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สรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ของโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ 
ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ต.ค. – 31 มี.ค. 63) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การดําเนินการควบคุมความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

กอน หลัง 

1. การสรรหาผูที่มีความรู ความเขาใจในการดําเนินงานของ ร.ร.
มาเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียน 
ภายใตพระราชบัญญัติองคการมหาขน 
- ระดับความเส่ียง : สูงมาก  HH 

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

1. วางแผนการสรรหาและสํารวจรายชื่อผูที่มีความเหมาะสม
ลวงหนา 
 

1. ศึกษากฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการโรงเรียน ภายใต
พระราชกฤษฎีจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และพระราชบญัญัติ
องคการมหาชน ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือราชการตาง ๆ 
จากสํานกังาน ก.พ.ร. ที่เกี่ยวของ 

2. วางแผนและจัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนเปนการเฉพาะ เพือ่หารือ
การไดมาซ่ึงรายชื่อผูที่มีความเหมาะสม 

3. ดําเนินการสรรหาประธานกรรมการใหแลวเสร็จเพื่อเขารับตําแหนงใน
วันท่ี 20 สิงหาคม 2565 และสรรหาคณะกรรมการใหแลวเสร็จเพื่อเขา
รับตําแหนงในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 

4. วันที่ 16 เมษายน 2564 คณะกรรมการโรงเรียนไดประชุมหารือและ
จัดทํา succession plan ในการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ 
ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ 

HH 
 

HH 
 

2. การสรรหาผูที่มีความรู ความสามารถและศักยภาพในการ
บริหารจัดการการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรมาเปนผูอาํนวยการ และ รอง
ผูอํานวยการ 
- ระดับความเส่ียง : สูงมาก  HH 

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

1. วางแผนการสรรหาและขอคําแนะนําจากกรรมการโรงเรียน 
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา เพื่อเปนแนวทางใหไดมาซ่ึงผูที่มี
เหมาะสมมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ 
 

HH 
 

HH 
 

 2. ดําเนินการสรรหาลวงหนา เพื่อใหมาเร่ิมปฏิบัติงานและเรียนรู
งานกอนเขารับตําแหนง ลวงหนา 3 เดือน 

ดําเนินการสรรหาผูอํานวยการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2566   

 3. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรภายในใหไดรับการพัฒนาทักษะ
การบริหาร และความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาสําหรับผู
มีความสามารถพิเศษ 

- ดําเนินการเปดรับสมัครและทาบทามผูมีคุณสมบัติและความสามารถจาก
บุคลากรในโรงเรียนกอนเปดรับสมัครจากบุคคลภายนอก 

- ไดมีการหารือและขอคําแนะนําจากอนกุรรมการผูทรงคุณวุฒิในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เพือ่วางแผนจัดอบรมและพัฒนา 
Mid Manager  

  

 4. จัดทําแผนการทดแทนตําแหนงบริหาร (succession plan) 
ในระยะยาว 

มีการคัดเลือกหัวหนาสาขาวิชา/ฝาย โดยการเสนอชื่อจากบุคลากรในสวน
งาน ใหไดมีโอกาสในการบริหารงานตามวาระ 
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ประเด็นความเสี่ยง แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การดําเนินการควบคุมความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

กอน หลัง 

 5. ใหผูบริหารทุกระดับทํารายงานการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง
ในมิติของการกํากับดูแลงานประจาํ/การพัฒนางานประจํา และ
การคิดงานใหมที่มีลักษณะสรางสรรคหรือทาทาย 

มีรายงานผลการปฏิบัติงานของผูบริหารทุกระดับตามรอบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานครอบคลุมทุกมิติ 

  

 6. จัดใหมีการประเมินสมรรถนะในการทาํงานของผูบริหารทุก
ระดับ เปนระยะ ๆ เพือ่ใชเปนแนวทางในการพัฒนา 

มีการประเมินสมรรถนะการทาํงานของผูบริหาร และการใหขอมูลยอนกลับ
เพื่อการพัฒนาทกุ 6 เดือน 

 

 7. สรางระบบการกาํกับ ติดตาม ประเมินศักยภาพในการทํางาน มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง  เพื่อกํากบั 
ติดตามความกาวหนาในการทํางาน รวมกันคิด รวมกันสรางสรรค 

 

3. นักเรียนบางคนอาจไมไดรับการพัฒนาสมรรถนะไดเต็มตาม
ศักยภาพและความสนใจ 
- ระดับความเส่ียง : สูง  MH 

