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สรุปรายงานผลการบริหารคามเสี่ยง ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การด าเนินการควบคุมความเสีย่ง การประเมินผลการควบคุมความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

1. การสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจใน
การด าเนินงานของ ร.ร.มาเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการโรงเรียน ภายใต้
พระราชบัญญัติองค์การมหาขน 
- ระดับความเส่ียง : สูงมาก  HH 

โอกาสเกิด : สูง (H) 
ผลกระทบ : สูง (H) 
 

1. วางแผนการสรรหาและส ารวจ
รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม
ล่วงหน้า 
 

1. ศึกษากฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ 
โรงเรียน ภายใต้พระราชกฤษฎีจัดตั้งโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ และพระราชบญัญัติองค์การมหาชน 
ตลอดจนหนังสือราชการต่าง ๆ จากส านักงาน ก.พ.ร. 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

2. วางแผนและจัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนเป็นการ
เฉพาะ เพือ่หารือการได้มาซ่ึงรายชื่อผู้ทีม่ีความ
เหมาะสม 

ข้อจ ากัดของคุณสมบัติของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ส่งผลต่อโอกาสในการได้มา
ซ่ึงรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมมจี านวน
น้อย 

คงเดิม ตลอดปีงบประมาณ 
ก่อนโรงเรียนว่างผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ป ี

2. การสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพในการบริหารจัดการ
การศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มาเป็นผูอ้ านวยการ 
และ รองผู้อ านวยการ 
- ระดับความเส่ียง : สูงมาก  HH 

โอกาสเกิด : สูง (H) 
ผลกระทบ : สูง (H) 

1. วางแผนการสรรหาและขอ
ค าแนะน าจากกรรมการโรงเรียน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา เพื่อเป็น
แนวทางให้ได้มาซ่ึงผู้ที่มี
เหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการและรอง
ผู้อ านวยการ 
 

ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการและ รองผู้อ านวยการให้
เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนและคุณสมบัติตามพระราช
กฤษฎกีาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน  ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง และรายงานคณะกรรมการทราบ 
 

การได้มาซ่ึงบุคคลที่มีความรู้เข้าใจและ
ประสบการณ์ในการบริหารงานเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ พันธกิจโรงเรียน
เป็นไปได้ค่อนข้างยาก 

HH 
(สูงมาก) 

ก่อนโรงเรียนว่างผู้ด ารงต าแหน่ง 

ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 2. ด าเนินการสรรหาล่วงหน้า 
เพื่อให้มาเร่ิมปฏิบัติงานและ
เรียนรู้งานก่อนเข้ารับต าแหน่ง 
ล่วงหน้า 3 เดือน 

ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการให้แลว้เสร็จภายในวันที่ 31 
มกราคม 2566 
 
 
  

อยู่ระหว่างด าเนินการ  เมื่อโรงเรียนว่างผู้ด ารงต าแหน่ง

ดังกล่าว 
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ประเด็นความเสี่ยง แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การด าเนินการควบคุมความเสีย่ง การประเมินผลการควบคุมความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ภายในให้ได้รับการพัฒนาทักษะ
การบริหาร และความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษ 

- ด าเนินการเปิดรับสมัครและทาบทามผูม้ีคุณสมบัติและ
ความสามารถจากบุคลากรในโรงเรียนกอ่นเปิดรับสมัคร
จากบุคคลภายนอก 

- การอบรมและพัฒนา Mid Manager 

การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางการ
จัดการความเส่ียง แต่บุคลากรยังไม่พร้อม
ที่จะก้าวสู่ต าแหน่งบริหาร 

 ตลอดปีงบประมาณ 

 4. จัดท าแผนการทดแทนต าแหน่ง
บริหาร (succession plan) ใน
ระยะยาว 
การรับผู้บริหารระดับกลางจาก

บุคคลภายนอก เพื่อเติบโตเป็น

ผู้บริหารระดับสูง 

มีการคัดเลือกหัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย โดยการเสนอชื่อจาก
บุคลากรในส่วนงาน ให้ได้มีโอกาสในการบริหารงานตาม
วาระ 

การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางการ
จัดการความเส่ียง แต่บุคลากรยังไม่พร้อม
ที่จะก้าวสู่ต าแหน่งบริหาร 

