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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) ประจ าปงีบประมาณ 2564 
การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  

และความเสี่ยง 
การควบคุมภายในเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบ

จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

1.1 ครูและผู้รบัผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน
บางคนยังขาดความเข้าใจในหลักสูตร 

 

- มีการประชุมสร้างความเข้าใจครูภายใน
สาขาวิชา และครูผูเ้กี่ยวข้องกับการจัดการเรยีน
การสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
ระหว่างการสอนและหลังการสอน 
- ไม่มมีาตรการส าหรับผู้เรียน 

- ยังมีมุมมองและมาตรฐานท่ีต่างกนัในการ
ประเมินคุณลักษณะผูเ้รียนตามหลักสูตร 

- จัดให้มีการทบทวนและสร้างความเข้าใจใน
สาขาวิชาและในระดับโรงเรียนอยา่งสม่ าเสมอ 
- จัดท าคู่มือหรือแบบสรุปการใช้หลกัสูตรในแตล่ะ

ภาคเรยีน เพื่อน ามาพัฒนาปรบัปรุง แก้ไข 

1.2 การจัดการเรยีนการสอนบางรายวชิาไม่
สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ีก าหนด
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

- มีการประชุมในสาขาวิชาเพื่อวางแผนและ
ปรับเปลีย่นรูปแบบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและบริบท
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยน าผลการ
สะท้อนการจดัการเรียนการสอนของนักเรียน
มาเป็นข้อมูล 

- การจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอาจมีคุณภาพท่ีลดลง และ
นักเรียนขาดทักษะปฏิบัติการด้านการใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือ 

- ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับบริบทของรายวิชา 
- วางแผนให้นักเรียนมีโอกาสไดฝ้ึกทักษะปฏิบัติ

ในช่วงที่นักเรียนกลับมาเรียนในโรงเรียน 

 - มีการผลิตและจดัหาสื่อการสอนส าหรับให้
นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองและเสริมความรู้
ให้กับนักเรียนในแตล่ะรายวิชา 

- ข้อมูลบางอย่างที่ใช้ในการผลิตสื่อการสอนอาจ
จ าเป็นต้องทบทวนในเรื่องลิขสิทธ์ิ 
- นักเรียนบางคนยังมีปญัหาในการเรียนรู้เพิม่เตมิ

จากสื่อที่จัดให ้
 
 
 

- สร้างความตระหนักกับครูและเจ้าหน้าท่ีในการ
เลือกใช้สื่อท่ีไมล่ะเมิดลิขสิทธิ ์

- ครูพัฒนาสื่อการสอนให้ผูเ้รียนเข้าใจง่าย และจัด
ช่องทางเสริมการเรียนรู้ของนักเรยีน 
- จัดหาแนวทางในกาพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ให้กับ

นักเรียน 
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 - มีการปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ 
ท าให้บางกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนไมส่ามารถ
ด าเนินการได ้

- เตรียมแผนการรองรับสถานการณไ์ว้ล่วงหน้า 

1.3 นักเรียนบางคนขาดทักษะในการก ากับ
ตนเอง ทักษะในการบริหารจัดการเวลา 
ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม 

- ครูผูส้อนและครูที่ปรึกษาประจ าช้ันมีการให้
ค าแนะน ากับนักเรียนในการบริหารจัดการเวลา
และการก ากับตัวเอง  สังเกตและติดตามผล
อย่างสม่ าเสมอ 

- นักเรียนบางคนไม่สามารถก ากับตนเองได้เป็น
ผลมาจากอาการของโรค เช่น  
โรคสมาธิสั้น โรคซมึเศร้า เป็นต้น 

- ดูแลและให้ค าแนะน ากับนักเรยีนกลุ่มเสี่ยงเป็น
พิเศษ 
- การสร้างการมสี่วนร่วมของผู้ปกครองในการ

ช่วยเหลือนักเรยีน 
1.4 นักเรียนบางคนขาดคุณลักษณะของการ

เคารพในกติกาสังคม  ค านึงถึงประโยชน์ตน
โดยไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อผูอ้ื่น  ขาด
มารยาทท่ีดีในการแสดงออกทางสังคม  ขาด
น้ าใจนักกีฬา การมีจิตอาสาและการท าเพื่อ
ประโยชนส์่วนรวม 

