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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ต.ค. – 31 มี.ค. 64) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและ
ผลกระทบจากการเกิดสิ่งท่ีไม่ต้องการ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1. 1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

1. ครูและผู้รับผิดชอบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนบางคนไม่เข้าใจ
หลักสูตร 

 

- มีการประชุมสรา้งความเข้าใจครูภายใน
สาขาวชิา และครูผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ระหว่างการสอนและหลงัการสอน 

- อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุง แนว
ปฏิบัติการวัดและประเมนิผล ตามหลักสูตร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศักราช 
2562 

- ครูบางคนอาจเกิดความเข้าใจทีต่่างกัน
เก่ียวกับการประเมินคุณลักษณะผู้เรียนตาม
หลักสูตร 

- จัดให้มีการทบทวนและสร้างความเข้าใจ
ในสาขาวชิาและในระดับโรงเรียนอย่าง
สม่่าเสมอ 

- จัดท่าคู่มือหรือแบบสรุปการใชห้ลักสูตร
ในแต่ละภาคเรียน เพื่อนา่มาพฒันา
ปรับปรุง แก้ไข 

- จัดท่าเกณฑ์การประเมนิคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนที่ท่าให้ผูป้ระเมิน
เข้าใจตรงกัน เพื่อให้ได้ผลการประเมิน 
ที่สะท้อนความเป็นจริง 

2. การจัดการเรียนการสอนบาง
รายวิชาไม่เปน็ไปตามแผนที่
ก่าหนดเนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID-
19) 

- มีการประชุมในสาขาวิชาเพื่อวางแผนและ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและ
บริบทของสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID-19) โดยน่า
ผลการสะท้อนการจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนมาเป็นข้อมูล 

- จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดล
วิทยานสุรณ์จากมุมมองนักเรียน และ
น่าเสนอต่อทีป่ระชุมอนุกรรมการวิชาการ 
เพื่อหาวิธีที่เหมาะสม 

- การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่
เปลี่ยนแปลงไปอาจมีคุณภาพทีล่ดลง และ
นักเรียนขาดทักษะปฏิบัติการดา้นการใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือ 

- ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับบรบิทของรายวชิา 

- วางแผนให้นักเรียนมีโอกาสไดฝ้กึทักษะ
ปฏิบัติในช่วงทีน่ักเรียนกลับมาเรียนใน
โรงเรียน 
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 - มีการผลิตและจัดหาสื่อการสอนส่าหรับให้
นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองและเสริม
ความรู้ให้กับนักเรียนในแต่ละรายวิชาอยู่
เสมอ 

- ข้อมูลบางอย่างที่ใช้ในการผลิตสื่อการสอน
อาจจะละเมิดลิขสิทธิ ์

- นักเรียนบางคนไมส่ามารถเรียนรู้เพิ่มเติม
จากสื่อที่จัดให้ 

- สร้างความตระหนักกับครูและเจ้าหน้าที่
ในการเลือกใช้สื่อที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

- ครูพัฒนาสื่อการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย 
และจัดช่องทางเสริมการเรียนรูข้อง
นักเรียน 

 - มีการปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ
ท่าให้บางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่สามารถ
ด่าเนินการได ้

- เตรียมแผนการรองรับสถานการณ์ไว้
ล่วงหน้า 

3. นักเรียนบางคนขาดทักษะในการ
ก่ากับตนเอง ทักษะในการบริหาร
จัดการเวลา ทักษะการใช้ชีวิตใน
สังคม 

- ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาประจา่ชั้นมีการให้
ค่าแนะน่ากับนักเรียนในการบรหิารจัดการ
เวลาและการก่ากบัตัวเอง  สังเกตและ
ติดตามผลอย่างสม่า่เสมอ 

- นักเรียนบางคนไมส่ามารถก่ากับตนเองได้
เป็นผลมาจากอาการของโรค เช่น  
โรคสมาธิสัน้ โรคซึมเศร้า เป็นตน้ 

- ดูแลและให้ค่าแนะน่ากบันักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงเป็นพิเศษ 

