกลุมเส่ียง 

L 
(ตํ่า) 

H 
(สูง) 

LH 
(ปาน
กลาง) 

1. ใชแบบสํารวจทางจิตวิทยา สํารวจ
นักเรียนนักเรียนทั้งหมดเพื่อคัดกรอง
นักเรียนที่มีผลสํารวจเขาขายมี
คุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุมเส่ียง 

  ดําเนินการทดสอบนักเรียนทั้งหมด
เพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีผลการประเมิน
เขาขายมีคุณลักษณะทางจิตวิทยาใน
กลุมเส่ียง 
- ผลการสํารวจการสอบวัดนักเรียนชั้น 

ม.4 ปการศึกษา 2563 จํานวน 234 
คน ในวันที่ 8 มิ.ย. 63 (ชวงแรกเขา
เรียน) พบนักเรียนที่มีคุณลักษณะทาง
จิตวิทยาในกลุมเส่ียง จํานวน 7 ราย 

- ผลการทดสอบวัดนักเรียนชั้นม. 4-6 
ปการศึกษา 2562 จํานวน 709   
ในวันที่ 9 ม.ค. 63 พบนักเรียนที่มี
คุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุมเส่ียง 
จํานวน 26 ราย 

มีการดําเนินการตามแนวทางการจัดการ
ความเส่ียงแตยังไมมั่นใจวาในเวลาใด
หลังจากนี้ นกัเรียนที่มีคุณลักษณะทาง
จิตวิทยาในกลุมเส่ียงจะมีการกระทําใด ๆ 
ที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย 
 
 

L 
(ตํ่า) 

H 
(สูง) 

 
 
 

LH 
(ปาน
กลาง) 

 
 

งานกิจการ
นักเรียน 

ฝายบริหาร
การศึกษา 
และกิจการ
นักเรียน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

   2. จัดแบงใหนักจิตวิทยาของโรงเรียน 
รับผิดชอบในการสังเกต ติดตาม และเฝา
ระวังนักเรียนที่มีผลสํารวจเขาขายมี
คุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุมเส่ียง 

นักจิตวิทยาของโรงเรียน จาํนวน 3 คน 
หารือกันในการรับผิดชอบติดตาม ดูแล 
นักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาใน
กลุมเส่ียง โดยดูแลระดับละ 1 คน โดยมี
การกํากับดูแลและพัฒนานักเรียตาม
ลักษณะอาการ ไดแก 

1) อาการ Somatization 
ดําเนินการประสานกับพยาบาลใน
การดูแลสุขภาพทางกายควบคูกับ
การใหคําปรึกษาเพื่อลดความวิตก
กังวลหรืออาการอื่น ๆ ทางใจ 
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     2) อาการ Anxiety, Depression, 
Psychotic และ stress 
ดําเนินการใหคําปรึกษา สืบเสาะ
ปญหา หาวิธีการจัดการกับปญหา 
รวมถึงการชวยจัดการกับปญหา
(บางกรณี) สวนกรณีรุนแรงจะ
แนะนําใหผูปกครองนํานักเรียน
เขาพบจิตแพทย 

3) กลุม Social Function ตํ่า 
โรงเรียนดําเนินการปรับ
บุคลิกภาพ สรางความมั่นใจ เนน
ทักษะการสรางสัมพันธภาพและ
การเขาใจหลักทางสังคม 

     

    3. ประสานผูเกี่ยวของ เชน ครูประจาํหอพกั 
ครูที่ปรึกษาประจําชั้น เพื่อขอทราบ
พฤติกรรมทั่วไปของนักเรียนที่มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนอื่น ๆ เพือ่สํารวจวา
นักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาใน
กลุมเส่ียง มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือไม 
อยางไร 

4. รายงานตอผูบริหารเพือ่ใหทราบ
กระบวนการติดตาม ดูแล และเฝาระวัง
นักเรียนที่มีผลสํารวจเขาขายมี
คุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุมเส่ียง 

 

   ดําเนินการประสานครูหอพัก ครูที่
ปรึกษาประจําชั้น และหวัหนาระดับเพือ่
ขอทราบพฤติกรรมของนักเรียน เดือน
ละอยางนอย 1 คร้ัง โดย 

- ระหวางเดือนตุลาคม 62 - กันยายน 
63 ไมพบพฤติกรรมเส่ียงของนักเรียน
กลุมที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาใน
กลุมเส่ียง 