- มีการประชุมระดมความคิดของคณะท างานเพื่อ
วางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนอย่างต่อเนื่อง 
- มีการเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ให้ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณา
ตามวาระ 

- ความเสีย่งยังอยู่คงเดิม - ด าเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง 
- การสร้างการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการสภา

นักเรียนในการแก้ปญัหา 

2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน ม.4 
2.1 การรั่วของข้อสอบและความคลาดเคลื่อน

ของการตรวจข้อสอบท่ีเป็นข้อสอบอัตนัย 
 

- มาตรการในการรักษาความลับในการ
ด าเนินการออกข้อสอบ และการเก็บข้อสอบ
คัดเลือกทั้งสองรอบ ในการสรรหาและคัดเลือก
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 
2564 ดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดัสอบ
ส าหรับการสอบคดัเลือกนักเรียนเข้าเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปี
การศึกษา 2564 รอบสอง เป็นค าสั่งลับ

- โอกาสเกดิการเผยแพรเ่กี่ยวกับข้อสอบ  
จากความประมาทหรือผู้มสี่วนเกีย่วข้องอื่น 

- มีมาตรการติดตาม ก ากับ และจ ากัดกลุ่มที่
เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 
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เฉพาะ ลงนามโดยผู้อ านวยการโรงเรียนใน
ฐานะประธานกรรมการฯ 

2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตรส์ าหรับการ
สอบคัดเลือกนักเรยีนเข้าเป็นนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 
รอบสอง เป็นค าสั่งลับเฉพาะ ลงนามโดย
ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

3) ประธานคณะกรรมการแตล่ะชุดด าเนินการ
และรักษาความลับภายในคณะกรรมการ 

4) เมื่อสรา้งข้อสอบแล้วประธานกรรมการแต่
ละวิชาจะน าข้อสอบจัดส่งให ้
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และเก็บรักษา
ในสถานท่ีปลอดภยั ท่ีต้องมีกรรมการครบ 
3 ท่านพร้อมกันจึงสามารถเข้าถึงข้อสอบได ้

- มาตรการควบคุมการตรวจข้อสอบยังไม่ได้
ด าเนินการ ซึ่งร.ร.ด าเนินการสอบรอบสองวันท่ี 
20 มี.ค. 64 
- แต่งตั้งคณะกรรมการปฏบิัติหน้าที ่ก าหนด

มาตรการที่จะน าไปสู่การปฏบิัติใหชั้ดเจน 
- ด าเนินการสอบรอบสองในวันท่ี 20 มี.ค. 64 

2.2 ข้อสอบคัดเลือกไมส่ามารถจ าแนกนักเรียน 
ที่มีทักษะและคณุลักษณะแตกต่างกันได้
ชัดเจน 

-  อยู่ระหว่างการด าเนินการ - ความเสีย่งยังอยู่คงเดิม - ด าเนินการตามแนวทางการควบคมุภายในท่ีมีอยู ่
- ปรับปรุง สรรหาแนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนา

เครื่องมือในการคัดเลือก 
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2.3 การสอบคดัเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ี
ก าหนดของโรงเรยีน เนื่องจากผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

- การสอบคัดเลอืกนักเรียนเพือ่เขา้เป็นนักเรียนชั้น 
ม.4 ปีการศึกษา 2564 รอบสอง เดมิก าหนดเป็น
วันที่ 16 มกราคม 2564 แต่เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้โรงเรียน
มีความจ าเป็นต้องวางแผนเพื่อประเมินและรับมือ
กับสถานการณ์ โดยแบ่งเป็น 2 แผน ดังน้ี: 
- แผน 1 เลื่อนวันสอบเป็น 20 ก.พ. 64 
- แผน 2 เลื่อนวันสอบเป็น 20 มี.ค. 64 

- ติดตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรค 
ภายใต้ความควบคุมของจังหวัดนครปฐม และ
ขออนุญาตต่อคณะกรรมการควบคุมโรค 
จังหวัดนครปฐมในการด าเนินการ ผลการ
พิจารณาจากอ าเภอพุทธมณฑล เห็นควรให้
เลื่อนจากจดัสอบคดัเลือกฯ รอบสองในวันท่ี 20 
ก.พ. 64 ออกไปก่อน 
 