4. นักเรียนบางคนขาดคุณลักษณะ
ของการเคารพในกติกาสังคม  
ค่านึงถึงประโยชน์ตนโดยไม่
ตระหนักถึงผลกระทบต่อผู้อื่น  
ขาดมารยาทที่ดีในการแสดงออก
ทางสงัคม  ขาดน้า่ใจนักกีฬา การ
มีจิตอาสาและการทา่เพื่อ
ประโยชน์สว่นรวม 

- มีการประชุมระดมความคิดของคณะท่างาน
เพื่อวางแผนและออกแบบการจดักิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

- มีการเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
วิชาการพิจารณาตามวาระ 
 

- ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม - ด่าเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่
อย่างต่อเนื่อง 
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2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน ม.4 

1. การรั่วของข้อสอบและความ
คลาดเคลื่อนของการตรวจข้อสอบที่
เป็นข้อสอบอัตนัย 

 

- มาตรการในการรักษาความลับในการการ
ด่าเนินการออกข้อสอบ และการเก็บข้อสอบ
คัดเลือกทั้งสองรอบ ในการสรรหาและ
คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2564 ดังนี ้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินการจัดสอบ

ส่าหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ประจ่าปี
การศึกษา 2564 รอบสอง เป็นค่าสั่งลบั
เฉพาะ ลงนามโดยผู้อ่านวยการโรงเรียน
ในฐานะประธานกรรมการฯ 

2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบ
วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ส่าหรบัการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ประจ่าปี
การศึกษา 2564 รอบสอง เป็นค่าสั่งลบั
เฉพาะ ลงนามโดยผู้อ่านวยการโรงเรียน 

3) ประธานคณะกรรมการแต่ละชดุ
ด่าเนินการและรักษาความลับภายใน
คณะกรรมการ 

4) เมื่อสร้างข้อสอบแล้วประธานกรรมการ
แต่ละวิชาจะน่าข้อสอบจัดส่งให้รอง
ผู้อ่านวยการฝ่ายวชิาการ และเก็บรักษา
ในสถานที่ปลอดภัย ทีต่้องมีกรรมการ

- - 
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ครบ 3 ท่านพร้อมกันจึงสามารถเข้าถึง
ข้อสอบได้ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหนา้ที่ที่ชดัเจน 
และมีมาตรการทีช่ัดเจน 

- ด่าเนินการสอบรอบสองในวนัที ่20 มี.ค. 64 
2. ข้อสอบคัดเลือกไม่สามารถจ่าแนก

นักเรียนที่มีทักษะและคุณลักษณะ
แตกต่างกันไดช้ัดเจน 

-  อยู่ระหว่างการด่าเนนิการใช้แบบวัด
สมรรถนะเก่ียวกับทักษะและคุณลักษณะ 
วัดสมรรถนะดังกลา่วของนักเรียน 

- ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม - ด่าเนินการตามแนวทางการควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

3. การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่เป็นไปตาม
แผนการด่าเนนิงานที่กา่หนดของ
โรงเรียน เนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

- การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็น
นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 รอบสอง 
เดิมก่าหนดเป็นวันที่ 16 มกราคม 2564  
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของ COVID-19 ส่งผลให้โรงเรียนมีความ
จ่าเป็นต้องวางแผนเพื่อประเมินและรับมือ
กับสถานการณ์ โดยแบง่เป็น 2 แผน ดังนี้: 
1) แผน 1 เลื่อนวันสอบเป็น 20 ก.พ. 64 
2) แผน 2 เลื่อนวันสอบเป็น 20 มี.ค. 64 

- ด่าเนินการควบคุมภายใน 
ตามระบบงานปกต ิ

 

 - โรงเรียนได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ควบคุมโรค จังหวัดนครปฐม ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
โดยจัดให้มีการสอบคัดเลือกในวันที่ 20 
มีนาคม 2564 ส่าหรับนักเรียน 591 คน 
ห้องสอบละ 15 คน โดยมนีักเรียนเข้าสอบ 
534 คน และขาดสอบ 57 คน 

- ประกาศผลสอบรอบสอง ในวนัที่ 7 เม.ย. 
64 (ตัวจริง 240 คน/ตัวส่ารอง 240 คน) 
 