- รายงานกระบวนการติดตาม ดูแล 
และเฝาระวังนักเรียนที่มีผลสํารวจเขา
ขายมีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุม
เส่ียง อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
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    5. กรณีนักเรียนที่อยูในกลุมเส่ียงระดับสูง 
จะดําเนินการประสานกับผูปกครอง เพือ่
สงตอนักเรียนเขาพบจิตแพทยในการ
ดําเนินการดูแลรักษาตอไป 

6. ประสานความรวมมอืกับจิตแพทยที่ดูแล
รักษานักเรียน เพื่อขออนุเคราะหขอมูล
สําหรับใชในการดูแลรักษานักเรียนตอไป 

7. ประสานความรวมมอืกับครูที่ปรึกษา
ชั้นในการเฝาระวังอยางใกลชิดและขอให
แจงใหทราบหากมีความผิดปกติใด ๆ 
เกี่ยวกบัพฤติกรรม 

8. เพิ่มจํานวนครูที่ปรึกษาประจาํชั้น เพื่อให
สามารถกํากับดูแลนกัเรียนไดอยางทั่วถงึ 

9. แตงต้ังครูหอพักจํานวน 3 คน เพื่อกํากบั
ดูแลนักเรียนประจําระดับ (ม.4-6) เพือ่ให
สามารถกํากับดูแลนกัเรียนไดอยางทั่วถงึ 

- ระหวางเดือนตุลาคม 62-กันยายน 63 
ไมพบนักเรียนกลุมเส่ียงระดับสูงที่ตอง
สงตอจิตแพทย 

- เชิญผูเชี่ยวชาญดานการใหคําปรึกษา
และบําบัดทางจิตเวช ของสถาบัน
แหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล มาให
คําปรึกษา และคําแนะนําในการพัฒนา
นักเรียน ในวันที่ 4 มี.ค. 63 

- ดําเนินการประสานครูที่ปรึกษาประจาํ
ชั้นเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียนกลุม
เส่ียงอยางใกลชิด โดยการจัดประชุม
พิจารณานักเรียนรายกรณีระหวางครู
แนะแนวใหคําปรึกษา ครูที่ปรึกษา
ประจําชั้น ครูหอพัก และหวัหนาระดับ 
รวมถึงมีการติดตามนักเรียนอยาง
ตอเนื่องเดือนละอยางนอย 1 คร้ัง 

- จัดอบรมเจาหนาที่ และครูที่ปรึกษา
ประจําชั้น เพือ่ทําความเขาใจและขอ
ความรวมมือ เกี่ยวกับการสังเกต 
บันทึก และเฝาระวัง และขอใหแจงให
ทราบหากมีความผิดปกติใด ๆ 
เกี่ยวกบัพฤติกรรมนักเรียน ในวันที ่
22, 23, 26 และ 30 มิ.ย. 63 

- เผยแพรความรูแกบุคลากร ไดแก 
ทักษะการใหคําปรึกษา,จิตวิทยาวัยรุน, 
เทคนิคการดูแลนักเรียน โดยจัดทําใน
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รูปแบบออนไลนและส่ือการเรียนรูใน
หองอาหารครู 

- จัดใหบริการใหคําปรึกษาสําหรับครู
และบุคลากรในการดูแลนกัเรียน
เฉพาะดาน ทั้งดานการปรับพฤติกรรม
นักเรียนและการดูแลนักเรียนรายกรณี 

- เนื่องจากภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2563 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน โรงเรียนจึง
ดําเนินการกํากับดูแล ใหคําปรึกษา
นักเรียนแบบออนไลน ไดแก ทาง
โทรศัพท หรือ Google Meet 

- ดําเนินการเพิ่มครูที่ปรึกษาประจําชั้น 
จากจาํนวน 2 คนตอหอง เปน 3-4 คน
ตอหอง ทําใหอัตรานักเรียนตอครูเปน 
8 :1 หรือ 6 : 1 ทําใหครูสามารถดูแล
นักเรียนไดอยางทั่วถึงมากขึ้น 

- ดําเนินการแตงต้ังครูหอพักจํานวน 3 
คน เพื่อกํากับดูแลนักเรียนประจํา
ระดับ (ม.4-6) เพื่อใหสามารถกาํกับ
ดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง โดยเฉพาะ
ในเวลากลางคืน 
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 2. องคกรไมสามารถ  
    ขับเคลื่อนไปตาม 
   แผนยุทธศาสตรได  
   เนื่องจากการขาด 
   ผูบริหารที่มีศักยภาพ 

L 
(ตํ่า) 

H 
(สูง) 

LH 
(ปาน
กลาง) 

