
สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ สิ้นไตรมาส 3 

  ประเด็นควบคุมภายในของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ด าเนินการนอกเหนือจากการควบคุมภายใน มี 8 ประเด็น ซึง่ไดบ้ริหารจัดการและมีผล
การบริหาร ฯ ดังนี ้
 

ประเด็นควบคุมภายใน ระดับความเสี่ยง ก่อนบริหารจัดการ  ระดับความเสี่ยง หลังบริหารจดัการ ณ สิ้นไตรมาส 3 
1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียน

การสอน    (O1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  L   โอกาส/ผลกระทบ ระดับน้อย   
      M  โอกาส/ผลกระทบ ระดบัปานกลาง 
      H  โอกาส/ผลกระทบ ระดับสูง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
      L   โอกาส/ผลกระทบ ระดับน้อย   
      M  โอกาส/ผลกระทบ ระดบัปานกลาง 
      H  โอกาส/ผลกระทบ ระดับสูง   
 

2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือก
นักเรียน ม.4 (O2) 

3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล
(O3) 

4. การติดตามกฎระเบียบของราชการที่
โรงเรียนน ามาปรบัใช้โดยอนุโลม (C4) 

5. การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายนอก(O5) 

6. ความเสียหายจากพฤติกรรมของ
นักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจติวทิยาใน
กลุ่มเสี่ยง (O6) 

7. การใช้ต าแหน่งหนา้ที่ในการด าเนินการ
เพื่อผลประโยชนส์่วนตนหรือพวกพ้อง 
(O7) 

8. ระบบการรักษาความปลอดภัยใน
บริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบตักิาร(O8) 
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ประเด็น
ความเสี่ยง 

Q1 Q2 Q3 Q4 

O1 LH LH LH - 
O2 LH LM LM - 

O3 LH LH LH - 
C4 LH LH LH - 

O5 LH LH LM - 

O6 LH LH LH - 

O7 LH LH LH - 

O8 LH LM LM - 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ต.ค. 63  – 30 มิ.ย. 64) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1. 1. การควบคุมคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน 

1. ครูและผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บางคนไม่เข้าใจหลักสูตร 

 

- มีการประชุมสร้างความเข้าใจครูภายในสาขาวิชา 
และครูผู้เกี่ยวข้องกบัการจัดการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระหว่างการ
สอนและหลงัการสอน 

- มีการแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการเรียนการ
สอนของแต่ละระดับชั้น 

- ครูบางคนอาจเกิดความเข้าใจที่ต่างกันเกี่ยวกบั
การประเมินคณุลักษณะผู้เรียนตามหลักสูตร 

- การสอนในรูปแบบออนไลน์ ผู้เรยีนอาจขาด
ทักษะบางด้าน เนือ่งจากไม่สามารถจัดได้ อาจจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนขาดคณุลักษณะในด้านนั้นไป 

- จัดให้มีการทบทวนและสร้างความเข้าใจใน
สาขาวิชาและในระดับโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

- จัดประชุมสร้างความเข้าใจในการใช้หลักสูตรและ
การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

- มีการประชุมในระดับวิชาในแต่ละสัปดาห์มากขึ้น
เพื่อปรับรปูแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน ์

2. การจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดเนื่องจาก
ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

- มีการประชุมในสาขาวิชาเพื่อวางแผนและ
ปรับเปลี่ยนรปูแบบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบันโยบายของโรงเรียนและบริบทของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) โดยน าผลการสะท้อนการ
จัดการเรียนการสอนของนักเรียนมาเป็นข้อมูล 

- จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์จากมุมมองนักเรียน และน าเสนอต่อที่
ประชุมอนุกรรมการวชิาการ เพื่อหาวิธีที่
เหมาะสม 

- การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อาจมี
คุณภาพที่ลดลง และนักเรียนขาดทักษะ
ปฏิบัติการด้านการใช้อุปกรณแ์ละเครื่องมือ 

- ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับบริบทของรายวิชา 

- วางแผนให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะปฏิบัติ
ในช่วงที่นกัเรียนกลับมาเรียนในโรงเรียน 



- 2 - 
 

การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 - มีการผลิตและจัดหาสื่อการสอนส าหรับให้
นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองและเสริมความรู้
ให้กับนักเรียนในแต่ละรายวิชาอยู่เสมอ 

- ข้อมูลบางอย่างที่ใช้ในการผลิตส่ือการสอนอาจจะ
ละเมิดลิขสิทธิ ์

- นักเรียนบางคนไม่สามารถเรียนรูเ้พิ่มเติมจากสื่อที่
จัดให้ 

- นักเรียนบางส่วนอาจปฏิบัติกิจกรรมไม่ได้ตาม
เป้าหมาย อาจมีสภาพแวดล้อมที่บ้านต่างกัน การ
ออกแบบบางกิจกรรมจึงต้องปรบัให้เหมาะสม 

- สร้างความตระหนกักับครูและเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกใช้ส่ือทีไ่ม่ละเมิดลิขสิทธิ ์

- ครูพัฒนาสื่อการสอนให้ผูเ้รียนเขา้ใจง่าย และจัด
ช่องทางเสริมการเรียนรู้ของนกัเรยีน 

- มีการปรับกิจกรรมและเพิ่มทางเลือกให้นักเรียน
มากขึ้น เพื่อให้ทกุคนสามารถท าได้ 

 - มีการปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  โคโรน่า 
2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบท าให้บาง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่สามารถด าเนินการได ้

- เตรียมแผนการรองรบัสถานการณ์ไว้ลว่งหน้า 

3. นักเรียนบางคนขาดทักษะในการก ากับ
ตนเอง ทักษะในการบริหารจัดการเวลา 
ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม 

- ครูผู้สอนและครูที่ปรกึษาประจ าชั้นมีการให้
ค าแนะน ากบันักเรียนในการบรหิารจัดการเวลา
และการก ากับตวัเอง  สังเกตและติดตามผลอย่าง
สม่ าเสมอ โดยจัดให้มีชั่วโมงโฮมรูมเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมนอกเหนือจากการโฮมรมูประจ าวัน 

- นักเรียนบางคนไม่สามารถก ากับตนเองได้เป็นผล
มาจากอาการของโรค เช่น  
โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า เป็นต้น 

- ดูแลและให้ค าแนะน ากับนกัเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็น
พิเศษ และเพิ่มเติมการจัดกิจกรรมในลักษณะ
พบปะกันของรุ่นพี่รุน่น้องในสายห้องในรูปแบบ
ออนไลน์สปัดาห์ละ 1 ครัง้ 

4. นักเรียนบางคนขาดคุณลกัษณะของการ
เคารพในกติกาสงัคม  ค านงึถึงประโยชน์ตน
โดยไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อผูอ้ื่น  ขาด
มารยาทที่ดีในการแสดงออกทางสังคม  
ขาดน้ าใจนักกีฬา การมีจิตอาสาและการท า
เพื่อประโยชน์สว่นรวม 

- มีการประชุมระดมความคิดของคณะท างานเพื่อ
วางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนือ่ง 

- มีการเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้ที่ประชุมคณะอนกุรรมการวิชาการพิจารณา
ตามวาระ 

- ความเสี่ยงยังอยูค่งเดิม - ด าเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

- มีการปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิค-19 

- จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2564  โดยจัดการประชุมแยก
ระดับชั้น ม.4 เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียน
และผู้ปกครอง และระดับ ม.5 และ 6 อีกทั้ง
ประชุมผู้ปกครองร่วมกัน 3 ระดับอีกครัง้กอ่นเปิด
เทอม เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียน
การสอน การสนับสนุนและส่งเสริมการท า
กิจกรรมจากที่พักอาศัย เนือ่งจากสถานการณก์าร
ระบาดของโรค COVID-19 และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศกัราช 
2562 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่
ไม่ต้องการ 

ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน ม.4 

1. การรั่วของข้อสอบและความคลาดเคลื่อนของ
การตรวจข้อสอบทีเ่ป็นข้อสอบอตันัย 

 