- ขออนุญาตต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ 
จังหวัดนครปฐม เพื่อด าเนินการจดัสอบคัดเลือกฯ 
รอบสองในวันท่ี 20 มี.ค. 64  

3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล 

3.1 การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามกรอบภาระ
งานท่ีก าหนดในกล่องเงินเดือนของ
เจ้าหน้าท่ีบางคนซึ่งส่งผลกระทบตอ่การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลือ่น
ต าแหน่ง  การพิจารณาเงินเดือน 

 

- มีการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานและการขึ้น
เงินเดือนให้บุคลากรทราบเป็นรายบุคคล 
- มีการชีแ้จงเกี่ยวกับกรอบภาระงานที่ก าหนดใน

กล่องเงินเดอืนในที่ประชุมโรงเรียน และ ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ 
- มีการประชุมหารือในฝ่ายบริหาร (ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย และ
หัวหน้างาน) เพื่อปรับปรุงเกณฑก์ารค านวณภาระ
งานให้สามารถสะท้อนการท างานตามสภาพจริง 
- เสนอขอปรับปรุงเกณฑก์ารค านวณภาระงานขั้น

ต่ าต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในการ
ประชุมคร้ังที่ 96/4/2563  วันที่ 29 ตุลาคม 
2563 

- ยังคงมีบุคลากรบางส่วนต้องได้รับการติดตาม
งานอย่างสม่ าเสมอ และฝึกใหส้ามารถบริหาร
จัดการและพัฒนางาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ตามต าแหน่งงานและค่าตอบแทน
ที่ได้รับ 

- จัดให้มีแผนพัฒนารายบุคคลและติดตามผลการ
ด าเนินการตามแผนอย่างใกล้ชิด 
- จัดให้มีการโยกย้าย สลบัต าแหน่งเพื่อให้บุคลากร

ได้มโีอกาสปรับเปลี่ยนงานให้เหมาะกับ
ความสามารถของตนเอง 
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3.2 การไมส่ามารถพัฒนาวิธีปฏิบตัิงานหรือสรา้ง
ผลงานท่ีสะท้อนการพัฒนา 

- มีการกระจายอ านาจใหห้ัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย 
หัวหน้างาน มีการนิเทศ มอบหมายงาน และ
ติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ โดยการก ากับดูแล
และการใหค้ าปรึกษาของรองผู้อ านวยการ 
- ท าส ารวจความต้องการในการพัฒนาการ

ปฏิบัติงาน เพื่อน ามาจดัอบรม และเปิดโอกาส
ให้บุคลากรสามารถเสนอขอไปอบรมในหัวข้อ
เฉพาะเพื่อน ากลับมาพัฒนางานของตน 
- มีการก าหนดให้มีมติิงานด้านการพัฒนาตนเอง 

เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรยีนรู้อยู่
ตลอดเวลา 
 

- การสื่อสาร และการติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ
ในบางกรณีอาจส่งผลให้บุคลากรเกิดความกังวล
และไม่กล้าตัดสินใจ 

- จัดให้บุคลากรท าแผนพัฒนาตนเองที่สามารถ 
วัดผลได้  (SMART Goal) 

3.3 การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของร.ร. ไม่
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีวางไว้ จาก
การประกาศปิดสถานศึกษาเป็นการช่ัวคราว
ของกระทรวงศึกษาธิการ/จังหวัด เนื่องจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- มีประกาศเรื่อง การตดิตามสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
- มีการแจ้งข้อมูลข้าวสารต่าง ๆ ตลอดจน

สวัสดิการที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบผ่านสื่อ
ประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน 
- มีการปรับแผนการด าเนินงาน ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

 

 

- การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของร.ร. ไม่เป็นไป
ตามแผนการด าเนินงานท่ีวางไว้ หาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไมค่ลี่คลาย 

- โรงเรียนมีการวางแผนรองรับหากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย 
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4. การติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนน ามาปรับใช้โดยอนุโลม 

4.1 ความเสยีหายต่อตนเองหรือของโรงเรียน 
อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบตัิตามกฎ 
ระเบียบของทางราชการที่แก้ไข/ปรับปรุง
ใหม่และโรงเรยีนน ามาปรับใช้โดยอนุโลม 
เช่น มติ ครม. ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรี 
ระเบียบ กระทรวงการคลัง แนวปฏิบัติของ
กรมบัญชีกลาง เป็นต้น 

 

- มีการตดิตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ
และน ามาปรับใช้ และก าชับเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องให้มีการติดตามกฎระเบยีบของทาง
ราชการต่าง ๆ เช่น 

1) การใช้สิทธ์ิสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐตาม 
มติ ครม. 