1. จัดใหมีการประเมินสมรรถนะในการ
ทํางานของผูบริหารทุกระดับ เปนระยะ ๆ  
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และใหขอมูล
ยอนกลับเพือ่การพัฒนา ดังนี้  
-  รองผูอํานวยการ ทุกรอบ 3 เดือน  
โดยคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

- หัวหนาสาขาวิชา/ฝาย และ 
หัวหนางาน ทุกรอบ 6 เดือน   
โดยผูบังคับบัญชาที่กาํกับดูแล 

มีการดําเนินการตามแนวทางในการ
จัดการความเส่ียง  

L 
(ตํ่า) 

H 
(สูง) 

LH 
(ปาน
กลาง) 

งานบุคคล 
ฝาย :

บริหารงาน
ทั่วไป 

 

ตลอด
ปงบประมาณ 

   2. ใหผูบริหารทุกระดับทํารายงานการ
พัฒนาสมรรถนะของตนเองในมิติของการ
กํากับดูแลงานประจํา/การพัฒนางาน
ประจํา และการคิดงานใหมที่มีลักษณะ
สรางสรรคหรือทาทาย 

ใหจัดทํารายงานผลการปฏบิัติงาน การ
บริหารจัดการ และการพัฒนาสมรรถนะ
ของตนเองในมิติตาง ๆ 

 

มีการดําเนินการตามแนวทางในการ
จัดการความเส่ียง  

     

    3. สรางระบบการกาํกับ ติดตาม ประเมนิ
ศักยภาพในการทาํงาน 

 
 
 

จัดใหมีการรายงานและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานผาน
การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ของโรงเรียน และฝกใหกลาคิด กลา
ตัดสินใจโดยการมอบอํานาจบริหาร
จัดการตามหนาที่รับผิดชอบ 

      

    4. สงเสริมและสนับสนุนผูบริหาร หรือ ครู/
เจาหนาที่ ที่มแีววหรือศักยภาพทางการ
บริหาร ใหไดรับการฝกอบรมเพิ่มความรู
ทางการบริหารในหวัขอที่สอดคลองกับ
การดําเนินงานตามภารกิจของโรงเรียน 

- มีแผนการพัฒนาผูบริหารหรือ ครู/
เจาหนาที่ ที่มแีววหรือศักยภาพ
ทางการบริหาร ไปฝกอบรมเพิ่ม
ความรูทางการบริหารในหัวขอที่
สอดคลองกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจของโรงเรียน 

- จัดใหมีชวงเวลาประจาํสําหรับการ
แลกเปล่ียนเรียนรูงานและกลวิธี
ทางการบริหารจัดการของกลุม

มีการดําเนินการตามแนวทางในการ
จัดการความเส่ียง งานบริหารดานตาง ๆ 
ไดรับการขับเคล่ือนไปไดอยางราบร่ืน 
แตการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพดาน
การบริหารของกลุมผูบริหารทุกระดับ 
ทั้งกลุมรองผูอํานวยการและหัวหนา
สาขาวิชา/ฝาย/งาน ยังตองดําเนินการ
ตอไป 
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ประเด็นความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงกอนการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง 
แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การดําเนินการควบคุมความเสีย่ง การประเมินผลการควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยงหลังการ
ดําเนินการ 

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ ระดับ

โอกาส 
ที่จะเกิด 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ระดับ
โอกาสทีจ่ะ

เกิดขึ้น
คงเหลือ 

ระดับ
ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับ
ความเส่ียง
คงเหลือ 

ผูบริหารระดับสูง(ผูอํานวยการและรอง
ผูอํานวยการ) ทุกสัปดาห 

- จัดใหมีการประชุมระดมความคิดและ
วางแผนรวมกันในการบริหารจัดการ
การดําเนินงานของโรงเรียนชวง
สถานการณ COVID-19  ผานระบบ
ออนไลนอยางสม่ําเสมอ ตลอดจน
สรางความตระหนักถึงพลังความ
รวมมืออันนําไปสูความผูกพันองคกร 

- จัดทีมผูบริหารเวียนพบบุคลากรสาย
สนับสนุนเปนรายสวนงานและสาย
วิชาการ เพื่อเปดโอกาสใหแสดงความ
คิดเห็นอยางเต็มที่ รวมทั้งเปดโอกาส
ใหเสนอลักษณะงานในสวนงานอื่นของ
โรงเรียน ที่สนใจที่จะเขาไปมีสวนรวม 
เพิ่มเติมจากงานในสวนงานที่ทําอยู   

- แตงต้ังรักษาการหัวหนาฝายบริหาร
ทรัพยากร จากเจาหนาที่ของโรงเรียน
เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถทางการบริหารจัดการ 
โดยมีการตกลงผลสําเร็จของงานใน
มิติตาง ๆ  