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

 

1. จัดใหมีการทบทวนหลักสูตรที่ใชในปจจบุัน เพื่อปรับปรุงใหสอด
รับกับการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนในโลกดิจิทัล 

 

- สาขาวิชาไดมีการจัดประชุมทบทวนหลักสูตรและนํามาปรับปรุงรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน/การจัดกจิกรรมใหเหมาะสมกับสถานการณ
และบริบทในโลกดิจิทัล ซ่ึงระหวางการใชหลักสูตร ไดมีการจัดกจิกรรม 
PLC เปนระยะ ๆ เพือ่เปนการสะทอนผลหลังการใชและนํามาปรับปรุง
หลักสูตร 

- ประชุมพิจารณาเพื่อหาแนวการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึง
ประสงค และทบทวนเพื่อหาวิธีในการประมวลผลเพื่อสะทอนถึงความ
เปนจริงมากที่สุด 

- สาขาวิชานําขอมูลที่ไดจากการสะทอนความคิดเห็นของนักเรียนในการ
เรียนออนไลน ไปวางแผนเพื่อปรับปรุงเทคนิคการสอน กิจกรรมการ
สนอ และวิธีการวัดประเมินผล 

MH 
 

MH 
 

 2. สรางเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินสมรรถนะนักเรียนตาม
หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนและการทํากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

- มีการดําเนินการสรางเคร่ืองมือสําหรับใชในการวัดและประเมิน
สมรรถนะของนักเรียนโดยคณะครูผูสอนประจํารายวิชา 

- มีคณะทํางานจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรวมกันออกแบบและสราง
เคร่ืองมือสําหรับใชในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียน โดยมีครูผูสอน ครูผูดูแลกจิกรรม และครูที่ปรึกษาประจําชั้น 
เปนผูประเมินนักเรียน 

  

 3. ประเมินและวิเคราะหสมรรถนะนกัเรียนตามที่กําหนดใน
หลักสูตร เพื่อจาํแนกระดับสมรรถนะ และวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมกับศักยภาพ
และความสนใจของนักเรียน 

- มีการประเมินสมรรถนะของนักเรียนตามหลักสูตรทั้งดานพุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัย และจิตพิสัย โดยใชการทดสอบความรูความสามารถในการ
แกปญหา การประเมินทักษะการคิดและการทดลองโดยการทํา
ปฏิบัติการ และการสังเกตพฤติกรรม โดยนําขอมูลที่ไดไปใชในการ
วิเคราะหสมรรถนะของนักเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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ประเด็นความเสี่ยง แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การดําเนินการควบคุมความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

กอน หลัง 

 4. ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนถึงประสิทธิผลของกิจกรรม เพือ่
นําไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในคร้ังตอ ๆ ไป 

- มีการประชุมคณะทํางานจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพื่อวางแผนและ
ออกแบบการจัดกิจกรรมใหเปนไปตามหลักสูตร 

- อยูระหวางการดําเนินการสรุปการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

  

 5. จัดใหมีการสรุปบทเรียน (lesson learned) และสรางการ
แลกเปล่ียนเรียนรูในโรงเรียน เพื่อสรางองคความรูในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในการสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค 

- มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูกันในการใหคําปรึกษาและดูแลนักเรียน 
และมีแผนการสรุปองคความรูที่ไดจากกจิกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพือ่วางแผนการจัดการเรียนการสอนในปตอไป 

  

4. ระบบการจายคาตอบแทนยังมรีากฐานการจายมาจากระบบ
ราชการซ่ึงไมสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงขององคกรใน
ปจจุบันที่ใชสมรรถนะเปนฐานในการคํานวณคาตอบแทน 
- ระดับความเส่ียง : สูง  HM 

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

1. ต้ังคณะทํางานศึกษาความสอดคลองของมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงตาง ๆ ของ ร.ร. ที่กําหนดไวระยะหนึ่งแลว กับ ความรู 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จาํเปนสําหรับตําแหนงใน
การดําเนินงานปจจบุันของโรงเรียน 

อยูระหวางดําเนินการ HM 
 

HM 
 

2. ใหความรู และสรางความตระหนัก แกเจาหนาที ่เกี่ยวกับการ
ประเมินสรรถนะของบุคลากรตามสายงานและระดับตําแหนง 
 