 ตลอดปีงบประมาณ 

 5. ให้ผู้บริหารทุกระดับท ารายงาน
การพัฒนาสมรรถนะของตนเอง
ในมิติของการก ากับดูแลงาน
ประจ า/การพัฒนางานประจ า 
และการคิดงานใหม่ที่มีลักษณะ
สร้างสรรค์หรือท้าทาย 

มีรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับตามรอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกมิติ 

   

 6. จัดให้มีการประเมินสมรรถนะใน
การท างานของผู้บริหารทุกระดับ 
เป็นระยะ ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา 

มีการประเมินสมรรถนะการท างานของผู้บริหาร และการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาทกุ 6 เดือน 

   

 7. สร้างระบบการก ากับ ติดตาม 
ประเมินศักยภาพในการท างาน 
 

มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อก ากับ ติดตาม
ความก้าวหนา้ในการท างาน ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างสรรค์ 
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ประเด็นความเสี่ยง แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การด าเนินการควบคุมความเสีย่ง การประเมินผลการควบคุมความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

3. นักเรียนบางคนอาจไม่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะได้เต็มตามศักยภาพ
และความสนใจ 
- ระดับความเส่ียง : สูง  MH 

โอกาสเกิด : ปานกลาง (M) 
ผลกระทบ : สูง (H) 
 

 

1. จัดให้มีการทบทวนหลักสูตรที่ใช้
ในปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงให้สอด
รับกับการพัฒนาสมรรถนะ
นักเรียนในโลกดิจิทัล 

 

- สาขาวิชาได้มีการจัดประชุมทบทวนหลกัสูตรและน ามา
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน/การจัด
กิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทในโลก
ดิจิทัล ซ่ึงระหว่างการใช้หลกัสูตร ได้มีการจัดกิจกรรม 
PLC เป็นระยะ ๆ เพือ่เป็นการสะทอ้นผลหลังการใช้
และน ามาปรับปรุงหลักสูตร 

- มีการจัดประชุมสร้างความเขา้ใจในการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท าให้รับทราบปัญหาในการ
ประเมิน ขณะนี้อยู่ระหวา่งการน าเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการวิชาการ เพือ่พิจารณาหาวธิีประเมิน
และประมวลผลให้เหมาะสมต่อไป 

- มีการจัดการเรียนการสอนได้ตาม
ค าอธิบายในหลักสูตรและแผนการ
จัดการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ผู้ที่
คาดหวัง แต่ด้านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อาจต้อง
ทบทวนกิจกรรมและโอกาสที่จะ
ประเมินและพัฒนานักเรียนให้ชัดเจน
ขึ้น 

- การด าเนินการเป็นไปตามแนว
ทางการจัดการความเส่ียง 

MH 
(สูง) 

ภายในพฤษภาคม 2564 
 

 2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินสมรรถนะนักเรียนตาม
หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการท ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

- มีการด าเนินการสร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในการวัดและ
ประเมินสมรรถนะของนักเรียนโดยคณะครูผู้สอน
ประจ ารายวิชา 

- มีคณะท างานจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรว่มกันออกแบบ
และสร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยมีครูผู้สอน 
ครูผู้ดูแลกิจกรรม และครูที่ปรึกษาประจ าชั้น เป็นผู้
ประเมินนักเรียน 

- การด าเนินการเป็นไปตามแนว
ทางการจัดการความเส่ียง 

 
 
 
 
 

 ภายในกรกฎาคม 2564 

 3. ประเมินและวิเคราะห์สมรรถนะ
นักเรียนตามที่ก าหนดใน
หลักสูตร เพื่อจ าแนกระดับ
สมรรถนะ และวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน/กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกบั
ศักยภาพและความสนใจของ
นักเรียน 

- มีการประเมินสมรรถนะของนักเรียนตามหลักสูตรทั้ง
ด้าน 
พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย โดยใช้การทดสอบ
ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา   
การประเมินทักษะการคิดและการทดลองโดยการท า
ปฏิบัติการ และการสังเกตพฤติกรรม โดยน าข้อมูลที่ได้
ไปใช้ในการวิเคราะห์สมรรถนะของนักเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