  

3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล 
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1. การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามกรอบ
ภาระงานที่ก่าหนดในกล่องเงินเดือน
ของเจ้าหน้าที่บางคนซึง่ส่งผลกระทบ
ต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
เลื่อนต่าแหน่ง  การพิจารณาเงนิเดือน 

 

- มีการแจ้งผลประเมินการปฏบิัตงิานและการ
ขึ้นเงินเดือนให้บุคลากรทราบเปน็รายบุคคล 

- มีการชี้แจงเก่ียวกับกรอบภาระงานที่กา่หนด
ในกล่องเงินเดือนในที่ประชุมโรงเรียน และ 
ที่ประชุมคณะกรรมการด่าเนินการ 

- มีการประชุมหารือในฝา่ยบริหาร 
(ผู้อ่านวยการ รองผู้อ่านวยการ หัวหน้า
สาขาวชิา/ฝ่าย และหัวหน้างาน) เพื่อ
ปรับปรุงเกณฑ์การค่านวณภาระงานให้
สามารถสะท้อนการทา่งานตามสภาพจริง 

- เสนอขอปรับปรุงเกณฑ์การค่านวณภาระ
งานขั้นต่่าต่อคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลในการประชุมคร้ังที่ 96/4/2563  
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมเพื่อให้การ
ด่าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 
และมีการประเมินเพื่อพัฒนาเปน็รายบุคคล 
โดยแบ่งเปน็ 1) บุคคลที่มีแววและศักยภาพ
ในการพัฒนาด้านการบริหารและวิชาชีพ
เฉพาะด้าน และ 2) บุคคลที่ต้องพัฒนาอย่าง
เร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องกับต่าแหน่งงาน
และค่าตอบแทนทีไ่ด้รับ 

- บุคลากรบางส่วนยังไม่สามารถประเมินหรือ
ยอมรับในศักยภาพที่แท้จริงของตนเองได ้

- จัดให้มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่รบัผิดชอบ
ตามถนัดและความสามารถ โดย
ค่านึงถึงการดา่เนินงานในภาพรมของ
โรงเรียนเป็นหลัก 

2. การไม่สามารถพัฒนาวิธปีฏิบัติงาน
หรือสร้างผลงานที่สะท้อนการพฒันา 

- มีการกระจายอ่านาจให้หัวหน้าสาขาวชิา/
ฝ่าย หัวหน้างาน มีการนิเทศ มอบหมายงาน 
และติดตามงานอย่างสม่่าเสมอ โดยการ

- ยังคงมีบุคลากรบางส่วน (ลดน้อยลง) ต้อง
ได้รับการติดตามงานอย่างสม่่าเสมอ และฝึก
ให้สามารถบริหารจัดการและพฒันางาน 

- ก่ากับดูแลให้ได้รับการพฒันาเปน็ไปตาม
แผนที่ได้เสนอต่อโรงเรียน 
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และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและ
ผลกระทบจากการเกิดสิ่งท่ีไม่ต้องการ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ก่ากับดูแลและการให้ค่าปรึกษาของรอง
ผู้อ่านวยการ 

- ท่าสา่รวจความต้องการในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนา่มาจัดอบรม และเปิด
โอกาสให้บุคลากรสามารถเสนอขอไปอบรม
ในหัวข้อเฉพาะเพื่อน่ากลับมาพฒันางาน
ของตน 

- มีการก่าหนดให้มีมิติงานดา้นการพัฒนา
ตนเอง เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียน
รู้อยู่ตลอดเวลา 

- มีการประชุมสรา้งความเข้าใจและแนวทาง
ในการท่าแผนพัฒนารายบุคคล ในระยะสัน้ 
และระยะกลาง 5 ป ี

เพื่อให้สอดคล้องกับประสบการณ์ตาม
ต่าแหน่งงานและค่าตอบแทนทีไ่ด้รับ 

3. การด่าเนินงานด้านต่าง ๆ ของร.ร. ไม่
เป็นไปตามแผนการดา่เนินงานที่วางไว้ 
จากการประกาศปิดสถานศึกษาเป็น
การชั่วคราวของกระทรวงศึกษาธิการ/
จังหวัด เนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