- มาตรการในการรักษาความลับในการการด าเนินการออก
ข้อสอบ และการเกบ็ข้อสอบคัดเลือกท้ังสองรอบ ในการสรรหา
และคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2564 ดังนี ้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิการจัดสอบส าหรับการสอบ

คัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบสอง เปน็ค าสั่งลบัเฉพาะ ลง
นามโดยผู้อ านวยการโรงเรียนในฐานะประธานกรรมการฯ 

2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ส าหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็น
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 
รอบสอง เป็นค าสั่งลับเฉพาะ ลงนามโดยผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

3) ประธานคณะกรรมการแต่ละชุดด าเนินการและรกัษา
ความลับภายในคณะกรรมการ 

4) เม่ือสร้างข้อสอบแลว้ประธานกรรมการแต่ละวิชาจะน า
ข้อสอบจัดส่งให้รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และเก็บ
รักษาในสถานที่ปลอดภัย ที่ต้องมีกรรมการครบ 3 ท่าน
พร้อมกันจึงสามารถเข้าถงึข้อสอบได ้

- แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ที่ชัดเจน และมีมาตรการที่
ชัดเจน 

- ด าเนินการสอบรอบสองในวันที่ 20 มี.ค. 64 

- - 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่
ไม่ต้องการ 

ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2. ข้อสอบคัดเลือกไม่สามารถจ าแนกนักเรียนที่มี
ทักษะและคุณลกัษณะแตกต่างกนัได้ชัดเจน 

-  อยู่ระหว่างการด าเนินการใช้แบบวัดสมรรถนะเกี่ยวกับทกัษะ
และคุณลักษณะ วัดสมรรถนะดังกล่าวของนักเรียน 

- ความเสี่ยงยังอยูค่งเดิม - ด าเนินการตามแนวทางการควบคุมภายใน
ที่มีอยู ่

3. การสอบคัดเลอืกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนนิงานที่ก าหนดของ
โรงเรียน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) 

- การสอบคัดเลอืกนกัเรียนเพื่อเข้าเป็นนกัเรียนชั้น ม.4 ปี
การศึกษา 2564 รอบสอง เดิมก าหนดเป็นวันที่ 16 มกราคม 
2564  
แต่เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด 
ของ COVID-19 ส่งผลให้โรงเรียนมีความจ าเป็นต้องวางแผน
เพื่อประเมินและรับมือกับสถานการณ์ โดยแบง่เปน็ 2 แผน 
ดังนี้: 
1) แผน 1 เลื่อนวันสอบเป็น 20 ก.พ. 64 
2) แผน 2 เลื่อนวันสอบเป็น 20 มี.ค. 64 

- ด าเนินการควบคุมภายใน 
ตามระบบงานปกต ิ

 

 - โรงเรียนได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรค จังหวัด
นครปฐม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
โดยจัดให้มีการสอบคัดเลือกในวนัที่ 20 มีนาคม 2564 ส าหรับ
นักเรียน 591 คน ห้องสอบละ 15 คน โดยมีนักเรียนเข้าสอบ 
534 คน และขาดสอบ 57 คน 

- ประกาศผลสอบรอบสอง ในวันที ่7 เม.ย. 64 (ตัวจรงิ 240 คน/
ตัวส ารอง 240 คน) 

- นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกฯ มอบตัว เพื่อเข้าเปน็นักเรียนของ
โรงเรียน ในวันที่ 23-24 เม.ย. 64 (online) 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิด
สิ่งที่ไม่ต้องการ 

ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล 

1. การปฏิบัติงานไม่ครบถว้นตามกรอบภาระงานที่
ก าหนดในกล่องเงินเดือนของเจ้าหน้าที่บางคน
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหนง่  การพิจารณา
เงินเดือน 

 

- มีการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือนให้
บุคลากรทราบเป็นรายบคุคล 

- มีการชี้แจงเกี่ยวกับกรอบภาระงานที่ก าหนดในกล่อง
เงินเดือนในที่ประชุมโรงเรียน และ ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

- มีการประชุมหารือในฝ่ายบริหาร (ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ หวัหน้าสาขาวชิา/ฝา่ย และหัวหน้างาน) เพื่อ
ปรับปรุงเกณฑ์การค านวณภาระงานให้สามารถสะท้อนการ
ท างานตามสภาพจริง 

- เสนอขอปรับปรงุเกณฑก์ารค านวณภาระงานขั้นต่ าต่อ
คณะอนกุรรมการบริหารงานบคุคลในการประชุมครัง้ที่ 
96/4/2563  วันที่ 29 ตุลาคม 2563 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมเพื่อให้การด าเนนิงานเป็นไป
ตามเป้าหมายของโรงเรียน และมีการประเมินเพื่อพัฒนาเป็น
รายบุคคล โดยแบง่เปน็ 1) บคุคลที่มีแววและศักยภาพในการ
พัฒนาด้านการบริหารและวิชาชพีเฉพาะด้าน และ 2) บุคคล
ที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งดว่นเพือ่ใหส้อดคล้องกบัต าแหนง่งาน
และค่าตอบแทนที่ได้รับ 
 
 

- บุคลากรบางส่วนยังไม่สามารถประเมินหรือ
ยอมรับในศักยภาพที่แท้จริงของตนเองได้ 

- จัดให้มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่รบัผิดชอบตาม
ถนัดและความสามารถ โดยค านึงถึงการ
ด าเนินงานในภาพรวมของโรงเรยีนเป็นหลกั 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิด
สิ่งที่ไม่ต้องการ 

ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2. การไม่สามารถพัฒนาวิธีปฏิบัติงานหรือสร้าง
ผลงานที่สะท้อนการพัฒนา 

- มีการกระจายอ านาจให้หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย หัวหน้างาน มี
การนิเทศ มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ 
โดยการก ากับดูแลและการให้ค าปรึกษาของรองผูอ้ านวยการ 

- ท าส ารวจความต้องการในการพฒันาการปฏิบัติงาน เพื่อ
น ามาจัดอบรม และเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเสนอขอไป
อบรมในหัวข้อเฉพาะเพื่อน ากลบัมาพัฒนางานของตน 

- มีการก าหนดให้มีมิติงานด้านการพัฒนาตนเอง เพือ่กระตุ้นให้
บุคลากรเกิดการเรียนรูอ้ยู่ตลอดเวลา 

- มีการประชุมสร้างความเข้าใจและแนวทางในการท า
แผนพัฒนารายบุคคล ในระยะสัน้ และระยะกลาง 5 ปี 

- ยังคงมีบคุลากรบางสว่น (ลดน้อยลง) ต้อง
ได้รับการติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ และฝึก
ให้สามารถบริหารจัดการและพัฒนางาน 
เพื่อให้สอดคล้องกบัประสบการณ์ตาม
ต าแหน่งงานและค่าตอบแทนทีไ่ด้รับ 

- ก ากับดูแลใหไ้ด้รับการพัฒนาเปน็ไปตามแผน
ที่ได้เสนอต่อโรงเรียน 

3. การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของร.ร. ไม่เปน็ไป
ตามแผนการด าเนินงานทีว่างไว้ จากการ
ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวของ
กระทรวงศึกษาธิการ/จังหวัด เนือ่งจาก
ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

- มีประกาศเรื่อง การติดตามสถานการณ์การระบาดของเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- มีการแจ้งข้อมูลข้าวสารต่าง ๆ ตลอดจนสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง
ให้บุคลากรทราบผ่านสือ่ประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน 

- มีการปรับแผนการด าเนินงาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

- การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของร.ร. ไม่เปน็ไป
ตามแผนการด าเนินงานทีว่างไว้ หาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย 

- โรงเรียนมีการวางแผนรองรับหาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่
ต้องการ 

ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

4. การติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนน ามาปรับใช้โดยอนุโลม 