- จัดใหมีการประชุมทบทวนและ
ปรับปรุงระบบการประเมินภาระงาน
สายวิชาการและสายสนับสนุนให
สะทอนถึงปริมาณและคุณภาพงาน
ตามตําแหนงงานและกลองเงินเดือน 
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ประเด็นความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงกอนการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง 
แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การดําเนินการควบคุมความเสีย่ง การประเมินผลการควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยงหลังการ
ดําเนินการ 

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ ระดับ

โอกาส 
ที่จะเกิด 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ระดับ
โอกาสทีจ่ะ

เกิดขึ้น
คงเหลือ 

ระดับ
ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับ
ความเส่ียง
คงเหลือ 

- จัดใหมีการหมุนเวยีนใหบุคลากรไดมี
โอกาสทาํหนาที่เปนประธานและ
เลขานุการในกิจกรรมตาง ๆ ของ
โรงเรียน 

- จัดใหมีการนิเทศและสอนงานดานการ
บริหารผานนโยบายและการติดตาม
งานในการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการของโรงเรียน 

3. การใชตําแหนง
หนาที่ในการดําเนินการ
เพ่ือผลประโยชนสวน
ตนหรือพวกพอง 

L 
(ตํ่า) 

H 
(สูง) 

LH 
(ปาน
กลาง) 

1. กํากับ ดูแลใหเจาหนาที่ทุกระดับปฏบิัติ
ตามกฎ/ระเบยีบ/ ขอบังคับ ประกาศของ
โรงเรียนอยางเครงครัด  

 

แจงใหบุคลากรทราบโดยเร็ว เมื่อมกีาร
ปรับปรุงหรือออกกฎระเบยีบ ขอบังคับ
ของโรงเรียน ทั้งในชองทางการส่ือสาร
เครือขายอินทราเน็ตและการแจงในที่
ประชุมเจาหนาที ่

มีการดําเนินการตามแนวทางในการ
จัดการความเส่ียง และที่ผานมาไมมี
กรณีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นใน
โรงเรียน  

L 
(ตํ่า) 

H 
(สูง) 

LH 
(ปาน
กลาง) 

งานบุคคล  
งานการเงิน
และบัญช ี: 

ฝาย
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

งานพัสดุ : 
ฝายบริหาร
ทรัพยากร 

 
งานวิชาการ:  
ฝายบริหาร
การศึกษา
และกิจการ
นักเรียน 

ตลอด 
ปงบประมาณ 

   2. ให มี ก า รจัดทํ า ผั งขั้ นตอนแสดงการ
ปฏิบั ติงาน อยางชัดเจน พรอมระบุ
กําหนดเวลาอยางชัดเจน  

ส่ังการหนวยงานยอยในโรงเรียน ทบทวน
และจัดทําผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
พรอมระบุกําหนดเวลาอยางชัดเจน และ
ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่อื่น นักเรียน
และผูปกครองไดทราบโดยทั่วกัน 

     

    3. กําชับบุคลากรใหปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ปองกันผลประโยชนทับซอน
และมาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริต 

มีการทบทวนกฎระเบยีบ ขอบังคับ
ตาง ๆ ใหบุคลากรทราบอยางนอย 
ปละ 1 คร้ัง  รวมทั้งระเบียบของ
โรงเรียนวาดวยประมวลจริยธรรมของ
ผูอํานวยการและเจาหนาที่ และถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัด 
 

     



- 8  - 

 

ประเด็นความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงกอนการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง 
แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การดําเนินการควบคุมความเสีย่ง การประเมินผลการควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยงหลังการ
ดําเนินการ 

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ ระดับ

โอกาส 
ที่จะเกิด 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ระดับ
โอกาสทีจ่ะ

เกิดขึ้น
คงเหลือ 

ระดับ
ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับ
ความเส่ียง
คงเหลือ 

    4. ใหความรูแกบุคลากรเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน 

ดําเนินการแจงและใหความรู และย้าํ
ใหบุคลากรตระหนักเกีย่วกับ
ผลประโยชนทับซอนผานชองทาง
เฟสบุค (กลุมปด) และหนาเวบ็ไซตของ
โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 

      

    5. ในสถานการณที่ตองมีการตัดสินใจที่
เกี่ยวของการมีสวนไดสวนเสียใดของ
บุคลากรใด  ผูที่เกี่ยวของหรือมี
ความสัมพันธสวนตัวจะไมมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในเร่ืองดังกลาว 