- มีประกาศเร่ือง การติดตามสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 

- มีการแจ้งข้อมูลข้าวสารตา่ง ๆ ตลอดจน
สวัสดิการที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบผา่น
สื่อประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน 

- มีการปรับแผนการด่าเนนิงาน ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) 

- การด่าเนินงานด้านต่าง ๆ ของร.ร. ไม่
เป็นไปตามแผนการดา่เนินงานที่วางไว้ หาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย 

- โรงเรียนมีการวางแผนรองรับหาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ยังไม่
คลี่คลาย 

4. การติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนน ามาปรับใชโ้ดยอนุโลม 

1. ความเสียหายต่อตนเองหรือของ
โรงเรียนอันเนื่องมาจากการไม่ 

- มีการติดตามกฎระเบียบตา่ง ๆ ของทาง
ราชการและน่ามาปรบัใช้ และกา่ชับ

- ยังคงมีความเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการที่

- จัดให้มีการอบรมความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
การตีความจากข้อความในกฎ ระเบียบที่



 
[ 7 ] 
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การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและ
ผลกระทบจากการเกิดสิ่งท่ีไม่ต้องการ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการ
ที่แก้ไข/ปรับปรุงใหม่และโรงเรียนนา่มา
ปรับใช้โดยอนุโลม เช่น มติ ครม. 
ระเบียบสา่นักนายกรัฐมนตรี ระเบียบ 
กระทรวงการคลัง แนวปฏิบัติของ
กรมบัญชีกลาง เป็นตน้ 

 

เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องให้มีการติดตาม
กฎระเบียบของทางราชการต่าง ๆ เช่น 
1) การใช้สิทธิ์สวสัดิการตา่ง ๆ ของรัฐตาม 

มติ ครม. 
2) การร่วมเป็นกรรมการศึกษาแก้ไขข้อ

กฎหมายอันเป็นอุปสรรคในการพัฒนา
ระบบการให้บริการแก่ประชาชนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) 

3) ประกาศคณะกรรมการโรคติดตอ่
จังหวัดนครปฐม 

แก้ไข/ปรับปรุงใหม่และโรงเรียนน่ามาปรบั
ใช้โดยอนุโลม เนื่องจากปัจจุบนัมีการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องหลายฉบับ 

 

ทางราชการปรับปรุง เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 - มีการเพิ่มช่องทางและเครือข่าย ผ่านระบบ
การสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ เช่น 
แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุค ยูทูป และ
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยราชการ
ต่าง ๆ และได้มอบหมายให้บุคลากรงาน
บุคคล และงานประชาสัมพันธ์เป็นหลัก
ช่วยกันติดตามกฎระเบียบของทางราชการ 
และมีการประชาสัมพันธ์และบคุลกรทราบ 

 
 
 
 

  
 

 - มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ด่าเนินการ และทีป่ระชุมครู-เจา้หน้าที่เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย 

- ประกาศแนวปฏิบัติในการปิดสถานศึกษา
เป็นการชั่วคราวในสถานการณก์ารแพร่

- มีบุคลากรบางคนอาจยังไม่เข้าใจกฎระเบียบ
ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง 

- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบฯ  
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและ
ผลกระทบจากการเกิดสิ่งท่ีไม่ต้องการ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา่ 2019 
(COVID-19) 

- ประกาศแนวปฏิบัติในการกลับเข้ามาท่างาน
ปกติที่โรงเรียน 

 - ด่าเนินการตามระเบียบกรณีจงใจไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎ ระเบียบหรือท่าผิดกฎซ้า่ซาก 

- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย 

- เมื่อมีบุคลากรที่จงใจไม่ปฏบิัติตามกฎ 
ระเบียบหรือท่าผิดกฎซ้่าซาก ร.ร.ควรมีการ
สื่อสารเพื่อท่าให้บุคลากรในภาพรวมเข้าใจ
ไม่คลาดเคลื่อนและอาจเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ด่าเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ วินัย
อย่างเคร่งครัด และมีการชี้แจง นิเทศให้
บุคลากรมีความเข้าใจในกฎ ระเบียบ
อย่างน้อยปลีะคร้ัง 

5. การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 

1. การบริหารจัดการงบประมาณทีใ่ช้ใน
การสนับสนนุโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

- มีแผนจัดประชุมสรา้งความเข้าใจให้กับ
ผู้บริหารของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ แต่
ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบ 
ไม่สามารถจัดประชุมดังกลา่วได ้จึงปรับ
วิธีการด่าเนินการโดย แจ้งข้อมลูและให้

- เนื่องจาก สพฐ. มี ร.ร.ในสังกัดจ่านวนมาก
และการบริหารจัดการภายใน ร.ร. ที่มีความ
แตกต่างกันในแต่ ร.ร. การก่ากับดูแลจาก 
สพฐ. อาจไม่ทั่วถึง และอาจจะมีบาง ร.ร.ที่
ยังพบปญัหานี้อยู ่

- งานบริการวิชาการจัดทา่ข้อมูลสรุป
เสนอไปยัง สพฐ. อย่างสม่่าเสมอ  
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การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและ
ผลกระทบจากการเกิดสิ่งท่ีไม่ต้องการ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ค่าแนะน่าไปยัง ร.ร.ในโครงการ ทาง
โทรศัพท์ และช่องทางสื่อ social ทดแทน 
รวมทั้งแนะน่าหน่วยงานอื่นที่มี
ประสบการณ์และเก่ียวข้อง เปน็ทางเลือก 
เช่น บางโรงเรียนในโครงการ สพม. และ 
สพฐ. เป็นตน้ 

- อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลผลวิจัยจาก
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม เก่ียวกับ 
ผลสา่เร็จของการใช้งบประมาณสนับสนนุ
จาก ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ในการจัดซื้อจัด
จ้างครุภัณฑ์ทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ของ ร.ร. ที่เข้าร่วมโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คาดว่าจะได้รับ
ข้อมูลครบถ้วนในเดือนพฤษภาคม) และมี
แผนจัดทา่ข้อมูลสรุปดังกล่าว เสนอไปยัง 
สพฐ. 

2. ความไม่สอดคล้องเก่ียวกับช่วงเวลาที่ 
สอดรับกันระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวทิยาลัยแต่ละแห่งกับ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

- แจ้งแผนปฏบิัติงานและแผนการใช้เงิน
สนับสนนุโครงการให้โรงเรียนวทิยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวทิยาลัยทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ท่าให้
พบว่า หลายโรงเรียนไม่สามารถด่าเนินการ
ตามแผน ปฏิบัตงิานของ ร.ร. มหิดลวิทยา
นุสรณ์ได้ งานบริการวิชาการจึงด่าเนินการ
ประสานไปยัง ผู้อ่านวยการส่านกังานบริหาร
ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว) ซึ่ง

- จากสถานการณ์ COVID-19 ร.ร.จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ประสบปัญหาในการบริหาร
จัดการแผนการปฏบิัติงานภายใน ร.ร. คาด
ว่าในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ร.ร.มหิดล
วิทยานสุรณ์อาจจะไม่ดา่เนินกิจกรรมตาม
แผนปฏบิัติงานของ ร.ร.ได้ 

- ควรเสนอประเด็นนี้ เข้าสูว่าระของกลุ่ม 
ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย 
เพื่อร่วมวางแผนการพัฒนาหรือ
ปฏิบัติงานร่วมกัน ในปีงบประมาณถัดไป 
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การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและ
ผลกระทบจากการเกิดสิ่งท่ีไม่ต้องการ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการบริหาร
จัดการงบประมาณและพัฒนากลุ่ม ร.ร.จุฬา
ภรณฯ เพื่อประชุมวางแผนการพัฒนาหรือ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

3. ความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรม
และความต้องการชั่วโมงการอบรมที่
สามารถนา่ไปใชป้ระโยชน์ในการ
เลื่อนวิทยฐานะของผู้เข้ารับการอบรม 

4. กลุ่มโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบรม     
ไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมงาน 

 
 

- จัดท่าข้อมูลและแนวทางการเข้าร่วมอบรม
บนเว็บไซต์และระบบการลงทะเบียนเข้า
อบรม พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่ได้
จากการอบรม  