ชี้แจงและทําความเขาใจเกีย่วกับการประเมินสมรรถนะของบุคลากรตาม
สายงานและระดับตําแหนงผานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และ
มีการแจงเตือนกรณีพบวา มบีุคลากรทีม่ีแนวโนมไมผาน และมอบหมายให
ผูบังคับบัญชามอบหมายงาน นิเทศ และติดตามอยางสม่ําเสมอ 

  

 3. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามกลองเงินเดือนที่
สะทอนสมรรถนะการปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับภาระงาน ระดับ
ตําแหนง และองคประกอบอื่น ๆ 

จัดประชุมฝายบริหาร (ผูอาํนวยการ รองผูอํานวยการ หวัหนาสาขาวิชา/
ฝาย หวัหนางาน) ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามกลอง
เงินเดือนที่สะทอนสมรรถนะการปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับภาระงาน ระดับ
ตําแหนง และองคประกอบอื่น ๆ และนาํเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล ใหความเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 96/4/63 วันที่ 29 
ต.ค. 63  โดยไดแจงใหบุคลากรทราบผานการประชุมบุคลากรประจาํเดือน 

  

 4. สรางความเขาใจใหกับเจาหนาที่เกี่ยวกบัระบบการประเมินโดย
ใชสมรรถนะเปนฐานตามภาระงานของกลองเงินเดือน ทั้งใน
สวนของผูประเมินและผูถูกประเมิน 

 

 5. จัดทําแนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ที่มีผลการประเมินสมรรถนะ
ตํ่ากวาเกณฑขั้นตํ่าที่กาํหนด เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 

- มีการแจงผลการปฏิบัติงานทุกรอบ 6 เดือนไปยังบุคลากรทุกคน 
- มีการแจงเตือนไปยังบุคลากรที่มีแนวโนมอาจจะมีภาระงานไมผานเกณฑ
ขั้นตํ่าตามกลองเงินเดือนที่ตนเองครองอยู และมอบหมายให
ผูบังคับบัญชามีการกาํกับดูและและติดตาม 
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ประเด็นความเสี่ยง แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การดําเนินการควบคุมความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

กอน หลัง 

5. แผนการพัฒนาบุคลากรอาจไมทันตอการเปล่ียนแปลงของ
บริบททางสังคมที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  

- ระดับความเส่ียง : สูงมาก  HH 
โอกาสเกิด : สูง (H) 
ผลกระทบ : สูง (H) 

1. ประเมินและวิเคราะห ความรูความสามารถของบุคลากร
รายบุคคล 

มีการประเมินความรูความสามารถของบุคลากรรายบุคคลจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและใหผลการประเมินยอนกลับเพือ่พัฒนางาน 

HH 
 

HH 
 

2. จัดใหมีการโยกยายตําแหนงงานใหเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ 

มีการประชุมในแตละสาขาวิชา/ฝาย เพือ่ใหบุคลากรมีสิทธิ์ที่จะเสนอสวน
งานที่ตนเองประสงคโยกยายเพื่อไปเรียนรูตามความถนัด ความสามารถ
และสามารถทดแทนไดในอนาคต 

  

 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรูในการจัดการเรียน
การสอน และนําผลการวิจยัในชั้นเรียนมาเปนกรณีตัวอยาง
Human Resource Management Blueprint 

มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลาย โดยไดแนวทางและขอมูล
จาก 
1. จัดใหสอดคลองและสนับสนุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามแผนระยะยาว

ของโรงเรียน 
2. การสํารวจความตองการในการพัฒนางานของบุคลากรรายบุคคล (โดย

สวนกลาง) 
3. สงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสเขารับอบรมจากหนวยงานภายนอกเปน

การเฉพาะดานและสายอาชีพ 

  

 4. จัดทําระบบการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามเปาหมายของ
โรงเรียน 

  

6. โรงเรียนไมมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกบัปจจยั
ตาง ๆ ที่มีผลตอคุณภาพการบริการวิชาการในระดับระทรวง
และโรงเรียนในโครงการ 
- ระดับความเส่ียง : สูงมาก  HH 

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

1. ประสานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหแจง
ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดําเนินงานโครงการ
อยางเขมแข็งหรือมกีลยุทธในการกาํกับ ติดตามดูแลโรงเรียนใน
โครงการ 

- มีแผนในการจัดประชุมสรางความเขาใจกับบุคลากรระดับผูบริหาร 
หัวหนากลุมสาระวิชาคณิตศาสตร หัวหนากลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร
ของ ร.ร. ในโครงการเกี่ยวกบัเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ 
แตสถานการณแพรระบาดของไวรัสโควดิ-19 ทําใหไมสามารถจัด
ประชุมได ขณะนี้อยูระหวางการประสานจัดประชุมออนไลน และ
ติดตามผลโดยการใชแบบสอบถาม 

- มีแผนจัดทําหนังสือจาก ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ แจงสพฐ. ขอให
สนับสนุนการดําเนินการโครงการที ่ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณบริการ
วิชาการใหกับ ร.ร.ในโครงการ สังกัด สพฐ. 