การแตงต้ังกรรมการ และการประชุมที่
มี ก า รพิ จ า รณา ให คุณให โทษ  แก
เจาหนาที่ ใด เจาหนาที่อื่นที่มีความ
สนิทสนมสวนตัวหรือความสัมพันธใน
สถานะญาติหรือบุคคลในครอบครัวจะ
ไมไดรับการแตงต้ังใหมีสวนรวมในการ
พิจารณาโดยเด็ดขาด 

      

4. ระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายใน
บริเวณโรงเรียนและ
หองปฏิบัติการ 
 

H 
(สูง) 

H 
(สูง) 

HH 
(สูง) 

1. มีแนวทางปฏบิัติงานรักษาความปลอดภยั
และวิธแีกไขปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

2. กําหนด พื้นที่ของโรงเรียน ในการเขา-
ออก ของบุคคลภายนอกและมาตรการ
รักษาความปลอดภยั 

- จัดทําแนวปฏิบัติการทํางานและคูมือ
การระงับเหตุเบื้องตนใหเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย โดยการประชุมรวมกับ
บริษัทคูสัญญาจางเหมาบริการดูแล
ความปลอดภัยของโรงเรียน และมีการ
ทบทวนหลักการเบื้องตนในการระงับ
เหตุและและปองกันเหตุใหกับ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภยั และมี
การขอความรวมมือบุคลากรที่อยูใกล
พื้นที่เกิดเหตุใหชวยระงับเหตุเบื้องตน
เพื่อใหเกิดความความปลอดภยัและลด
ความเสียหายได 

- กํากับดูแลการทํางานของเจาหนาที่
รักษาความปลอดภยั โดยมกีาร
ตรวจสอบการทํางานใหเปนไปตาม
สัญญาจางเหมาบริการดูแลความ
ปลอดภัยของโรงเรียน อยางเครงครัด 

มีการดําเนินการตามแนวทางในการ
จัดการความเส่ียง และที่ผานมาในไตร
มาส 4 สามารถคัดกรองบุคคลภายนอก
ในการเขา-ออกพื้นทีภ่ายในโรงเรียนได
อยางมีประสิทธภิาพไมมีกรณีความ
เสียหายเกีย่วกับความปลอดภยัภายใน
บริเวณโรงเรียน 

L 
(ตํ่า) 

H 
(สูง) 

LH 
(ปาน
กลาง) 

งานอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ: 
ฝายบริหาร
ทรัพยากร 

 
 

ตลอด
ปงบประมาณ 
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ประเด็นความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงกอนการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง 
แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การดําเนินการควบคุมความเสีย่ง การประเมินผลการควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยงหลังการ
ดําเนินการ 

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ ระดับ

โอกาส 
ที่จะเกิด 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ระดับ
โอกาสทีจ่ะ

เกิดขึ้น
คงเหลือ 

ระดับ
ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับ
ความเส่ียง
คงเหลือ 

     - กําหนดบริเวณชั้นนอกและบริเวณ
ชั้นใน เพื่อการควบคุมการเขา-ออก 
ของบุคคลที่ไมมีสวนเกี่ยวของและ
สามารถควบคุม/ตรวจสอบไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

- กําหนดตัวบุคคลที่เปนพนักงานทั้งดาน
การทําความสะอาด การดูแลอาคาร
สถานที่ และภูมิทัศนในแตละบริเวณที่
รับผิดชอบงานเปนการประจําหากมี
การเปล่ียนแปลงตองแจงโรงเรียนทราบ 
ซ่ึงเปนไปตามสัญญาที่โรงเรียนระบุ 

- จัดทําระบบกลองวงจรปดเพิ่มเติม เชน 
อาคารโรงอาหาร อาคารศุนยวิทย
บริการ และบริเวณโดยรอบโรงเรียนท่ี
เปนจุดเส่ียงชํารุด เปนตน  พรอมทั้ง
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขให
สามารถสอดสองและเก็บบันทึกขอมูล
ความเคล่ือนไหว ตามบริเวณที่คาดวา
สงผลตอความเส่ียงของความปลอดภยั
และทรัพยสินของทางโรงเรียน 

      

    3. มีแผนการบริหารความพรอมตอสภาวะ
วิกฤติ  

- ดําเนินการใหความรูเบื้องตนและ
ซักซอมหนีไฟใหกับนักเรียนที่เขาพัก
อาศัยในหอพักระดับชั้น ม.4-5-6 
โดยไดดําเนินการดังนี้ ม.4 (วันที่ 9 
ส.ค. 63) / ม.5 (5 ก.ย. 63) / ม.6 
(26 ก.ย. 63) แตเนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรค
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จึงไม
สามารถดําเนินการอบรมใหความรู