- จัดท่าเปน็แนวทางปฏิบัติและคูม่ือในการเข้า
ร่วมอบรม แจ้งให้ผู้เข้าอบรมและวิทยากร
รับทราบและปฏบิัติไปในทางเดยีวกัน ผ่าน
เว็บไซต์งานและเมล ์
 
 
 

- ผู้เข้าอบรมบางส่วนอาจไมไ่ด้ให้ความสนใจ
กับข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ในขณะที่
ลงทะเบียนเข้าอบรม 

- สร้างความตระหนักร่วมกัน และให้
วิทยากรช่วยชี้แจงและท่าความเข้าใจให้
เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้จากการอบรมด้วย
อีกทางหนึ่ง 

6. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง 

1.  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ 
  เก่ียวกับการก่ากับดูแลนักเรียนกลุ่ม 
  เสี่ยง 

2. การเกิดพฤติกรรมไม่คาดหมายของ 
    นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่สง่ผลกระทบ 
    ในทางเสียหาย 

- การสอบวัดคุณลักษณะทางจิตวทิยา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4-6 ปีการศึกษา 
2563 จ่านวน 718 คน ในวันที่ 15 ม.ค. 64 
พบว่านักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยา
ในกลุ่มเสี่ยง จ่านวน 24 ราย  

- แจ้งผลการด่าเนินการสอบวดัแก่ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
เพื่อการก่ากับดูแลนักเรยีนอย่างใกล้ชิด 

- ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม - ด่าเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่
อย่างต่อเนื่อง 

 - จัดการอบรมให้แก่บุคลากร ในหัวข้อ   
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การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและ
ผลกระทบจากการเกิดสิ่งท่ีไม่ต้องการ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1) เทคนิคการให้ค่าปรึกษาเบื้องต้น วันที่ 1 
ก.พ. 64 
2) Case study:  กรณีสมาธิสั้นและปัญหา
ครอบครัว วันที่ 2 ก.พ.64  
3) ฝึกปฏิบัติให้ค่าปรึกษา วันที่ 5 ก.พ. 64  
4) Case study: กรณีปัญหาความผิดปกติ
ทางอารมณ์และซึมเศร้า วันที่ 9 ก.พ.64  
5) Case study: Thinking Errors or 
Cognitive Distortions วนัที่ 16 ก.พ. 64  
6) ฝึกปฏิบัติให้ค่าปรึกษา วันที่ 19 ก.พ. 64  
7) Case study และการดูแลชว่ยเหลือ : 
กรณีออทซิึม วันที่ 23 ก.พ.64  
8) อบรมผู้ให้ค่าปรึกษารุ่นเยาว์ (Young 
Counselor)” แก่ตัวแทนนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องละ 2 คน ในวัน
พฤหัสบดีที่ 28 ม.ค. 64 

 - ประสานข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้จาก
การสอบวัดให้แก่ครูที่ปรึกษาประจ่าชัน้ ครู
หอพัก และหัวหน้าระดับ 

-  ด่าเนินการประชุมครูทีป่รึกษาประจ่าชั้น 
ครูหอพัก ครูแนะแนวให้ค่าปรึกษา และ
หัวหน้าระดับ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

- ประสานผูป้กครองกรณีนักเรียนอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงระดับสงู ให้พบจิตแพทย์ในเดือน ธ.ค. 
63  1 ราย 
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และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและ
ผลกระทบจากการเกิดสิ่งท่ีไม่ต้องการ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

- ด่าเนินการประสานติดตามนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงกับผู้ปกครองอย่างสม่่าเสมอ 

- ประสานแนวทางการดูแลนักเรียนกับ
จิตแพทย์อย่างสม่า่เสมอ 

- ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.64 ไม่มีนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงระดับสูงที่จะต้องพบจติแพทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การใช้ต าแหน่งหน้าทีใ่นการด าเนินการเพื่อผลประโยชน์สว่นตนหรือพวกพ้อง 

1. การใช้ความเป็นบุคลากรของโรงเรียน 
   หรือต่าแหน่งหน้าที่เพื่อลาภหรือ 
   ประโยชน์ที่มิควรได้โดยไม่เจตนา 