HH 
 

HH 
 

 2. ประสานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกคร้ังที่
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณทํากจิกรรมทางวิชาการกับโรงเรียน
ในโครงการ 

มีแผนจัดทําขอมูลเกีย่วกับโครงการความรวมมือในการขยายผลฯ 
ปงบประมาณ 2560 - 2565 หลักสูตรการอบรม กาํหนดการขยายผลไป
ยัง ร.ร. สังกัด สพฐ. ใน 35 จังหวัด และรายชื่อครูในโครงการที่เขาอบรม 
เสนอไปยัง สพฐ.  
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ประเด็นความเสี่ยง แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การดําเนินการควบคุมความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

กอน หลัง 

 3. สรางโอกาสในการชี้แจง/ทําความเขาใจ โรงเรียนที่มีการ
เปล่ียนแปลงผูบริหารโรงเรียนหรือผูประสานงานหรือหวัหนา
กลุมสาระคณิตศาสตรวิทยาศาสตรของโรงเรียนที่มีความรวมมือ 

- จัดประชุมผานส่ือออนไลน 
- จัดทําขอมูลและแนวทางปฏิบัติในการเขารวมโครงการ สงไปยัง ร.ร.ที่

เขารวมโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผานผูประสานงานของ 
ร.ร.แตละแหง 

  

 4. ประสานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาํหนด
ตัวชี้วัดการดําเนินงานของ ร.ร. ในโครงการและใหมกีารรายงาน
การดําเนินงานตามตัวชีว้ัด 

อยูในระหวางการหารือแผนการดําเนินการควาบคุมความเส่ียงกับผูบริหาร
ของโรงเรียน 

  

 5. ประสานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหจัด
ประชุมทําความเขาใจกฎระเบียบและกระบวนการการจัดซ้ือจัด
จาง 

อยูในระหวางการหารือแผนการดําเนินการควาบคุมความเส่ียงกับผูบริหาร
ของโรงเรียน 

  

7. ภาพลักษณที่สังคมรับรูไมสอดคลองกับพันธกิจและการ
ดําเนินงานของโรงเรียน 
- ระดับความเส่ียง : สูง  HM 

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

1. จัดประชุม สรางความเขาใจ และสรางความตระหนักให
บุคลากรและนักเรียนทราบถึงพันธกิจและภาพลักษณของ
โรงเรียน 

- จัดประชุมนักเรียนชั้น ม.4, 5, 6  ใหทราบถึงคุณลักษณะของนักเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนไปตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ 

- ในการประชุมครูบุคลากรของ ร.ร.ประจาํเดือน ไดมีการเนนย้ําและสราง
ความตระหนักถึงจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู การเปนตัวอยางที่ดี
รวมทั้งการดูแลนักเรียน 

HM 
 

HM 
 

 2. จัดกิจกรรมที่ทําใหบุคลากรและนกัเรียนมีความรักในองคกร
และรวมรับผิดชอบตอภาพลักษณและชือ่เสียงของโรงเรียน 

- การเนนย้ําและสรางความตระหนกัถึงจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
การเปนตัวอยางที่ดี ในการประชุมบุคลากรของโรงเรียนประจําเดือน 
และการประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อกํากับและติดตามบุคลากร
ในสวนงานของตนอยางใกลชิด 

- ดําเนินการจัดกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนตระหนักและในการมีจิตอาสาตอ
โรงเรียนและสังคม ดังนี้ 
1) กิจกรรมจิตอาสา 
2) กิจกรรม big cleaning day 
3) กิจกรรมคายบาํเพ็ญประโยชน  

  

 3. จัดทําส่ือประชาสัมพันธนาํเสนอตอภาคสังคมเกี่ยวกับพันธกิจ
และภาพลักษณของโรงเรียน 

- สรางแบบสํารวจ และสํารวจการรับรูถึงภาพลักษณองคกร 
- สรางส่ือและกิจกรรมสรางการรับรู และปรับภาพลักษณองคกร  