2) การร่วมเป็นกรรมการศึกษาแกไ้ขข้อกฎหมาย
อันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาระบบการ
ให้บริการแก่ประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-service) 

- ประกาศคณะกรรมการโรคตดิต่อจังหวัด
นครปฐม 

- ยังคงมีความเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการที่แก้ไข/
ปรับปรุงใหม่และโรงเรียนน ามาปรับใช้โดย
อนุโลม เนื่องจากปัจจุบันมีการปรบัปรุง
กฎหมายที่เกีย่วข้องหลายฉบับ 

 

- เพิ่มช่องทางและเครือข่าย รวมถึงมอบหมายบุคคล
ในแต่ละส่วนงานท่ีรับผดิชอบให้สามารถตดิตาม
กฎระเบียบของทางราชการได้อยา่งครอบคลุม 

 - มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ และที่ประชุมครู-เจ้าหน้าท่ีเมื่อมี
การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย 
- ประกาศแนวปฏบิัติในการปดิสถานศึกษาเป็น

การชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อโรคไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID-19) 
- ประกาศแนวปฏบิัติในการกลับเขา้มาท างาน

ปกติที่โรงเรยีน 

- บุคลากรที่จงใจไม่ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบหรือ
ท าผิดกฎซ้ าซากอาจสื่อสารเพื่อท าให้บุคลากรใน
ภาพรวมเข้าใจคลาดเคลื่อนและเกดิทัศนคติที่ไม่
ดีต่อโรงเรียน 

- ด าเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ วินัยอย่าง
เคร่งครดั และมีการช้ีแจง นิเทศให้บุคลากรมีความ
เข้าใจในกฎ ระเบยีบอย่างน้อยปีละครั้ง 
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 - ด าเนินการตามระเบยีบกรณีจงใจไม่ปฏิบัตติาม
กฎ ระเบยีบหรือท าผิดกฎซ้ าซาก 
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย 

- เมื่อมีบุคลากรที่จงใจไม่ปฏิบตัิตามกฎ ระเบยีบ
หรือท าผิดกฎซ้ าซาก ร.ร.ควรมีการสื่อสารเพื่อ
ท าให้บุคลากรในภาพรวมเข้าใจไมค่ลาดเคลื่อน
และอาจเกดิทัศนคติทีไ่ม่ดตี่อโรงเรียน รวมทั้ง
การบังคับใช้กฎระเบยีบที่มีอยู่อยา่งเคร่งครัด 

- ด าเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ วินัยอย่าง
เคร่งครดั และมีการช้ีแจง นิเทศให้บุคลากรมีความ
เข้าใจในกฎ ระเบยีบอย่างน้อยปีละครั้ง 

5. การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 

5.1 การบริหารจัดการงบประมาณที่ใช้ในการ
สนับสนุนโรงเรยีนที่เข้าร่วมโครงการไมเ่ป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

- มีแผนจัดประชุมสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร
ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ แต่ด้วย
สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบ ไม่
สามารถจัดประชุมดังกลา่วได้ จึงปรับวิธีการ
ด าเนินการโดย แจ้งข้อมลูและให้ค าแนะน าไป
ยัง ร.ร.ในโครงการ ทางโทรศัพท์ และช่องทาง
สื่อ social ทดแทน รวมทั้งแนะน าหน่วยงาน
อื่นที่มีประสบการณ์และเกี่ยวข้อง เป็น
ทางเลือก เช่น บางโรงเรียนในโครงการ สพม. 
และ สพฐ. เป็นต้น 

- ร.ร.ที่เข้าร่วมโครงการบาง ร.ร. อาจมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณและกระบวนการจัดซือ้จัดจ้าง
คลาดเคลื่อน (ทั้งนี้จะสามารถทราบความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่นี้ อย่างแน่ชัดอีกครั้ง ต่อเมื่อร.ร.ที่เข้า
ร่วมโครงการจัดส่งรายงานผลการใช้งบประมาณ
ในการจัดซื้อจัดจ้างมาให้ ร.ร.มหดิลวิทยานุสรณ์
ทราบ) 

- แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ.) ใหช่้วยก ากับดูแล 
หรือ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนภายนอก
มาให้ความรูด้้านการจัดซื้อจดัจ้างกับ ร.ร.ที่เข้า
ร่วมโครงการ  

 

5.2 ความไมส่อดคล้องเกี่ยวกับช่วงเวลาในการจัด
กิจกรรมระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ุฬา
ภรณราชวิทยาลยัแตล่ะแห่งกับโรงเรียนมหดิล
วิทยานุสรณ ์

- แจ้งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินสนับสนุน
โครงการให้โรงเรยีนวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณราช
วิทยาลัยทราบล่วงหน้า 

- จากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้พบว่า หลาย
โรงเรียนไมส่ามารถด าเนินการตามแผนปฏิบตัิ
งานของ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณไ์ด ้

- ควรเสนอประเด็นนี้ เข้าสู่วาระของกลุ่ม  
ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้ประชุม
วางแผนการพัฒนาหรือปฏิบัติงานร่วมกัน แล้วจึง
เสนอมายังโรงเรยีนยัง ร.ร.มหิดลวทิยานุสรณ ์
-  
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5.3 ความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรมและความ
ต้องการชั่วโมงการอบรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการเลื่อนวิทยฐานะของผู้เข้ารับ
การอบรม 

5.4 กลุ่มโรงเรียนทีส่นใจเข้าร่วมอบรมขาดความ
พร้อมในการเข้าร่วมงาน 

- จัดท าข้อมูลและแนวทางการเขา้รว่มอบรมบน
เว็บไซต์และระบบการลงทะเบียนเข้าอบรม 
พร้อมทั้งช้ีให้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่ได้จากการ
อบรม  

- ผู้เข้าอบรมบางส่วนอาจไม่ได้ให้ความสนใจกับ
ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ในขณะที่ลงทะเบียน
เข้าอบรม 

- สร้างความตระหนักร่วมกัน และให้วิทยากรช่วย
ช้ีแจงและท าความเข้าใจใหเ้ห็นคณุค่าของสิ่งที่ได้
จากการอบรมด้วยอีกทางหนึ่ง 
- การประสานงานกับสพฐ. เพื่อใหห้ลักสตูรอบรมที่

ใช้อยู่ได้รับการรับรองเพื่อใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะ 

6. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจติวิทยาในกลุ่มเสี่ยง 

6.1.  บุคลากรขาดความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ
การก ากับดูแลนักเรยีนกลุ่มเสีย่ง 

 
 
 
 

- การสอบวัดคณุลักษณะทางจติวิทยานักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 
718 คน ในวันที่ 15 ม.ค. 64 พบว่านักเรียนที่มี
คุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสีย่ง จ านวน 
24 ราย  
- แจ้งผลการด าเนินการสอบวดัแก่ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

เพื่อการก ากับดูแลนักเรยีนอย่างใกล้ชิด 

- ความเสีย่งยังอยู่คงเดิม - ด าเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง 

6.2. การเกิดพฤติกรรมไม่คาดหมายของนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบในทางเสยีหาย 

- จัดการอบรมให้แก่บุคลากร ในหัวข้อ 
1) เทคนิคการให้ค าปรึกษาเบื้องตน้ วันท่ี 1 

ก.พ. 64 

2) Case study:  กรณีสมาธิสั้นและปัญหา

ครอบครัว วันที่ 2 ก.พ.64  

3) ฝึกปฏิบัติให้ค าปรึกษา วันท่ี 5 ก.พ. 64  

4) Case study: กรณีปัญหาความผิดปกติทาง

อารมณ์และซมึเศร้า วันท่ี 9 ก.พ.64  

- ความเสีย่งยังอยู่คงเดิม - ด าเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง 
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5) Case study: Thinking Errors or 