1. ความเสียหายต่อตนเองหรือของ
โรงเรียนอันเนื่องมาจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทาง
ราชการที่แกไ้ข/ปรับปรงุใหม่และ
โรงเรียนน ามาปรับใช้โดยอนุโลม 
เช่น มต ิครม. ระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรี ระเบียบ 
กระทรวงการคลงั แนวปฏิบัติของ
กรมบัญชีกลาง เป็นต้น 

- มีการติดตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการและน ามาปรับใช้ และ
ก าชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งให้มีการติดตามกฎระเบียบของทางราชการ
ต่าง ๆ เช่น 
1) การใช้สิทธิ์สวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐตามมต ิครม. 
2) การร่วมเปน็กรรมการศกึษาแก้ไขข้อกฎหมายอันเป็นอุปสรรคในการ

พัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชนผ่านระบบอิเลก็ทรอนกิส์ (e-
service) 

3) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 
- มีการเพิ่มช่องทางและเครอืข่าย ผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ 

เช่น แอพพลเิคชัน่ไลน์ เฟสบุค ยูทูป และเวบ็ไซต์ประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยราชการต่าง ๆ และได้มอบหมายให้บุคลากรงานบุคคล และงาน
ประชาสัมพันธ์เป็นหลักชว่ยกันตดิตามกฎระเบียบของทางราชการ และ
มีการประชาสัมพันธ์และบุคลกรทราบ 

- ยังคงมีความเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการที่แกไ้ข/
ปรับปรุงใหม่และโรงเรียนน ามาปรับใช้โดย
อนุโลม เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบบั 

 

- จัดให้มีการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบั
การตีความจากข้อความในกฎ ระเบียบที่
ทางราชการปรับปรุง เพือ่ให้สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 - มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และที่ประชุมครู-
เจ้าหน้าที่เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย 

- ประกาศแนวปฏิบัติในการปิดสถานศึกษาเป็นการชัว่คราวในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

- ประกาศแนวปฏิบัติในการกลับเขา้มาท างานปกติที่โรงเรียน 

- มีบุคลากรบางคนอาจยังไม่เข้าใจกฎระเบียบที่ได้
มีการเปลี่ยนแปลง 

- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกบักฎระเบียบฯ  
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 - ด าเนินการตามระเบียบกรณีจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือท าผิด
กฎซ้ าซาก 

- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย 

- เม่ือมบีุคลากรที่จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
หรือท าผิดกฎซ้ าซาก ร.ร.ควรมีการสื่อสารเพื่อ
ท าให้บุคลากรในภาพรวมเข้าใจไม่คลาดเคลื่อน
และอาจเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรงเรียน 

- ด าเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ วินัย
อย่างเครง่ครัด และมีการชีแ้จง นิเทศให้
บุคลากรมีความเข้าใจในกฎ ระเบียบอย่าง
น้อยปีละครั้ง 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

5. การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 

1. การบริหารจัดการงบประมาณที่ใช้ในการ
สนับสนุนโรงเรียนทีเ่ข้ารว่มโครงการไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

- มีแผนจัดท าข้อมูลสรุปเกี่ยวกบั ผลส าเร็จของการใชง้บประมาณสนับสนุน
จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการจัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์ทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
เสนอไปยัง สพฐ. ในไตรมาส 4 

- เนื่องจาก สพฐ. มี ร.ร.ในสังกัดจ านวน
มากและการบริหารจัดการภายใน ร.ร. 
ที่มีความแตกต่างกันในแต่ ร.ร. การ
ก ากับดูแลจาก สพฐ. อาจไม่ทั่วถงึ และ
อาจจะมีบาง ร.ร.ที่ยังพบปัญหานี้อยู่ 

- งานบริการวิชาการจัดท าข้อมูลสรุป
เสนอไปยัง สพฐ. อย่างสม่ าเสมอ  

 

2. ความไม่สอดคล้องเกี่ยวกับช่วงเวลาท่ี สอด
รับกันระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่งกบัโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ ์

- แจ้งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินสนบัสนุนโครงการให้โรงเรยีน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทราบล่วงหน้า 

- งานบริการวิชาการ ด าเนินการประสานไปยัง ผู้อ านวยการส านักงานบริหาร
ความเปน็เลิศวิทยาศาสตร์ศึกษา(สบว) สพฐ. ให้เสนอประเด็นเกี่ยวกับปญัหา
ไม่สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานของ ร.ร. มหิดลวิทยานสุรณ์ได้ 
เนื่องจากจากสถานการณ์ COVID-19  เข้าสู่วาระประชุมกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อร่วมวางแผนการพัฒนาหรือ
ปฏิบัติงานร่วมกัน ในปีงบประมาณถัดไป 

- ความเสี่ยงยังอยูค่งเดิม ด าเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่
อย่างต่อเนื่อง 

3. ความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรมและ
ความต้องการชัว่โมงการอบรมท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการเลื่อนวิทยฐานะ
ของผู้เข้ารับการอบรม 

4. กลุ่มโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบรมไม่มี
ความพร้อมในการเข้าร่วมงาน 

- จัดท าข้อมูลและแนวทางการเข้าร่วมอบรมบนเว็บไซต์และระบบการ
ลงทะเบียนเข้าอบรม 

- จัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติและคู่มือในการเข้ารว่มอบรม แจ้งให้ผูเ้ขา้อบรมและ
วิทยากรรับทราบและปฏิบัติไปในทางเดียวกนั ผ่านเว็บไซต์งานและเมล์ 

- สร้างความตระหนกัร่วมกัน และให้วิทยากรช่วยชี้แจงและท าความเข้าใจให้
เห็นคุณค่าของสิง่ที่ได้จากการอบรม 

-  ด าเนินการควบคุมตามระบบงานปกติ 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่
ไม่ต้องการ 

ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

6. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเส่ียง 

1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกบั
การก ากับดูแลนกัเรียนกลุ่มเสี่ยง 

2. การเกิดพฤติกรรมไม่คาดหมายของนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางเสียหาย 

- การสอบวัดคุณลักษณะทางจิตวทิยานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4-6 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 718 คน ในวันที่ 15 ม.ค. 64 
พบว่านักเรียนที่มีคุณลกัษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง จ านวน 
24 ราย  

- แจ้งผลการด าเนินการสอบวัดแกผู่้ที่เกี่ยวขอ้ง เพือ่การก ากบั
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 

- ความเสี่ยงยังอยูค่งเดิม - ด าเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง 

 - จัดการอบรมให้แก่บคุลากร ในหวัข้อ 
1) เทคนคิการใหค้ าปรึกษาเบื้องต้น วันที่ 1 ก.พ. 64 
2) Case study:  กรณีสมาธิสั้นและปัญหาครอบครัว วันที่ 2 
ก.พ.64  
3) ฝึกปฏิบัติให้ค าปรกึษา วันที่ 5 ก.พ. 64  
4) Case study: กรณีปญัหาความผิดปกติทางอารมณ์และ
ซึมเศร้า วันที่ 9 ก.พ.64  
5) Case study: Thinking Errors or Cognitive Distortions 
วันที่ 16 ก.พ. 64  
6) ฝึกปฏิบัติให้ค าปรกึษา วันที่ 19 ก.พ. 64  
7) Case study และการดูแลช่วยเหลือ : กรณีออทิซึม วันที่ 23 
ก.พ.64  
8) อบรมผู้ให้ค าปรกึษารุ่นเยาว์ (Young Counselor)” แก่
ตัวแทนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 4 ห้องละ 2 คน ในวนั
พฤหัสบดีที่ 28 ม.ค. 64 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่
ไม่ต้องการ 

ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 - ประสานข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้จากการสอบวัดใหแ้ก่ครูที่
ปรึกษาประจ าชั้น ครหูอพัก และหัวหน้าระดับ 

-  ด าเนินการประชุมครูทีป่รึกษาประจ าชั้น ครูหอพัก ครูแนะแนว
ให้ค าปรึกษา และหัวหน้าระดับ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

- ประสานผู้ปกครองกรณีนกัเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับสูง ให้พบ
จิตแพทย์ในเดือน ธ.ค. 63  1 ราย 

- ด าเนินการประสานติดตามนักเรยีนกลุ่มเสี่ยงกับผู้ปกครองอย่าง
สม่ าเสมอ 

- ประสานแนวทางการดูแลนกัเรียนกับจิตแพทย์อย่างสม่ าเสมอ 
- ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.64 ไม่มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงระดับสูงที่

จะต้องพบจิตแพทย์ 
- ประชุมร่วมระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ในการก าหนดแนว

ทางการก ากับดแูลนักเรียนกรณพีิเศษ (ม.ค. 64 จ านวน 2 ราย, 
พ.ค. 64 จ านวน 1 ราย) 

 

  

7. การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการด าเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

1. การใช้ความเป็นบคุลากรของโรงเรียน 
   หรือต าแหนง่หน้าทีเ่พื่อลาภหรือ 
   ประโยชน์ที่มิควรได้โดยไม่เจตนา 

- ชี้แจงและท าความเข้าใจการด าเนินงานอย่างโปร่งใส สุจริต 
และยุติธรรม และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
บุคลากรอย่างสม่ าเสมอผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการและที่ประชุมบคุลากรประจ าเดือน 

- มีแผนเชิญผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนมาให้ความรู้กับบคุลากร  
ในไตรมาส 3-4 

- บุคลากรอาจไปมีส่วนกบัผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ ์

- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้และยกกรณี
ตัวอย่างประกอบเพื่อใหเ้หน็ภาพชัดเจนขึ้น 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

8. ระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ 

1. บุคคลภายนอกแอบแฝงเข้ามา
ภายในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

- ด าเนินการบริหารจัดการอย่างชัดเจน โดยจะแยกประเภทของบุคคลที่เข้าออก
โรงเรียนเป็นบุคคลภายใน/นอก รวมถึงการแยกประเภทการเดินทางเข้า-ออกโรงเรียน 
เพื่อช่วยให้สามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการ
คัดกรองตัวบุคคล เพื่อเพิ่มมาตรฐานในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย  

- ตรวจสอบแนวทางการปฏิบัติงานของจนท.รักษาความปลอดภัยโดยคอยติดตามและ
สังเกตถึงขั้นตอนการด าเนินงาน รวมถึงขั้นตอนการเข้าระงับเหตุเบื้องต้น ซ่ึง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่อาจเกิดความเสียหายต่อ
โรงเรียน 

- ผู้รับผิดชอบ/คกก.ตรวจรับพัสดุมีแนวทางด าเนินการหารื้อหรือการประชุมร่วมกับ
ตัวแทน หรือผู้ทีบ่ริษัทคู่สัญญามอบหมายมา เพื่อประชุมปรับปรุง แก้ไข พัฒนาใน
งานจ้างเหมาบริการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน 

- มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพือ่ให้สามารถ
ปฏิบัติงานทางด้านการรักษาความปลอดภัยได้ทั่วถึงและครอบคลมุพื้นที่ภายใน
โรงเรียน รวมถึงจัดท าคู่มือต าแหน่งแผนผงัการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้า น้ าประปา และ
ระบแจ้งเหตุอัคคีภัยเพื่อสามารถระงับเหตุได้ และจัดท าคลิป VDO การแกไ้ขเหตุ
เบื้องต้นในการเปิด-ปิดหรือแก้ไขระบบตู้ควบคุมการแจ้งเตือนอัคคีภัยตามอาคาร
เพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุเบื้องต้นได้หากเกิดภัยรวมถึงแผนด าเนินการในอนาคต
จะจัดท าคลิป VDO การเปิด-ปิดและระงับเหตุจากระบบไฟฟ้าและประปาต่อไป 

- มีการด าเนินการตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ทั้งด้านการดูแลทรัพย์สิน
ของทางโรงเรียนและความเสี่ยงของบุคลากรจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตาม
มาตรการป้องกันฯประกาศของ ร.ร. อย่างต่อเนื่อง 

- ด าเนินการควบคุมภายใน 
ตามระบบงานปกต ิ
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

- มีการด าเนินการก าหนดบริเวณพืน้ที่ชั้นนอกและบรเิวณพืน้ที่ชั้นในอย่างชัดเจนเพื่อ
คัดกรองบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการควบคุมของบคุคลทีไ่ม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็น
มาตรการรักษาความปลอดภัย โดยมีการก าหนดเฉพาะเจาะจงส าหรับตัวบคุคลที่
เป็นพนกังาน ทัง้ด้านการท าความสะอาด  

 การดูแลอาคารสถานที่ ดูแลสวนและภูมิทัศน์ของโรงเรียน รวมถงึผู้ที่มาปฏิบัติงาน
รักษาความปลอดภัย ในแต่ละบรเิวณพืน้ที่ความรับผิดชอบซึ่งพนกังานปฏิบัติงาน
ประจ าพื้นที่ หากมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานต้องมีการด าเนินการส่งข้อมูลเพื่อขอ
อนุญาตเข้าท างานและต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ การตรวจโรค ประวัติ
อาชญากรรม เป็นต้น รวมทั้งน าเทคโนโลยีมาด าเนินการยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัย ซ่ึงจัดท าระบบกล้องวงจรปิด  
ที่สามารถมองเห็นและเกบ็ข้อมูลความเคลือ่นไหวบริเวณทีค่าดว่ามีความเสี่ยงของ
ความปลอดภัย 

- ประชุมหารือประเมินผลในการทบทวนแนวปฏิบัติหรือขอ้บกพร่องในการท างาน
เพื่อปรับแก้ให้สอดคล้องกับพื้นทีข่องโรงเรียนและถูกต้องตามหลักความปลอดภัย 
เพื่อความชัดเจน เหมาะสม ให้ถอืปฏิบัติร่วมกันต่อไป 

- ด าเนินการจัดท าร่างคู่มือข้อปฏิบตักิารเข้า-ออกและการรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกบัสถานที่  รวมทัง้ท าเป็นค าสั่งเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบตัิให้ส าหรับบุคคล
ภายในและบุคคลภายนอกปฏิบัตติามเป็นไปแนวทางเดียวกนั และเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อโรงเรียนต่อไป โดยอ้างองิถึงตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ.2560 (ฉบับ3) หมวดบทที่ 5 เรื่องการรกัษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
สถานที่ ว่าด้วย “ข้อ 33 ให้หวัหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนนิการรกัษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ฯ ” 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2. การเกิดอคัคีภัยในโรงเรียน - ด าเนินการแก้ไขปรับปรงุคู่มือและแผนการบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตให้
เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพการณ์ปัจจุบัน  
ทุก ๆ 6 เดือน เพื่อให้เปน็ไปในทศิทางเดียวกันและอ านวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน เม่ือเกิดสภาวะวกิฤตหรอืเหตกุารณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ  

ความเสี่ยงยังอยูค่งเดิม   ด าเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่
อย่างต่อเนื่อง 

 - มีการวางแผนด าเนินการซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่นักเรียนที่สามารถปฏิบัติได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืน  โดยให้ความรู้เบื้องต้นและซักซ้อมหนไีฟใหก้ับนักเรียนที่เข้า
พักอาศัยในหอพกัระดับชั้นม.4-5-6 แตเ่นื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ
โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถด าเนินการได้ในช่วงนี้ ทัง้นี้จึงวางแผนจัด
กิจกรรมซ้อมอพยพหนีภัยบนอาคารสูงให้กบับุคลากรทุกคนในโรงเรียน เมื่อมี
ก าหนดการเรียนการสอนแบบเตม็รูปแบบ 

  

3. การเกิดอุบัตเิหตุจากการใช้งาน
เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์
ทดลองในห้องปฏิบัติการ 

- สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชวีวิทยาร่วมกันก าหนดระเบียบปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัตกิาร
และโรงฝกึงาน  

- มีสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ใช้งานทั่วไป สัญลกัษณค์วามปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ และสัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมี ข้อมูลความปลอดภัยของ
สารเคมี 

- มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรบัการเผชิญเหตุขัน้ต้นที่อาจจะเกดิขึ้นใน
ห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน 

- มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เครือ่งมือต่าง ๆ และห้องปฏิบัติการให้
พร้อมใช้งานและได้มาตรฐานความปลอดภัย 

- อบรมให้ความรู้กบัผู้ใช้งานเพือ่สร้างความตระหนกัในการใช้ห้องปฏิบัติการ 
- ก าหนดแนวปฏิบัติการเมื่อต้องเผชิญเหตุในหอ้งปฏิบัติการ 
- สาขาวิชาเคมี และชวีวิทยาฯ จัดต้ังคณะท างานสง่เสริมความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา 

ความเสี่ยงยังอยูค่งเดิม ด าเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่
อย่างต่อเนื่อง 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

- มีการประชุมคณะท างานฯ 2 ครัง้ เพื่อก าหนดแผนการท างานดังนี้ 
- การสร้างเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ 
- การจัดเก็บสารเคมีและระบบฐานข้อมูลสารเคมี 
- การบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- มีการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานตามที่ปฏิบัติจริง และมีแผนการ

ด าเนินงานตามไตรมาส 
- พัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัยร่วมกันทั้งโรงเรียน ดังนี้ 

1) จัดท า google site เกี่ยวกับข้อมูลห้องปฏิบัติการ 
2) จัดท าระบบบัญชีสารเคมี อุปกรณ์ และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการเคมี 
3) จัดท าข้อสอบส าหรับทดสอบแบบออนไลน์ก่อนเข้าใช้หอ้งปฏิบัตกิาร 
4) ปรับปรุงคู่มือความปลอดภัย ส าหรับนักเรียนโครงงาน 
5) ตัวแทนคณะท างานสง่เสริมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เข้ารับการอบรม

หัวข้อ ความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี ส าหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ 
ในวันที่ 26-27 เม.ย. 64 เพื่อน ามาพัฒนางาน 

6) มีการด าเนินการจัดท าโครงการปรับปรุงระบบควบคุมการเข้า-ออก และ
ระบบกล้อง CCTV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับระบบการควบคมุดูแลความ
ปลอดภัย  ภายในโรงเรียนโดยการน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
พัฒนา โดยใชด้ าเนินงานป้องกันการเกิดเหตุการณ์อนัไม่พึงประสงค์ต่อชวีิต
และทรัพย์สินของนักเรียน บุคลากรของโรงเรียน และบคุคลภายนอกที่มา
ติดต่อกับทางโรงเรียน 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ต.ค. 63– 30 มิ.ย. 64) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

มาตรา 8  
1) ด ำเนินกำรเรียนกำรสอนที่

มุ่งเน้นควำมเข้มข้นของกำรเรียน
กำรสอนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ส ำหรับนักเรียนที่มี
ศักยภำพสูงทำงวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร ์

2) จัดท ำหลักสูตร วิธีกำรเรียน
กำรสอน สื่อและอุปกรณ์กำรเรียน
กำรสอนส ำหรับใช้ในโรงเรียน 
1. การควบคุมคุณภาพในการ

จัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้กระบวนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนให้กับนักเรียน
เป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนด
ในหลักสูตร

2. เพื่อให้กระบวนกำรประเมินผล
ครอบคลุมทั้งด้ำนควำมรู้ และ

1. ครูและผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
บำงคนไม่เข้ำใจ
หลักสูตร

1. ประชุมสรำ้งควำมเข้ำใจ
ครูและผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
เก่ียวกับกำรใช้หลักสูตร
ทั้งในส่วนของกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

การด าเนินการควบคุม : 
- มีกำรประชุมสรำ้งควำม

เข้ำใจครูภำยในสำขำ
และครูผู้เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและ
กำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน ระหว่ำงกำรสอน
และหลังกำรสอน

- มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำน
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของแต่ละระดบัชัน้

- ครูผู้สอนมีกำรจัดท ำ
แผนกำรสอนรำยสัปดำห์ 
และบนัทึกข้อมูลหลังกำร
สอนเพื่อน ำมำพฒันำ
ปรับปรุงกำรสอน

- มีกำรจัดท ำ PLC
ระหว่ำงกำรสอนของ
กลุ่มครูประจ ำวชิำ เพื่อ
วำงแผนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน เทคนิคกำร
สอน และกำรวัดและ
ประเมินผล ให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน

- มีกำรติดตำมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนโดยหัวหน้ำ
สำขำวชิำ

- มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็น
ของนักเรียนเกี่ยวกับกำร
เรียนกำรสอนแบบ
ออนไลน์

- ครูบำงคนอำจเกิด
ควำมเข้ำใจที่ต่ำงกนั
เก่ียวกับกำรประเมิน
คุณลักษณะผู้เรียนตำม
หลักสูตร

- กำรสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ ผู้เรียนอำจ
ขำดทักษะบำงดำ้น
เนื่องจำกไม่สำมำรถจัด
ได้ อำจจะส่งผลให้
ผู้เรียนขำดคุณลักษณะ
ในด้ำนนั้นไป

- จัดให้มีกำรทบทวน
และสร้ำงควำม
เข้ำใจในสำขำและ
ในระดับโรงเรียน
อย่ำงสม่ ำเสมอ

- จัดประชุมสร้ำง
ควำมเข้ำใจในกำรใช้
หลักสูตรและกำร
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน

- มีกำรประชุมใน
ระดับวิชำในแต่ละ
สัปดำห์มำกข้ึนเพื่อ
ปรับรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนแบบออนไลน์

ภำยใน เดือนม.ค. 64 
สำขำวชิำ/งำนวิชำกำร/
คณะท ำงำนกิจกรรม

พัฒนำผู้เรียน 

แบบ ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำม
แนวทำงที่ก ำหนดในหลักสูตร 

3. เพื่อผลิตสื่อกำรสอนที่มี
คุณภำพเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของรำยวชิำ 

4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอำสำ 
คุณธรรมและจริยธรรม เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม
มำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 

2. กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนบำงรำยวชิำไม่
เป็นไปตำมแผนที่
ก ำหนดเนื่องจำก
ผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ระบำด
ของ Covid-19 

1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธี
จัดกำรเรียนกำรสอนให้
สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ ์
การด าเนินการควบคุม : 

- มีกำรประชุมสำขำเพื่อ
วำงแผนและปรับเปลีย่น
รูปแบบกำรเรียนกำร
สอนให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของโรงเรียน
และบริบทของ
สถำนกำรณ์ระบำดของ 
Covid-19 โดยน ำผลกำร
สะท้อนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของนักเรียนมำ
เป็นข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
- จัดกำรเรียนกำรสอนได้

ตำมแผนที่ปรับ แต่มี
ทักษะด้ำนปฏบิัติกำรที่
ต้องเพิ่มให้นักเรียนเมื่อ
เรียนในภำคเรียนต่อไป 
หรือผ่ำนกิจกรรมในช่วง
ที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
- กำรจัดกำรเรียนกำร

สอนในรูปแบบ
ออนไลน์อำจมีคุณภำพ
ที่ลดลง และนักเรียน
ขำดทักษะปฏบิัติกำร
ด้ำนกำรใช้อุปกรณ์
และเครื่องมือ 
 
 

 
 
 
 
 
- ศึกษำแนวทำงกำร

จัดกำรเรียนกำร
สอนที่เหมำะสมกับ
บริบทของรำยวชิำ 

- วำงแผนให้นักเรียน
มีโอกำสไดฝ้ึกทักษะ
ปฏิบัติในช่วงที่
นักเรียนกลับมำ
เรียนในโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 

ตลอดปีงบประมำณ 
สำขำวชิำ/งำนวิชำกำร 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

  - จัดกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนมหิดลวิทยำ
นุสรณ์จำกมุมมอง
นักเรียน และน ำเสนอต่อ
ที่ประชุมอนุกรรมกำร
วิชำกำร เพื่อหำวิธีที่
เหมำะสม 