- ช้ีแจงและท่าความเข้าใจการดา่เนินงาน
อย่างโปร่งใส สุจริต และยุติธรรม และ
ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซอ้นแก่
บุคลากรอย่างสม่่าเสมอผา่นการประชุม
คณะกรรมการด่าเนินการและทีป่ระชุม
บุคลากรประจา่เดือน 

- มีแผนเชิญผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญดา้น
กฎหมายและผลประโยชนท์ับซอ้นมาให้
ความรู้กับบุคลากร ในไตรมาส 3-4 

- บุคลากรอาจไปมีส่วนกับผลประโยชนท์ับ
ซ้อนโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้และยกกรณี
ตัวอย่างประกอบเพื่อให้เห็นภาพ
ชัดเจนขึ้น 
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การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและ
ผลกระทบจากการเกิดสิ่งท่ีไม่ต้องการ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

8. ระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏบิัติการ 

1. บุคคลภายนอกแอบแฝงเข้ามาภายใน
โรงเรียนโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

- ด่าเนินการบริหารจัดการอย่างชัดเจน โดยจะ
แยกประเภทของบุคคลที่เข้าออกโรงเรียน
เป็นบุคคลภายใน/นอก รวมถึงการแยก
ประเภทการเดินทางเข้า-ออกโรงเรียน เพื่อ
ช่วยให้สามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น อีก
ทั้งยังน่าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการคัด
กรองตัวบุคคล เพื่อเพิ่มมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย  

- ตรวจสอบแนวทางการปฏิบัติงานของ จนท.
รักษาความปลอดภัย โดยคอยสังเกตถึง
ขั้นตอนการด่าเนินงาน รวมถึงการเข้าระงับ
เหตุเบื้องต้น  

- ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมี
แนวทางด่าเนินการหารือหรือการประชุม
ร่วมกับตัวแทน หรือผู้ที่บริษัทคู่สัญญา
มอบหมายมา เพื่อก่าหนดแนวทางปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนาในงานจ้างเหมาบริการดูแล
ความปลอดภัยของโรงเรียน 

- มีการปรับปรุงแนวปฏบิัติให้กับเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานทางดา้นการรักษาความปลอดภัย
ได้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ภายในโรงเรียน 
รวมถึงจัดท่าคู่มือ การเปิด-ปิดระบบไฟฟา้ 
น้่าประปา เพื่อระงับเหตุได้ และจัดคลิป 

- ด่าเนินการควบคุมภายใน 
ตามระบบงานปกต ิ
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การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและ
ผลกระทบจากการเกิดสิ่งท่ีไม่ต้องการ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

VDO การแก้ไขเหตุเบื้องต้นในการเปิด-ปิด
หรือแก้ไขระบบตู้ควบคุมการแจ้งเตือน
อัคคีภัยตามอาคารเพื่อให้สามารถเข้าระงับ
เหตุเบื้องต้นได้หากเกิดภัย 

- มีการด่าเนินการตามแนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยง ทั้งดา้นการดูแลทรัพย์สินของ
ทางโรงเรียนและความเสีย่งของบุคลากร
จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตาม
มาตรการป้องกันฯประกาศของ ร.ร. อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 

 - การด่าเนินการก่าหนดบริเวณพืน้ที่ชัน้นอก
และบริเวณพื้นที่ชัน้ในอย่างชัดเจนเพื่อคัด
กรองบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการควบคุม
การเข้าพื้นที่ของบุคคลทีไ่ม่มีส่วนเก่ียวข้อง
และเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย โดย
มีการก่าหนดเฉพาะเจาะจงสา่หรับตัวบุคคล
ที่เป็นพนักงาน ทั้งดา้นการทา่ความสะอาด 
การดูแลอาคารสถานที่ ดูแลสวนและ     
ภูมิทัศน์ของโรงเรียน รวมถึงผู้ทีม่า
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละ
บริเวณพื้นที่ความรบัผิดชอบ กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพนักงานต้องมีการด่าเนินการ
ส่งข้อมูลเพื่อขออนุญาตเข้าท่างานและต้อง
แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ มีการตรวจโรค 
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การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและ
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ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ประวัติอาชญากรรมพนักงาน เป็นตน้ 
รวมทั้งน่าเทคโนโลยีมาดา่เนนิการยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัย จัดทา่ระบบกล้อง
วงจรปิดที่มีความคมชัดสามารถมองเห็น
และเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวบริเวณที่
คาดว่ามีความเสี่ยงดา้นความปลอดภัย 