Cognitive Distortions วันท่ี 16 ก.พ. 64  

6) ฝึกปฏิบัติให้ค าปรึกษา วันท่ี 19 ก.พ. 64  

7) Case study และการดแูลช่วยเหลือ : กรณี

ออทิซึม วันท่ี 23 ก.พ.64  

8) อบรมผู้ให้ค าปรึกษารุ่นเยาว์ (Young 

Counselor)” แก่ตัวแทนนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องละ 2 คน ในวันพฤหัสบดี

ที่ 28 ม.ค. 64 

7. การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการด าเนินการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

7.1. การใช้ความเป็นบุคลากรของโรงเรียน 
หรือต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อลาภหรือประโยชน์
ที่มิควรได้โดยไมเ่จตนา 

- ช้ีแจงและท าความเข้าใจการด าเนนิงาน
อย่างโปร่งใส สุจริต และยุติธรรม และให้
ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
บุคลากรอยา่งสม่ าเสมอผ่านการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการและที่ประชุม
บุคลากรประจ าเดือน 

- มีแผนเชิญผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้าน
กฎหมายและผลประโยชน์ทับซ้อนมาให้
ความรู้กับบุคลากร ในไตรมาส 3-4 
 

 

 

- บุคลากรอาจไปมสี่วนกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโดยรูเ้ท่าไม่ถึงการณ ์

- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้และยกกรณีตัวอยา่ง
ประกอบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึน้ 
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การควบคุมภายในเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

8. ระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏบิัติการ 

8.1 บุคคลภายนอกแอบแฝงเข้ามาภายใน
โรงเรียนโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 

- ด าเนินการบริหารจัดการอย่างชัดเจน โดยจะแยก
ประเภทของบุคคลที่เข้าออกโรงเรียนเป็นบุคคล
ภายใน/นอก รวมถึงการแยกประเภทการเดิน
ทางเข้า-ออกโรงเรียน เพื่อช่วยให้สามารถบริหาร
จัดการได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มา
ใช้ในการคัดกรองตัวบุคคล เพื่อเพิ่มมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย  
- ตรวจสอบแนวทางการปฏิบัติงานของ จนท.รักษา

ความปลอดภัย โดยคอยสังเกตถึงขั้นตอนการ
ด าเนินงาน รวมถึงการเข้าระงับเหตุเบื้องต้น ซึ่ง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นที่อาจเกิดความเสียหายต่อ
โรงเรียน  

- ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีงานรักษาความปลอดภัยยังคงมี
การเปลีย่นแปลงตัวบคุคลในการท างาน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการท างานเนื่องจากจะตอ้งมาเรียนรู้
งานใหม่รวมทั้งยังไม่เข้าใจแนวปฏบิัติที่โรงเรียน
ก าหนด ซึ่งอาจส่งผลต่อการปฏิบตัิงานได ้
- ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีงานต่าง ๆ ตามสญัญาจ้างนั้นมัก

ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในการท างาน  
- ยังคงมีบุคคลภายนอกไม่ใหค้วามรว่มมือและมัก

ไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดหรือแนวทางที่ได้
ประกาศไว้ให้ทราบจึงยังคงเป็นความเสีย่งท่ีจะ
ด าเนินการแกไ้ขต่อไป 
 

- มีแนวทางปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและวิธี 
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มความ
ชัดเจนให้มากขึ้น 
- มีการคาดการณ์ความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วย

ให้สามารถบริหารงานไปได้อย่างราบรื่น 
- มีการประเมินความเสี่ยงท่ีจะเกดิขึน้และบรหิาร

จัดการกับความเสี่ยง รวมถึงมีการควบคุม ก ากับ
ติดตามผลความเสี่ยง 
- ก าชับคู่สัญญาของานร่วมมืออย่าเปลี่ยนแปลงตัว

เจ้าหน้าท่ีที่มาปฏิบัติงานบ่อย ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ท างานเนื่องจากจะต้องมาเรียนรู้งานใหม่รวมทั้งยัง
ไม่เข้าใจแนวปฏิบัติที่โรงเรียนก าหนด  
ซึ่งอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานได ้

 - ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมี
แนวทางด าเนินการหารือหรือการประชุมร่วมกับ
ตัวแทน หรือผู้ที่บริษัทคู่สัญญามอบหมายมา เพื่อ
ก าหนดแนวทางปรับปรุง แก้ไข พัฒนาในงานจ้าง
เหมาบริการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน 
- การด าเนินการก าหนดบริเวณพื้นทีช่ั้นนอกและ