    

  2. ผลิตหรือสืบค้นสื่อกำร
สอนที่แพร่หลำยใน
เครือข่ำยออนไลนท์ี่ไม่
ติดลิขสิทธิ์ เพื่อให้
นักเรียนเรียนรู้ทดแทน
กำรสอนที่ขำดหำย 
การด าเนินการควบคุม : 

- มีกำรผลิตและจัดหำสื่อ
กำรสอนส ำหรับให้
นักเรียนได้ศึกษำด้วย
ตนเองและเสริมควำมรู้
ให้กับนักเรียนในแต่ละ
รำยวิชำ 
 
 

 

 
- มีสื่อกำรสอนเพื่อให้

นักเรียน เรียนรู้ทั้ง
รูปแบบ VDO ที่ครูผลิต
ขึ้น และสื่อ Virtual ที่มี
ในเว็บไซต์ตำ่ง ๆ 

- มีกิจกรรมกำรทดลองที่
นักเรียนสำมำรถท ำที่
บ้ำนได้จำกอุปกรณ์ที่มี
อยู่รอบ ๆ ตัว 

 
- ข้อมูลบำงอย่ำงที่ใช้ใน

กำรผลิตสื่อกำรสอน
อำจจะละเมิดลิขสิทธิ ์

- นักเรียนบำงคนไม่
สำมำรถเรียนรู้เพิ่มเติม
จำกสื่อที่จัดให้ 

- นักเรียนบำงส่วนอำจ
ปฏิบัติกิจกรรมไม่ได้
ตำมเป้ำหมำย อำจมี
สภำพแวดล้อมทีบ่้ำน
ต่ำงกัน กำรออกแบบ
บำงกิจกรรมจึงต้อง
ปรับให้เหมำะสม 

 
- สร้ำงควำมตระหนัก

กับครูและเจ้ำหน้ำที่
ในกำรเลือกใช้สื่อที่
ไม่ละเมิดลิขสทิธิ ์

- ครูพัฒนำสื่อกำร
สอนให้ผู้เรียนเข้ำใจ
ง่ำย และจัดช่องทำง
เสริมกำรเรียนรู้ของ
นักเรียน 

- มีกำรปรับกิจกรรม
และเพิ่มทำงเลือก
ให้นักเรียนมำกข้ึน 
เพื่อให้ทุกคน
สำมำรถท ำได ้
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

 3. นักเรียนบำงคนขำด
ทักษะในกำรก ำกับ
ตนเอง ทักษะในกำร
บริหำรจัดกำรเวลำ 
ทักษะกำรใช้ชีวติใน
สังคม 

4. นักเรียนบำงคนขำด
คุณลักษณะของกำร
เคำรพในกติกำสังคม  
ค ำนึงถึงประโยชน์ตน
โดยไม่ตระหนักถึง
ผลกระทบต่อผู้อืน่  
ขำดมำรยำทที่ดีใน
กำรแสดงออกทำง
สังคม  ขำดน้ ำใจ
นักกีฬำ กำรมีจิต
อำสำและกำรท ำเพื่อ
ส่วนรวม 

1. จัดประชุมครูและ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน ทบทวน
เป้ำหมำยในกำรพฒันำ
นักเรียนและกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนตำมที่
ก ำหนดในหลักสูตร 
การด าเนินการควบคุม : 

- ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษำ
ประจ ำชั้นมีกำรให้
ค ำแนะน ำกับนักเรียนใน
กำรบริหำรจัดกำรเวลำ
และกำรก ำกับตัวเอง 
สังเกตและติดตำมผล
อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยจัด
ให้มีชั่วโมงโฮมรูมเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม
นอกเหนือจำกกำรโฮมรูม
ประจ ำวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
มีกำรด ำเนินกำรเปน็ไป
ตำมแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง โดยกำรสังเกต
และพูดคุยกับนักเรียน
อย่ำงใกล้ชิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนบำงคนไม่
สำมำรถก ำกับตนเองได้
เป็นผลมำจำกอำกำร
ของโรค เช่น โรคสมำธิ
สั้น โรคซึมเศร้ำ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ดูแลและให้ค ำแนะน ำ
กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
เป็นพิเศษ และ
เพิ่มเติมกำรจัด
กิจกรรมในลักษณะ
พบปะกนัของรุ่นพี่รุ่น
น้องในสำยห้องใน
รูปแบบออนไลน์
สัปดำห์ละ 1 คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำยในเดือนม.ค. 64 
คณะท ำงำนกิจกรรม

พัฒนำผู้เรียน 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

  2. จัดให้มีกำรระดม
ควำมคิดของครูและ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน เพื่อ
ออกแบบและวำง
แผนกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำทักษะ และ
คุณลักษณะดังกลำ่วของ
นักเรียน 
การด าเนินการควบคุม : 

- มีกำรประชุมระดม
ควำมคิดของคณะท ำงำน
เพื่อวำงแผนและ
ออกแบบกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนนิกำร
ตำมแนวทำงกำรควบคุม
ภำยในที่มีอยู่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ควำมเสี่ยงยังอยู่คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด ำเนินกำรตำมกำร
ควบคุมภำยในที่มีอยู่
อย่ำงต่อเนื่อง 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

  3. น ำเสนอกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนทีป่รับปรุง
ต่อคณะกรรมกำร
วิชำกำรเพื่อขอจัด
ทดแทนกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนตำมหลักสูตร 

การด าเนินการควบคุม : 
- มีกำรเสนอรูปแบบกำร

จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ให้ที่ประชุม
คณะอนุกรรมกำรวิชำ-
กำรพิจำรณำตำมวำระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนนิกำร
ตำมแนวทำงกำรควบคุม
ภำยในที่มีอยู่  

 
 
 
 
 
 
 
ควำมเสี่ยงยังอยู่คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
ด ำเนินกำรตำมกำร
ควบคุมภำยในที่มีอยู ่
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

  4. จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ตำมที่ได้ออกแบบและ
วำงแผน 

การด าเนินการควบคุม : 
- มีกำรปรับแผนกำรจัด

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิค-19 

 
 
 
 
มีกำรด ำเนินกำรเปน็ไป
ตำมแนวทำงกำรควบคุม
ภำยที่มีอยู่  

 
 
 
 
สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิค-19 ส่งผล
กระทบท ำให้บำง
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได ้

 
 
 
 
เตรียมแผนกำรรองรับ
สถำนกำรณไ์ว้
ล่วงหน้ำ 

 
 
 
 

ตลอดปีงบประมำณ 
คณะท ำงำนกิจกรรม

พัฒนำผู้เรียน 

  5. จัดกิจกรรมสร้ำงควำม
เข้ำใจและกำรมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง 

การด าเนินการควบคุม : 
- จัดกำรประชุมผู้ปกครอง 

ประจ ำภำคเรียนที่ 1  
ปีกำรศึกษำ 2564   
โดยจัดกำรประชุมแยก
ระดับชัน้ ม.4 เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจให้แก่นักเรียน
และผู้ปกครอง และระดับ 
ม.5 และ 6 อีกทั้งประชุม
ผู้ปกครองร่วมกัน 3 

 
 
 
 
ผู้ปกครองมีควำมเข้ำใจใน
กำรด ำเนินกำรของ
โรงเรียนมำกข้ึน และ
เข้ำใจกำรสนับสนุนและ
ส่งเสริมกำรท ำกิจกรรม
จำกที่พักอำศัย  

 
 
 
 
ควำมเสี่ยงยังอยู่คงเดิม 

 
 
 
 
ด ำเนินกำรตำมกำร
ควบคุมภำยในที่มีอยู่
อย่ำงต่อเนื่อง 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

ระดับอีกครั้งก่อนเปิด
เทอม เพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรสนบัสนุน
และส่งเสริมกำรท ำ
กิจกรรม จำกที่พักอำศัย 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร
ระบำดของโรค COVID-
19 และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรโรงเรียนมหิดล
วิทยำนสุรณ์ พุทธศักรำช 
2562 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