- มีการดําเนินการตามแนวทางในการ
จัดการความเส่ียง ทั้งความเส่ียงใน
เร่ืองการดูแลทรัพยสินของทาง
โรงเรียนและความเส่ียงของบุคลากร
จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต
ยังตองดําเนินการตามมาตรการอยาง
ตอเนื่องตอไป 

- มีการดําเนินการรายงานผลการตรวจ
สภาพความพรอมอปุกรณความ
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ประเด็นความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงกอนการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง 
แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การดําเนินการควบคุมความเสีย่ง การประเมินผลการควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยงหลังการ
ดําเนินการ 

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ ระดับ

โอกาส 
ที่จะเกิด 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ระดับ
โอกาสทีจ่ะ

เกิดขึ้น
คงเหลือ 

ระดับ
ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับ
ความเส่ียง
คงเหลือ 

แกบุคลากรภายในโรงเรียนครบทุก
คน  ทั้งนี้จึงวางแผนจัดกจิกรรม
ซอมอพยพหนีภยับนอาคารสูงใหกับ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ในป
การศึกษา 2564 โดยมีแผน
ดําเนินการวางแผนซอมอพยพหนี
ภัยทั้งโรงเรียน ในชวงเปดภาคเรียน
ที่ 2 (ภายใน 2 สัปดาหแรกที่
นักเรียนเขามาหรือตามเหตุสมควร
ตามตารางการเรียนการสอนของ
งานวิชาการ) 

- มีแผนการดําเนินการทบทวนแกไข
ปรับปรุงแผนการบริหารความพรอม
ตอสภาวะวกิฤตใหเหมาะสมกับ
สภาพการณปจจุบัน เพื่อใหสามารถ
นําไปใชในการดําเนินงานในสภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ 
กําหนดระดับชั้นการส่ังการ และ
ซักซอมความเขาใจแนวปฏบิัติตน
เมื่อเกิดภัย  อีกทั้งการปรับปรุง
ขอมูลผูรับผิดชอบงานตาง ๆ ที่ระบุ
ไวในแผนใหขอมูลเปนปจจุบัน  
 
 
 
 

ปลอดภัย เชน กลอง ตูควบคุมระบบ
แจงเตือนฯ เพิ่มเติม 

- หลังจากมีการอบรมใหความรูมกีาร
ประเมินผลองคความรูที่ไดรับผาน
การจัดทําแบบทดสอบความรู
เบื้องตนในการระงับเหตุและการหนี
ภัยกบับุคลากร (อาจมีใบประกาศ
มอบให) 



- 11  - 

 

ประเด็นความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงกอนการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง 
แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การดําเนินการควบคุมความเสีย่ง การประเมินผลการควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยงหลังการ
ดําเนินการ 

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ ระดับ

โอกาส 
ที่จะเกิด 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ระดับ
โอกาสทีจ่ะ

เกิดขึ้น
คงเหลือ 

ระดับ
ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับ
ความเส่ียง
คงเหลือ 

     - รวมทั้งจัดทําคําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการงานดูแลระบบความ
ปลอดภัยโดยมีการระบุหนาที่ความ
รับผิดชอบแตละคนผานตามสาย
งานผูบังคับบัญชาเพื่อพรอมตอ
สภาวะวิกฤต 

- มีแผนการสํารวจรวมกบับริษัท
ผูเชี่ยวชาญทางดานอุปกรณระงับ
เหตุเพื่อตรวจสอบอปุกรณระงับเหตุ
และทางหนีไฟใหม ใหสอดคลองกับ
ผังอาคารที่มีการสรางขึ้นใหมหรือผัง
หองที่มีการปรับปรุงทางเขา-ออก
ใหมใหเปนปจจุบัน ปงบประมาณ64 

- มีการดําเนินการปรับปรุง/อัพเดต/
ตรวจเช็ค อุปกรณ คูมือ ขอมูลผัง
หนีไฟ ใหเปนปจจบุัน และจัดทํา
วีดีโอการใชงานตูควบคุมระบบแจง
เตือนอัคคีภัยเพื่อใหงายตอ
การศึกษาเขาใจขั้นตอนการระงับ
เหตุเบื้องตน 

- มีการประชุมจัดทําแผนเบื้องตนใน
การรับสภาวะวิกฤติจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 วันที่ 16 มี.ค.63  
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ประเด็นความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงกอนการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง 
แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การดําเนินการควบคุมความเสีย่ง การประเมินผลการควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยงหลังการ
ดําเนินการ 