บริเวณพื้นที่ชั้นในอย่างชัดเจนเพื่อคัดกรอง
บุคคลภายนอก เพือ่เป็นการควบคุมการเขา้พื้นที่
ของบุคคลทีไ่ม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งและเป็นมาตรการ
รักษาความปลอดภัย โดยมีการก าหนด

 - ก าหนดความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติงาน
รักษาความปลอดภัย 
- มีการคาดการณ์ความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วย

ให้สามารบริหารงานไปได้อย่างราบรื่น 
- มีการประเมินความเสี่ยงท่ีจะเกดิขึน้และบรหิาร

จัดการกับความเสี่ยง รวมถึงมีการควบคุม ก ากับ
ติดตามผลความเสี่ยง 
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เฉพาะเจาะจงส าหรับตัวบุคคลที่เปน็พนักงาน ทั้ง
ด้านการท าความสะอาด การดแูลอาคารสถานที่ 
ดูแลสวนและภูมิทัศน์ของโรงเรียน รวมถึงผู้ที่มา
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละบริเวณ
พื้นที่ความรับผิดชอบ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
พนักงานตอ้งมีการด าเนินการส่งข้อมูลเพื่อขอ
อนุญาตเข้าท างานและต้องแจ้งให้ทางโรงเรียน
ทราบ  
- มีการตรวจโรค ประวัติอาชญากรรมพนักงาน 

เป็นต้น รวมทั้งน าเทคโนโลยีมาด าเนินการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย จัดท าระบบ
กล้องวงจรปิดที่มีความคมชัดสามารถมองเห็น
และเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวบริเวณที่คาดวา่มี
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 

8.2 แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต 

- ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงคู่มือและแผนการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ปัจจุบันทุก ๆ 6 เดือน เพื่อให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและอ านวยความ
สะดวกใหผู้้ปฏิบตัิสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงาน เมื่อเกดิสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ  
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถ
ด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร/นักเรียน
ภายใน ร.ร. 
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8.3 การเกิดอัคคภีัยในโรงเรียน - มีการวางแผนด าเนินการซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่นักเรียนที่สามารถ
ปฏิบัติได้ทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืน  
โดยให้ความรู้เบื้องต้นและซักซ้อมอพยพหนี
ไฟให้กับนักเรียนที่เข้าพักอาศยัในหอพัก
ระดับชั้น ม.4-5-6  

  

8.4 การเกิดอุบัตเิหตจุากการใช้งานเครื่องมือ/
เครื่องจักร/อุปกรณ์ทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ 

- สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาร่วมกันก าหนด
ระเบียบปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการและโรง
ฝึกงาน  
- มีสัญลักษณด์้านความปลอดภัยในพื้นที่ใช้งาน

ทั่วไป สัญลักษณ์ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ และสญัลักษณ์แสดงอันตราย
ของสารเคมี ข้อมลูความปลอดภัยของสารเคม ี
- มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับการเผชิญเหตุ

ขั้นต้นที่อาจจะเกิดขึ้นในห้องปฏิบตัิการและโรง
ฝึกงาน 
- มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ 

เครื่องมือต่าง ๆ และห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้
งานและได้มาตรฐานความปลอดภยั 
- อบรมให้ความรู้กับผู้ใช้งานเพื่อสรา้งความ

ตระหนักในการใช้ห้องปฏิบัติการ 
- ก าหนดแนวปฏิบตัิการเมื่อต้องเผชิญเหตุใน

ห้องปฏิบัติการ 
- จัดอบรมเรื่องพื้นฐานความปลอดภัยให้กับ

นักเรียนท่ีต้องใช้โรงประลองและห้องปฏิบัติการ 

การเกิดอุบัตเิหตจุากการใช้งานเครื่องมือ/
เครื่องจักร/อุปกรณ์ทดลองในห้องปฏิบัติการและ
โรงฝึกงาน 

- มีคณะท างานรับผดิชอบหลักเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  
จากตัวแทนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
- มีการตรวจสอบ ตดิตามและรายงาน ผลระบบ

มาตรฐานความปลอดภัยร่วมกันทัง้โรงเรียนทุก ๆ 
3 เดือน 

 

 