- ประชุมหารือประเมินผลในการทบทวนแนว
ปฏิบัติหรือข้อบกพร่องในการท่างานเพื่อ
ปรับแก้ให้สอดคล้องกับพื้นที่ของโรงเรียน
และถูกต้องตามหลักความปลอดภัย เพื่อ
ความชัดเจน เหมาะสม ให้ถือปฏิบัติร่วมกัน
ต่อไป 

 
2. การเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน - ด่าเนินการแก้ไขปรับปรุงคู่มือและแผนการ

บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจบุนัทุก ๆ    
6 เดือน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และอ่านวยความสะดวกให้ผู้ปฏบิัติสามารถ
น่าไปใช้ในการด่าเนนิงาน เมื่อเกิดสภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ  

ความเสี่ยงยังอยู่คงเดิม   ด่าเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่
อย่างต่อเนื่อง 

 - มีการวางแผนด่าเนนิการซ้อมดบัเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่นกัเรียนที่
สามารถปฏบิัติไดท้ั้งชว่งเวลากลางวันและ
กลางคืน  โดยให้ความรู้เบื้องต้นและ
ซักซ้อมอพยพหนีไฟให้กับนักเรียนที่เข้า
พักอาศัยในหอพักระดับชั้น ม.4-5-6 แต่
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การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและ
ผลกระทบจากการเกิดสิ่งท่ีไม่ต้องการ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถ
ด่าเนินการได้ในช่วงนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

3. การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งาน
เครื่องมือ/เคร่ืองจักร/อุปกรณ์
ทดลองในห้องปฏิบัติการ 

- สาขาวชิาฟสิิกส์ เคมี ชีววิทยารว่มกัน
ก่าหนดระเบียบปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการ
และโรงฝึกงาน  

- มีสัญลักษณ์ดา้นความปลอดภัยในพื้นที่ใช้
งานทัว่ไป สัญลักษณ์ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ และสญัลักษณ์แสดง
อันตรายของสารเคมี ข้อมูลความปลอดภัย
ของสารเคมี 

- มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน้สา่หรับการเผชิญ
เหตุขั้นต้นที่อาจจะเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ
และโรงฝึกงาน 

- มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ 
เครื่องมือต่าง ๆ และห้องปฏิบัตกิารให้

การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานเคร่ืองมือ/
เครื่องจักร/อุปกรณ์ทดลองในห้องปฏิบัติการ
และโรงฝึกงาน 

- พัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัย
ร่วมกันทั้งโรงเรียน 
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ผลกระทบจากการเกิดสิ่งท่ีไม่ต้องการ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

พร้อมใช้งานและได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย 

- อบรมให้ความรู้กับผู้ใช้งานเพื่อสร้างความ
ตระหนักในการใช้ห้องปฏิบัติการ 

- ก่าหนดแนวปฏบิัติการเมื่อต้องเผชิญเหตุใน
ห้องปฏิบัติการ 

- สาขาวชิาเคมี และชีววิทยาฯ จดัตั้ง
คณะท่างานส่งเสริมความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชา
ชีววิทยา 

- มีการประชุมคณะท่างานฯ 2 คร้ัง เพื่อ
ก่าหนดแผนการทา่งานดงันี้ 
1) การสร้างเว็บไซต์และสื่อ

ประชาสัมพนัธ ์
2) การจัดเก็บสารเคมีและระบบ

ฐานข้อมูลสารเคมี 
3) การบริหารจัดการเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- มีการตรวจสอบและติดตามผลการ

ด่าเนินงานตามทีป่ฏิบัติจริง และมี
แผนการด่าเนนิงานตามไตรมาส 
 

 