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ ระดับ

โอกาส 
ที่จะเกิด 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ระดับ
โอกาสทีจ่ะ

เกิดขึ้น
คงเหลือ 

ระดับ
ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับ
ความเส่ียง
คงเหลือ 

     - ขณะนี้ไดมีการใหบุคลากรเขามา
ทํางานเต็มระบบ โดยยังขอความ
รวมมือใหบุคลากรสวมหนากาก
อนามัยและเวนระยะหาง รวมถึง
การออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม
จําเปน ถายังไมถึงเวลาเลิกงาน 
พรอมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขา
โรงเรียนตามแผนรับสภาวะวกิฤติ
จากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
โรงเรียนอยางเครงครัด และยังคง 
นโนบายการสํารวจและกําหนด
บุคลากรที่มีความประสงคในการ
เขา-ออกมาปฏิบัติภารกิจใน
โรงเรียน 

      

    4. มีมาตรการและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความปลอดภยัในหองปฏิบัติการ 

กําหนดระเบียบปฏบิัติการใช
หองปฏิบัติการ (ฟสิกส เคมี ชีววิทยา) 
และมีสัญลักษณดานความปลอดภยั 
 

มีการดําเนินการตามแนวทางในการ
จัดการความเส่ียง ในไตรมาส 4 มกีารใช
หองปฏิบัติการในชวงที่นักเรียนเขามา
เรียนในโรงเรียน (onsite) และไมมีเหตุ
อันตรายเกิดขึ้นในหองปฏิบัติการและ
โรงฝกงาน 

L 
(ตํ่า) 

H 
(สูง) 

LH 
(ปาน
กลาง) 

สาขาวิชา 
(ฟสิกส,เคมี,
ชีววิทยา) 

 

     มีสัญลักษณแสดงอันตรายของสารเคมี 
ขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี 
สัญลักษณดานความปลอดภัยหอง 
ปฏิบัติการ และชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน 

มีสัญลักษณแสดงอันตรายแ/ขอมูลความ
ปลอดภัยของสารเคมี และอยูระหวางการ
พัฒนาระบบจัดเก็บสารเคมีใหได
มาตรฐานความปลอดภัยทุกประเภท 
และมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน 
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ประเด็นความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงกอนการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง 
แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การดําเนินการควบคุมความเสีย่ง การประเมินผลการควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยงหลังการ
ดําเนินการ 

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ ระดับ

โอกาส 
ที่จะเกิด 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ระดับ
โอกาสทีจ่ะ

เกิดขึ้น
คงเหลือ 

ระดับ
ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับ
ความเส่ียง
คงเหลือ 

     มีการตรวจสอบความพรอมของอปุกรณ 
เคร่ืองมือตาง ๆ และหองปฏิบัติการให
ไดมาตรฐานความปลอดภยั 

อุปกรณและเคร่ืองมือมีความพรอมในการ
ใชงานเปนไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย และมีการตรวจสอบ ซอมบํารุง
อุปกรณและเคร่ืองมือใหพรอมใชงาน 

     

     อบรมใหความรูเพื่อสรางความตระหนัก
ในการใชหองปฏิบัติการและแนะแนว
ปฏิบัติเมื่อตองเผชิญเหตุหองปฏิบัติการ
และโรงฝกงาน 

- มีการใชหองปฏิบัติการและโรงฝกงาน
ในชวงที่นักเรียนเรียนเขามาเรียนในร.ร. 

- มีการใหคําแนะนาํ และขอควรปฏิบัติ
เกี่ยวกบัการใชหองปฏิบัติการและโรง
ฝกงาน  

- มีการใหคําแนะนาํ และขอควรปฏิบัติ
เกี่ยวกบัการใชหองปฏิบัติการวิจยัทาง
เคมี และมีการทดสอบความรูพื้นฐาน
และทักษะทีจ่ําเปนกอนการเขาใชงาน
หองปฏิบัติการวิจยัทางเคมี 

     

     กําหนดแนวปฏบิัติการเมื่อตองเผชิญ
เหตุในหองปฏิบัติการ 

มีการกําหนดแนวปฏิบัติใน
หองปฏิบัติการ เมื่อตองเผชิญเหตุที่อาจ
เปนอันตรายตอรางกายหรือทรัพยสิน 
เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

     

5. การใชเครือขาย
สังคมออนไลนที่
กอใหเกิดผลกระทบ
ตอการดําเนินงาน
และชื่อเสียงของ
โรงเรียน  

H 
(สูง) 

H 
(สูง) 

HH 
(สูง) 