มาตรา 8  1) ด ำเนินกำรเรียนกำร
สอนที่มุ่งเนน้ควำมเข้มข้นของกำร
เรียนกำรสอนทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
ส ำหรับนักเรียนที่มีศักยภำพสูงทำง
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์
2. การควบคุมกระบวนการ

คัดเลือกนักเรียน ม.4 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มี
ศักยภำพสูงด้ำนกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์เข้ำ
เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

 

 
 

1. กำรรั่วของข้อสอบและ
ควำมคลำดเคลื่อนของ
กำรตรวจข้อสอบที่เป็น
ข้อสอบอัตนัย 

 
 
 
 

 
 

- มีมำตรกำรรักษำ
ควำมลับในกำร
ด ำเนินกำรออกข้อสอบ 
เก็บข้อสอบ และ กำร
ตรวจข้อสอบ 

การด าเนินการควบคุม : 
- มำตรกำรในกำรรักษำ

ควำมลับในกำรกำร
ด ำเนินกำรออกข้อสอบ 
และกำรเก็บข้อสอบ
คัดเลือกทั้งสองรอบ ใน
กำรสรรหำและคัดเลือก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2564 
ดังนี ้
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำร

ด ำเนินกำรจัดสอบ
ส ำหรับกำรสอบ
คัดเลือกนักเรียนเข้ำ
เป็นนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษำปีที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
มีคณะกรรมกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมหน้ำที่และไม่มี
ปัญหำเรื่องกำรเผยแพร่
เก่ียวกับข้อสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 
 

ตลอดปีงบประมำณ 
สำขำวชิำ/งำนวิชำกำร 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564 รอบสอง เป็น
ค ำสั่งลบัเฉพำะ ลง
นำมโดยประธำน
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

2) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำร
ออกข้อสอบ
คณิตศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ส ำหรับ
กำรสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้ำเป็น
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564 รอบสอง เป็น
ค ำสั่งลบัเฉพำะ ลง
นำมโดยผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

  3) ประธำนคกก.แต่ละ
ชุดด ำเนนิกำรและ
รักษำควำมลบัภำยใน
คณะกรรมกำร 

4) เมื่อสร้ำงข้อสอบแล้ว
ประธำนกรรมกำรแต่
ละวิชำจะน ำข้อสอบ
ส่งให้รองผอ.ฝ่ำย
วิชำกำร และเก็บ
รักษำในสถำนที่
ปลอดภัย ที่ต้องมี 3 
ท่ำนพร้อมกันจึง
สำมำรถเข้ำถึง
ข้อสอบได้ 

    

  2. มีกระบวนกำรสอบทำน
ควำมถูกต้องในกำร
ตรวจข้อสอบแบบอัตนัย 

การด าเนินการควบคุม : 
- แต่งตั้งคกก.ปฏิบัติหน้ำที่

ที่ชัดเจน และมีมำตรกำร
ที่ชัดเจน 

- ด ำเนินกำรสอบรอบสอง
ในวันที่ 20 มี.ค. 64 

 
 
 
 
คณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่
ตำมมำตรกำรอย่ำง
เคร่งครัด และประกำศผล
สอบในวันที่ 7 เม.ย. 64  

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

 2. ข้อสอบคัดเลือกไม่
สำมำรถจ ำแนก
นักเรียนที่มีทักษะและ
คุณลักษณะแตกต่ำง
กันได้ชัดเจน 

1. จัดสร้ำงแบบวัด
สมรรถนะเก่ียวกับทักษะ
และคุณลักษณะตำมที่
ก ำหนดในหลักสูตรของ
โรงเรียน 
การด าเนินการควบคุม : 
อยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร 
 
 

 

 
 
 
 
 
อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนนิกำร
ตำมแนวทำงกำรควบคุม
ภำยในที่มีอยู่  

 
 
 
 
 
ควำมเสี่ยงยังอยู่คงเดิม 

 
 
 
 
 
ด ำเนินกำรตำมแนว
ทำงกำรควบคุม
ภำยในที่มีอยู ่

 
 
 
 
 

ภำยในเดือน มิ.ย. 64 
คณะอนุกรรมกำร

วิชำกำร/คณะท ำงำน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

  2. ใช้แบบวัดสมรรถนะ
เก่ียวกับทักษะและ
คุณลักษณะวัดสมรรถนะ
ดังกล่ำวของนักเรียน 
การด าเนินการควบคุม : 

     อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร 

 
 
 
 
อยู่ระหวำงกำรด ำเนนิกำร
ตำมแนวทำงกำรควบคุม
ภำยในที่มีอยู ่
  

 
 
 
 
ควำมเสี่ยงยังอยู่คงเดิม 

 
 
 
 
ด ำเนินกำรตำมแนว
ทำงกำรควบคุม
ภำยในที่มีอยู ่
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

 3. กำรสอบคัดเลือก
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 ไม่
เป็นไปตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนที่ก ำหนด
ของโรงเรียน เนื่องจำก
ผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโค
โรน่ำ 2019 (COVID-
19) 

1. ปรับแผนกำรด ำเนนิกำร
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 ภำยใต้
ประกำศสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินฯ เพื่อลดควำม
เสี่ยงในกำรแพร่ระบำด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
2019 (COVID-19) 
การด าเนินการควบคุม : 
1) กำรสอบคัดเลือก

นักเรียนเพื่อเข้ำเป็น
นักเรียนชั้น ม.4 ปี
กำรศึกษำ 2564 รอบ
สอง เดิมก ำหนดเป็น
วันที่ 16 มกรำคม 
2564 แต่เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของ COVID-
19 ส่งผลให้โรงเรียนมี
ควำมจ ำเปน็ต้อง
วำงแผนเพื่อประเมิน
และรับมือกับ

 
 
 
 
 
 
 
 
- กำรสอบคัดเลือกนักเรียน

ชั้น ม.4 วันที่ 20 มี.ค. 64
ผ่ำนพน้ไปด้วยควำม
เรียบร้อย โดยกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรในกำร
ควบคุมกำรติดเชื้อ 
COVID-19  ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติตนของผู้มีสิทธิ์เข้ำ
สอบคัดเลือกและกำร
ปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ใน
โรงเรียนของผู้มีสิทธิ์เข้ำ
สอบคัดเลือกเพื่อเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 4 (รอบสอง) โรงเรียน

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่ำง ม.ค.-เม.ย.64 
คณะอนุกรรมกำร

วิชำกำร/งำนวิชำกำร 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

สถำนกำรณ์ โดย
แบ่งเป็น 2 แผน ดังนี้: 

- แผน 1 เลื่อนวันสอบ
เป็น 20 ก.พ. 64 

- แผน 2 เลื่อนวันสอบ
เป็น 20 มี.ค. 64 

2) โรงเรียนได้รับอนุญำต
จำกคณะกรรมกำร
ควบคุมโรค จังหวัด
นครปฐม ภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของ COVID-
19 โดยจัดให้มีกำร
สอบคัดเลือกในวันที่ 
20 มีนำคม 2564 
ส ำหรับนักเรียน 591 
คน ห้องสอบละ 15 
คน โดยมีนักเรียนเข้ำ
สอบ 534 คน และ
ขำดสอบ 57 คน 

3) ประกำศผลสอบรอบ
สอง ในวันที่ 7 เม.ย. 