- การด าเนินการเป็นไปตามแนว
ทางการจัดการความเส่ียง 
 

 

 ภายในตุลาคม 2564 
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ประเด็นความเสี่ยง แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การด าเนินการควบคุมความเสีย่ง การประเมินผลการควบคุมความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 4. ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนถึง
ประสิทธิผลของกิจกรรม เพื่อ
น าไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมใน
ครั้งต่อ ๆ ไป 

- มีการประชุมคณะท างานจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียนเพื่อ
วางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม
หลักสูตร 

 

- การด าเนินการเป็นไปตามแนว
ทางการจัดการความเส่ียง  แต่เนื่อง
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้บาง
กิจกรรมต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม
ออกไป จึงยังไม่สามารถประเมินผล
การจัดกิจกรรมได้ 

 ตลอดปีงบประมาณ 

 5. จัดให้มีการสรุปบทเรียน 
(lesson learned) และสร้าง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการ
สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

- มีกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้กันในการให้ค าปรึกษาและ
ดูแลนักเรียน และมแีผนการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

- การด าเนินการเป็นไปตามแนว
ทางการจัดการความเส่ียง 
 

  

4. ระบบการจา่ยค่าตอบแทนยังมี
รากฐานการจ่ายมาจากระบบราชการ
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กรในปัจจุบันที่ใช้สมรรถนะ
เป็นฐานในการค านวณค่าตอบแทน 
- ระดับความเส่ียง : สูง  HM 

โอกาสเกิด : สูง (H) 
ผลกระทบ : ปานกลาง (M) 

1. ตั้งคณะท างานศึกษาความ
สอดคล้องของมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งต่าง ๆ ของ ร.ร. ที่
ก าหนดไว้ระยะหนึ่งแลว้ กบั 
ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งในการด าเนินงาน
ปัจจุบันของโรงเรียน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ - HM 
(สูง) 

ภายในเมษายน 2564 

 2. ให้ความรู้ และสร้างความ
ตระหนัก แก่เจ้าหนา้ที่ เกีย่วกับ
การประเมินสรรถนะของ
บุคลากรตามสายงานและระดับ
ต าแหน่ง 
 

ชี้แจงและท าความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินสมรรถนะ
ของบุคลากรตามสายงานและระดับต าแหน่งผ่านระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และมีการแจ้งเตือนกรณี
พบว่า มีบุคลากรที่มีแนวโน้มไม่ผ่าน และมอบหมายให้
ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน นิเทศ และติดตามอยา่ง
สม่ าเสมอ 

การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางการ
จัดการความเส่ียง แต่บุคลากรบางส่วน
ยังยึดติดกับระบบการประเมินรูป
แบบเดิม  

  



-5- 
 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การด าเนินการควบคุมความเสีย่ง การประเมินผลการควบคุมความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 3. พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามกลอ่งเงินเดือนที่
สะท้อนสมรรถนะการปฏิบัติงาน
จริงเกี่ยวกับภาระงาน ระดับ
ต าแหน่ง และองค์ประกอบอื่น ๆ 

จัดประชุมฝ่ายบรหิาร (ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้าสาขาวิชา/ฝา่ย หัวหน้างาน) ปรับปรุงระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามกล่องเงินเดือนที่สะท้อน
สมรรถนะการปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับภาระงาน ระดับ
ต าแหน่ง และองค์ประกอบอื่น ๆ และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ใหค้วามเห็นชอบใน
การประชุมคร้ังที่ 96/4/63 วันที่ 29 ต.ค. 63  โดยได้แจ้ง
ให้บุคลากรทราบผ่านการประชุมบุคลากรประจ าเดือน 

การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางการ
จัดการความเส่ียง แต่บุคลากรบางส่วน
ยัง ไม่เข้าใจในระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพียงพอ และยึดแนวคิดว่า
ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามอายุงาน โดยไม่
ค านึงถึงผลการท างานหรือคุณค่าที่มอบ
ให้กับองค์กร 