1. กําหนดแนวปฏบิัติในการเผยแพรขอมูล
ทางเครือขายสังคมออนไลนทั้งเชิงรับและ
เชิงรุก 
- เชิงรับ : กําหนดเจาหนาที่ในหนวยงาน

ส่ือสารองคกรเพื่อรับขอมูลรองเรียนใน
สวนที่เกี่ยวของ 

- เชิงรุก : หนวยงานส่ือสารองคกรจัดทํา
ขอมูลและนําเสนอเนื้อหา ดวยความ
ถูกตอง ชัดเจน 

- จัดต้ังหนวยงานส่ือสารองคกร
เรียบรอย และใหเปนหนวยงานหลักใน
การส่ือสารขอมูลตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

- ลบ/แกไข ในส่ือที่ดําเนินการไดทันที 
- แจงผูพัฒนาภายนอกองคกร ในการ
แกไขขอมูลใหถกูตอง (ถามี) 

มีการดําเนินการตามแนวทางในการ
จัดการความเส่ียง ยังไมพบการใช
เครือขายสังคมออนไลนที่กอใหเกิด
ผลกระทบตอการดําเนินงานและชื่อเสียง
ของโรงเรียน โดยมีการรณรงคและสราง
ความตระหนักถึงผลกระทบในทางลบ
จากการเผยแพรขอมูลที่ยังไมมีการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงกอน และการใชส่ือ
สังคมออนไลนอยางถูกตองและปลอดภยั 

H 
(สูง) 

H 
(สูง) 

HH 
(สูง) 

งานส่ือสาร
องคกร : 

ฝายบริหาร
ความสัมพันธ

องคกร 

ตลอด
ปงบประมาณ 
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ประเด็นความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงกอนการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง 
แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การดําเนินการควบคุมความเสีย่ง การประเมินผลการควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยงหลังการ
ดําเนินการ 

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ ระดับ

โอกาส 
ที่จะเกิด 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ระดับ
โอกาสทีจ่ะ

เกิดขึ้น
คงเหลือ 

ระดับ
ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับ
ความเส่ียง
คงเหลือ 

2. สรางความเขาใจในการเผยแพรขอมูล
ผานสังคมออนไลนใหสอดคลองกับ พรบ.
คอมพิวเตอร 2560 
 

- ออกประกาศชี้แจงขอมูลทีถู่กตอง  
ในกรณีไมสามารถแกไขขอมูลในส่ือ 
นั้น ๆ ได  

- มอบหมายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ศึกษาเอกสารและอบรมในหวัขอที่
เกี่ยวกบั 
1) การเผยแพรขอมูลทางส่ือออนไลน
2) พระราชบัญญัติที่เกีย่วของ 

- ประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับ  
1) รูปแบบของส่ือสังคมออนไลน  
2) การใชงานส่ือสังคมออนไลนที่

เหมาะสม  
3) การรูเทาทันส่ือ  
4) ภัยที่อาจเกิดจากการใชส่ือสังคม

ออนไลน ดวยส่ือวีดิโอและ
ภาพกราฟก 

5) การใชส่ือสังคมอออไลนอยาง
ปลอดภัย ใหบุคลากรและนักเรียน
ทราบ เพื่อใหรูเทาทันส่ือและใชส่ือ
ออนไลนอยางสรางสรรค ทั้งหมด 8 
คร้ัง 

- โรงเรียนจัดอบรมออนไลน ในหัวขอ 
“พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล” 
ใหกับบุคลากร ในวันที่ 29 มิ.ย. 63 
เพื่อใหบุคลากรตระหนักถึงขอ
กฎหมายที่เกีย่วของและระมัดระวังใน
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ประเด็นความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงกอนการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง 
แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การดําเนินการควบคุมความเสีย่ง การประเมินผลการควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยงหลังการ
ดําเนินการ 

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ ระดับ

โอกาส 
ที่จะเกิด 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ระดับ
โอกาสทีจ่ะ

เกิดขึ้น
คงเหลือ 

ระดับ
ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับ
ความเส่ียง
คงเหลือ 

การใชส่ือสังคมออนไลน และการใช
งานส่ือออนไลน โดยไมพาดพิงขอมูล
สวนบุคคลของผูอื่นในทางที่อาจเกิด
ความเสียหาย 

- โรงเรียนจัดอบรมออนไลน ในหัวขอ 
"การรูเทาทันภยัทางไซเบอร 
(Cybersecurity)" ในวันที ่10 ก.ค.63 
เพื่อใหบุคลากรเกิดความระมัดระวังใน
การใชส่ือออนไลน 
 

 