(Re-Branding) 
- เผยแพรส่ือและกิจกรรมเกี่ยวกบัภาพลักษณองคกร 
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ประเด็นความเสี่ยง แนวทางในการจดัการความเสี่ยง การดําเนินการควบคุมความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

กอน หลัง 

  - เผยแพรวิดีโอการดําเนินงานของโรงเรียนสูภาคสังคม ผาน
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส มีรายละเอยีดดังนี้ 
1) วันท่ี 11 พ.ย. 63 รายการวันใหมวาไรต้ี ชวงประเด็นสังคม : 

โรงเรียนสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาตอยอดสูสังคม 
2) วันที่ 6 ม.ค. 64 รายการสีสันวาไรต้ี เกีย่วกบัโครงงานของนักเรียน 
3) วันที่ 8 ม.ค. 64 รายการวันใหมวาไรต้ี ชวงประเด็นสังคม : การ

ปรับตัวในชวงโควิด-19 สูการคิดนําเสนอโครงงานรูปแบบออนไลน
และ ขาวประชาสัมพันธการจัดงาน TISF 2021 ทางสถานีโทรทัศน
ชอง 3 5 7 9 NBT และ Thai PBS 

  

 4. จัดกิจกรรมนักเรียนที่มีเปาหมายถายทอดความเขาใจพันธกจิ
และภาพลักษณของโรงเรียนไปสูภาคสังคม 

- ดําเนินการประสานงานกับนายกสมาคมนักเรียนเกา เพือ่สนับสนุน
กิจกรรมและผลงานนักเรียนเกาไดรวมกจิกรรมและไดรับรางวัลโดยการ
ประชาสัมพันธ  และนําเสนอผลงานนักเรียนเกาทางชองทาง 
Facebook/YouTube ของโรงเรียน  

  

 5. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความเปนอัตลักษณของนักเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ 

- ดําเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตที่ดี 
เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค (กิจกรรม After School) 

  

8. การใชเครือขายสังคมออนไลนที่กอใหเกดิผลกระทบตอการ
ดําเนินงานและชื่อเสียงของโรงเรียน 
- ระดับความเส่ียง : สูงมาก  HM 

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

1. กําหนดเจาหนาที่เปนการเฉพาะในการส่ือสารขอมูลในสวนที่
เปนชองทางส่ือสารหลักของโรงเรียน และกําหนดแนวปฏิบัติ
กระบวนการรายงานตอโรงเรียนในกรณีที่มีแนวโนมจะเกิดผล
กระทบในทางลบ 

มีการมอบหมายเจาหนาที่งานประชาสัมพันธดูแลรับผิดชอบการส่ือสาร
ขอมูลในสวนที่เปนชองทางหลัก และกรณีที่มีแนวโนมจะเกิดผลในทางลบ
ตอโรงเรียนใหรีบรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับโดยดวน 

HM 
 

MM 
 

2. จัดทําขอมูลที่สงเสริมความเขาใจโรงเรียนในมิติตาง ๆ นําเสนอ
เนื้อหาตอภาคสังคม 

จัดทําส่ือในการสรางความเขาใจ  
และคานิยมในการใชเครือขายสังคมออนไลนที่เหมาะสม ทั้งในรูปแบบ
ออนไลนและออฟไลน โดยสํารวจประเมินความรู ความเขาใจในการใช
เครือขายสังคมออนไลน โดยมีบุคลากรและนักเรียน เปนกลุมตัวอยาง 

  

 3. สรางความเขาใจในการเผยแพรขอมูลผานสังคมออนไลนให
สอดคลองกบั พรบ.คอมพิวเตอร 2560 

- ปรับปรุงแนวนโยบายใหสอดคลองกับ พรบ.คอมพิวเตอร 2560  
- จัดทําประชาพิจารณรางนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2564 
พรอมทั้งปรับแกไข 

  

 4. ใหความรูเกี่ยวกับการรูเทาทันส่ือออนไลน (Internet Literacy) 
แกบุคลากรและนักเรียนสรางความเขาใจรวมกันเกีย่วกบัการ
ตระหนักถึงผลกระทบของการใชส่ือออนไลนที่มีผลตอชื่อเสียง
ของโรงเรียน 

เตรียมแผนอบรมใหความรูเกี่ยวกบัการรูเทาทันส่ือออนไลน (Internet 
Literacy) แกบุคลากร 

  

 