 ภายในมิถุนายน 2564 

 4. สร้างความเข้าใจให้กับเจา้หน้าที่
เกี่ยวกบัระบบการประเมินโดยใช้
สมรรถนะเป็นฐานตามภาระงาน
ของกล่องเงินเดือน  
ทั้งในส่วนของผู้ประเมินและผู้ถูก
ประเมิน 

   ภายในมิถุนายน 2564 

 5. จัดท าแนวปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะต่ ากวา่เกณฑ์ขั้นต่ าที่
ก าหนด เพือ่ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร 

- มีการแจ้งผลการปฏิบัติงานทุกรอบ 6 เดือนไปยัง
บุคลากรทุกคน 

- มีการแจ้งเตือนไปยังบุคลากรที่มีแนวโนม้อาจจะมีภาระ
งานไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามกล่องเงินเดือนที่ตนเองครอง
อยู ่

การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางการ
จัดการความเส่ียง 

 ภายในกรกฎาคม 2564 
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ประเด็นความเสี่ยง แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การด าเนินการควบคุมความเสีย่ง การประเมินผลการควบคุมความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

5. แผนการพัฒนาบุคลากรอาจไม่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว  
- ระดับความเส่ียง : สูงมาก  HH 

โอกาสเกิด : สูง (H) 
ผลกระทบ : สูง (H) 

1. ประเมินและวิเคราะห ์ความรู้
ความสามารถของบุคลากร
รายบุคคล 

มีการประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากร
รายบุคคลจากการประเมินผลการปฏิบตัิงานและให้ผล
การประเมินย้อนกลับเพื่อพัฒนางาน 

การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางการ
จัดการความเส่ียง แต่ยังมีบุคลากร
บางส่วนไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได ้

HH 
(สูงมาก) 

ตลอดปีงบประมาณ 

2. จัดให้มีการโยกย้ายต าแหน่ง
งานให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ 

มีการประชุมในแต่ละสาขาวิชา/ฝ่าย เพือ่ให้บุคลากรสิทธิ์
ที่จะเสนอส่วนงานที่ตนเองประสงค์โยกย้ายเพือ่ไปเรียนรู้
ตามความถนัด ความสามารถและสามารถทดแทนได้ใน
อนาคต 

  

 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน และน า
ผลการวิจยัในชั้นเรียนมาเป็น
กรณีตัวอย่างHuman 
Resource Management 
Blueprint 

มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลาย โดยได้
แนวทางและขอ้มูลจาก 
1. จัดให้สอดคล้องและสนับสนุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

ตามแผนระยะยาวของโรงเรียน 
2. การส ารวจความต้องการในการพัฒนางานของ

บุคลากรรายบุคคล (โดยส่วนกลาง) 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสเข้ารับอบรมจากหนว่ยงาน

ภายนอกเป็นการเฉพาะด้านและสายอาชีพ 

การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางการ
จัดการความเส่ียง 

  

 4. จัดท าระบบการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของโรงเรียน 

  

6. โรงเรียนไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจยัต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อคุณภาพการบริการวิชาการใน
ระดับกระทรวงและโรงเรียนใน
โครงการ 
- ระดับความเส่ียง : สูงมาก  HH 

โอกาสเกิด : สูง (H) 
ผลกระทบ : สูง (H) 

1. ประสานส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้แจ้งไปยังส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาในการ
ด าเนินงานโครงการอย่างเข้มแข็ง
หรือมีกลยุทธ์ในการก ากับ 
ติดตามดูแลโรงเรียนในโครงการ 

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัส 
COVID-19 ส่งผลกระทบตอ่แผนการเปิด-ปิดภาคเรียน
และการด าเนินงานของโรงเรียนและหนว่ยงานในสังกัด 
สพฐ. รวมทั้งการบริการวิชาการต่าง ๆ  
ที่ต้องต้องปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกัน 

- มีแผนการด าเนินการควาบคุมความเส่ียงในไตรมาส
ถัดไป 

มีการปรับแผนการด าเนินการควาบคุม
ความเส่ียงในไตรมาสถัดไป 

HH 
(สูงมาก) 

ตลอดปีงบประมาณ 
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ประเด็นความเสี่ยง แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การด าเนินการควบคุมความเสีย่ง การประเมินผลการควบคุมความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 2. ประสานส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทุกครั้งที่โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ท ากิจกรรมทาง
วิชาการกับโรงเรียนในโครงการ 

มีแผนการด าเนินการควาบคุมความเส่ียงในไตรมาสถัดไป   ตลอดปีงบประมาณ 
(ทุกครั้งที่มีกิจกรรม) 

 3. สร้างโอกาสในการชี้แจง/ท า
ความเข้าใจ โรงเรียนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียน
หรือผู้ประสานงานหรือหัวหนา้
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่มี
ความร่วมมือ 

มีแผนการด าเนินการควาบคุมความเส่ียงในไตรมาสถัดไป   ตลอดปีงบประมาณ 
(ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง) 

 4. ประสานส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ก าหนดตัวชีว้ัดการ
ด าเนินงานของโรงเรียนใน
โครงการและให้มีการรายงาน
การด าเนินงานตามตัวชีว้ัด 

อยู่ในระหวา่งการหารือแผนการด าเนินการควาบคุมความ
เส่ียงกับผู้บริหารของโรงเรียน 

- - ตลอดปีงบประมาณ 

 5. ประสานส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้จัดประชุมท าความ
เข้าใจกฎระเบยีบและ
กระบวนการการจัดซ้ือจัดจ้าง 

อยู่ในระหวา่งการหารือแผนการด าเนินการควาบคุมความ
เส่ียงกับผู้บริหารของโรงเรียน 
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ประเด็นความเสี่ยง แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การด าเนินการควบคุมความเสีย่ง การประเมินผลการควบคุมความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

7. ภาพลักษณ์ที่สังคมรับรู้ไม่สอดคล้อง
กับพันธกิจและการด าเนินงานของ
โรงเรียน 
- ระดับความเส่ียง : สูง  HM 

โอกาสเกิด : สูง (H) 
ผลกระทบ : ปานกลาง (M) 
 

1. จัดประชุม สร้างความเข้าใจ และ
สร้างความตระหนักให้บุคลากร
และนักเรียนทราบถึงพันธกจิ
และภาพลักษณ์ของโรงเรียน 

- จัดประชุมนักเรียนชั้น ม.4, 5, 6  ให้ทราบถึง
คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
เป็นไปตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

- ในการประชุมครูบุคลากรของ ร.ร.ประจ าเดือน ได้มี
การเน้นย้ าและสร้างความตระหนกัถึงจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู การเป็นตัวอย่างที่ดีรวมทั้งการ
ดูแลนักเรียน 

การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางการ
จัดการความเส่ียง  

HM 
(สูง) 

ตลอดปีงบประมาณ 

 2. จัดกิจกรรมที่ท าใหบุ้คลากรและ
นักเรียนมีความรักในองค์กรและ
ร่วมรับผิดชอบต่อภาพลักษณ์
และชื่อเสียงของโรงเรียน 

- การเน้นย้ าและสร้างความตระหนกัถึงจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู การเป็นตัวอย่างที่ดี ในการ
ประชุมบุคลากรของโรงเรียนประจ าเดือน และการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อก ากับและติดตาม
บุคลากรในส่วนงานของตนอยา่งใกล้ชิด 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนตระหนักและใน
การมีจิตอาสาต่อโรงเรียนและสังคม ดังนี้ 
1) กิจกรรมจิตอาสา 
2) กิจกรรม big cleaning day 
3) กิจกรรมค่ายบ าเพ็ญประโยชน์  

การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางการ
จัดการความเส่ียง  

  

 3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์น าเสนอ
ต่อภาคสังคมเกี่ยวกบัพันธกิจ
และภาพลักษณ์ของโรงเรียน 

- สร้างแบบส ารวจ และส ารวจการรับรู้ถึงภาพลักษณ์
องค์กร 

- สร้างสื่อและกิจกรรมสร้างการรับรู้ และปรับ
ภาพลักษณ์องค์กร (Re-Branding) 

- เผยแพร่สื่อและกิจกรรมเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์องค์กร 
- เผยแพร่วิดีโอการด าเนินงานของโรงเรียนสู่ภาคสังคม 

ผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีรายละเอียดดังนี้ 
1) วันที่ 11 พ.ย. 63 รายการวันใหม่วาไรตี ้ช่วง

ประเด็นสังคม : โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เพือ่พัฒนาต่อยอดสู่สังคม  

การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางการ
จัดการความเส่ียง และมีการเผยแพร่สื่อ 
วีดีโอ กิจกรรมการด าเนินงานของร.ร. 
ด้านต่าง ๆ ผ่านสถานีโทรทัศน์ พบีีเอส 
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  2) วันที่ 6 ม.ค. 64 รายการสีสันวาไรตี้ เกีย่วกบั
โครงงานของนักเรียน 

3) วันที่ 8 ม.ค. 64 รายการวันใหม่วาไรตี้ ช่วงประเด็น
สังคม : การปรับตัวในช่วงโควิด-19 สู่การคิด
น าเสนอโครงงานรูปแบบออนไลน์และ ข่าว
ประชาสัมพันธก์ารจัดงาน TISF 2021 ทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 5 7 9 NBT และ Thai PBS 

   

 4. จัดกิจกรรมนักเรียนที่มีเปา้หมาย
ถ่ายทอดความเข้าใจพันธกจิและ
ภาพลักษณ์ของโรงเรียนไปสู่ภาค
สังคม 

- ด าเนินการประสานงานกับนายกสมาคมนักเรียนเก่า 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและผลงานนกัเรียนเก่าได้ร่วม
กิจกรรมและได้รับรางวัลโดยการประชาสัมพันธ์  และ
น าเสนอผลงานนักเรียนเก่าทางช่องทาง 
Facebook/YouTube ของโรงเรียน  

การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางการ
จัดการความเส่ียง  

  

8. การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานและชื่อเสียงของโรงเรียน 
- ระดับความเส่ียง : สูงมาก  HH 

โอกาสเกิด : สูง (H) 
ผลกระทบ : สูง (H) 
 

1. ก าหนดเจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะ
ในการสื่อสารข้อมูลในส่วนที่เป็น
ช่องทางสื่อสารหลักของโรงเรียน 
และก าหนดแนวปฏิบัติ
กระบวนการรายงานตอ่โรงเรียน
ในกรณีที่มีแนวโน้มจะเกิดผล
กระทบในทางลบ 

มีการมอบหมายเจา้หน้าที่งานประชาสมัพันธ์ดูแล
รับผิดชอบการสื่อสารขอ้มูลในส่วนที่เปน็ช่องทางหลัก 
และกรณีที่มีแนวโน้มจะเกิดผลในทางลบต่อโรงเรียนให้รีบ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับโดยด่วน 

- มีการด าเนินการตามแนวทางในการ
จัดการความเส่ียง ยังไม่พบการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการด าเนินงานและ
ชื่อเสียงของโรงเรียน 

- มีแนวปฏบิัติด้านการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง 

HH 
(สูงมาก) 

ตลอดปีงบประมาณ 

 2. จัดท าข้อมูลที่ส่งเสริมความเข้าใจ
โรงเรียนในมิติต่าง ๆ น าเสนอ
เนื้อหาต่อภาคสังคม 

จัดท าสื่อในการสร้างความเขา้ใจ  
และค่านิยมในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เหมาะสม 
ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยส ารวจประเมิน
ความรู้ ความเขา้ใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดย
มีบุคลากรและนักเรียน เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

  ตลอดปีงบประมาณ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

 3. สร้างความเข้าใจในการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์ให้
สอดคล้องกับ พรบ.คอมพิวเตอร ์
2560 

- ปรับปรุงแนวนโยบายให้สอดคล้องกับ พรบ.
คอมพิวเตอร์ 2560  

- จัดท าประชาพิจารณ์ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งปรับแก้ไข 

  ภายใน ม.ค.64 

 4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทัน
สื่อออนไลน์ (Internet 
Literacy) แก่บุคลากรและ
นักเรียนสร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกบัการตระหนักถึง
ผลกระทบของการใช้สื่อออนไลน์
ที่มีผลต่อชื่อเสียงของโรงเรียน 

เตรียมแผนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการรู้เท่าทันสื่อ
ออนไลน์ (Internet Literacy) แกบุ่คลากร 

 
 

  

 