มหิดลวิทยำนุสรณ์อย่ำง
เคร่งครัด 

- มีนักเรียนที่ผ่ำนกำร
คัดเลือก ม. 4 มอบตัวเข้ำ
เป็นนักเรียนของร.ร. ตำม
ประกำศผลกำรสอบ
คัดเลือก ระหว่ำงวันที่ 
23-24 เม.ย. 64 ใน
รูปแบบออนไลน ์

- โรงเรียนเรียกตัวส ำรอง
วันสุดทำ้ยในวนัที่ 30 
เม.ย.64 โดยเป็นนักเรียน
ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นตัว
จริง 156 คน และตัว
ส ำรอง 84 คน มีนักเรียน
สละสทิธิ์รวม 118 คน 
และเรียกตัวส ำรองถึง
ล ำดับที่ 118 คน  
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

64 (ตัวจริง 240 คน/
ตัวส ำรอง 240 คน) 

4) นักเรียนที่ผ่ำนกำร
คัดเลือกฯ มอบตัว 
เพื่อเข้ำเป็นนักเรียน
ของโรงเรียน ในวันที่ 
23-24 เม.ย. 64 
(online) 
 

 

 

 

 

 

 



- 16 - 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

มาตรา 8   
1) ด ำเนินกำรเรยีนกำรสอนที่มุ่งเน้น
ควำมเข้มข้นของกำรเรียนกำรสอน
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ส ำหรับนักเรียนท่ีมี
ศักยภำพสูงทำงวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร ์
3. การควบคุมด้านการ

บริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อควบคุมประสิทธิภำพ

กระบวนกำรบริหำรงำน
บุคคลทุกขั้นตอน ตั้งแต ่
กำรสรรหำ กำรประเมินผล 
กำรพัฒนำบุคลำกร กำรต่อ
สัญญำ กำรเลื่อนต ำแหน่ง  
กำรพิจำรณำเงินเดือน 
ค่ำจ้ำงตลอดจนสวัสดิกำร  
และผลประโยชนต์อบแทน
ต่ำง ๆ 

2. เพื่อให้กระบวนกำร
บริหำรงำนบุคคลสอดคล้อง
และถูกต้องตำมระเบียบ 

 
 
 

1. กำรปฏิบัติงำนไม่
ครบถ้วนตำมกรอบ
ภำระงำนที่ก ำหนดใน
กล่องเงินเดือนของ
เจ้ำหน้ำทีบ่ำงคนซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อกำร
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน กำรเลื่อน
ต ำแหน่ง  กำร
พิจำรณำเงินเดือน 

 
 
 
 

 
 
 

1. สร้ำงควำมเข้ำใจเก่ียวกับ
กรอบภำระงำนที่ก ำหนด
ในกล่องเงินเดือน โดย
แยกประชุมตำมกลุ่ม
เจ้ำหน้ำที่ที่อยู่ในกล่อง
เงินเดือนเดียวกัน 

การด าเนินการควบคุม : 
- มีกำรแจ้งผลประเมินกำร

ปฏิบัติงำนและกำรขึ้น
เงินเดือนให้บุคลำกร
ทรำบเปน็รำยบุคคล 

- มีกำรชี้แจงเก่ียวกับกรอบ
ภำระงำนที่ก ำหนดใน
กล่องเงินเดือนในที่
ประชุมโรงเรียน และที่
ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 

- มีกำรประชุมหำรือฝ่ำย
บริหำร (ผู้อ ำนวยกำร  
รองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บุคลำกรรับทรำบผล

ประเมินกำรปฏบิัติงำน
และกำรขึ้นเงินเดือน 
พร้อมได้รับกำรนิเทศเพื่อ
มอบหมำยและพฒันำ
งำนจำกผู้บงัคับบัญชำ 

- ที่ประชุมฝ่ำยบริหำรมีมติ
เห็นชอบกำรปรับปรุง
เกณฑ์กำรค ำนวณภำระ
งำนเพื่อให้สำมำรถ
สะท้อนกำรท ำงำนตำม
สภำพจริง 

- คณะอนุกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลในกำร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยังคงมีบุคลำกรบำงส่วน
ต้องได้รับกำรติดตำมงำน
อย่ำงสม่ ำเสมอ และฝึก
ให้สำมำรถบริหำรจัดกำร
และพัฒนำงำน เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ประสบกำรณ์ตำม
ต ำแหน่งงำนและ
ค่ำตอบแทนทีไ่ด้รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดให้มีแผนพัฒนำ
รำยบุคคลและ
ติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน
อย่ำงใกล้ชิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำยในเดือนม.ค. 64 
สำขำวชิำ/ฝ่ำย/งำน 

(งำนบุคคล ฝำ่ย
บริหำรงำนทั่วไป) 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

ข้อบังคับ และประกำศของ
โรงเรียน 

3. เพื่อให้พัฒนำบุคลำกรได้
อย่ำงมีประสทิธิภำพและ
ประสิทธผิล ถูกต้องตำม
ระเบียบ 

สำขำวชิำ/ฝ่ำย และ
หัวหน้ำงำน) เพื่อ
ปรับปรุงเกณฑ์กำร
ค ำนวณภำระงำนให้
สำมำรถสะท้อนกำร
ท ำงำนตำมสภำพจริง 

- เสนอขอปรับปรุงเกณฑ์
กำรค ำนวณภำระงำนขั้น
ต่ ำต่อคณะอนุกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลในกำร
ประชุมคร้ังที่ 
96/4/2563 วันที่ 29 
ตุลำคม 2563 

 
 
 
 

ประชุมคร้ังที่ 
96/4/2563 วันที่ 29 
ตุลำคม 2563 เห็นชอบ
กำรปรับปรุงเกณฑ์กำร
ค ำนวณภำระงำนขั้นต่ ำ 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

  2. จัดให้มีแผนพัฒนำ
รำยบุคคลและติดตำมผล
กำรด ำเนินกำรตำมแผน
อย่ำงใกล้ชิด 
การด าเนินการควบคุม : 

- มีแผนพัฒนำบุคลำกร
ในภำพรวมเพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยของโรงเรียน 
และมีกำรประเมินเพื่อ
พัฒนำเป็นรำยบุคคล 
โดยแบ่งเปน็  
1) บุคคลที่มีแววและ
ศักยภำพในกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรบริหำรและ
วิชำชีพเฉพำะดำ้น และ 
2) บุคคลที่ต้องพัฒนำ
อย่ำงเร่งด่วนเพื่อให้
สอดคล้องกับต ำแหน่ง
งำนและค่ำตอบแทนที่
ได้รับ 

 
 
 
 
บุคลำกรรับทรำบและเข้ำ
รับกำรอบรมในหัวข้อ 
ต่ำง ๆ ทีโ่รงเรียนจัดขึ้น 
และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและในงำนได้
อย่ำงมีประสทิธิภำพ  
บุคลำกรที่ต้องพฒันำ
อย่ำงเร่งด้วยมีกำรจัดท ำ
แผนที่ชดัเจน ในกำร
ก ำกับดูแล สำมำรถ
ประเมินและให้ข้อมูล
สะท้อนกลบัเพื่อกำร
พัฒนำได้ดีขึน้ 

 
 
 
 
บุคลำกรบำงส่วนยังไม่
สำมำรถประเมนิหรือ
ยอมรับในศักยภำพที่
แท้จริงของตนเองได้  

 
 
 
 
จัดให้มีกำร
ปรับเปลี่ยนหน้ำที่
รับผิดชอบตำมถนัด
และควำมสำมำรถ 
โดยค ำนงึถึงกำร
ด ำเนินงำนในภำพรม
ของโรงเรียนเป็นหลัก 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

 
 

2. กำรไม่สำมำรถพัฒนำ
วิธีปฏิบัติงำนหรือ
สร้ำงผลงำนที่สะท้อน
กำรพัฒนำ 

1. ส ำรวจปัญหำหรือ
อุปสรรคหรือหำสำเหตุที่
ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ทีไ่ด้รับ
กำรพัฒนำแต่ไม่สำมำรถ
ประยุกต์แนวคิดมำใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนหรือสร้ำง
ผลงำนทีส่ะท้อนกำร
ได้รับกำรพัฒนำได ้
การด าเนินการควบคุม : 

- มีกำรกระจำยอ ำนำจให้
หัวหน้ำสำขำวิชำ/ฝำ่ย 
หัวหน้ำงำน มีกำรนิเทศ 
มอบหมำยงำน และ
ติดตำมงำนอย่ำง
สม่ ำเสมอ โดยกำรก ำกบั
ดูแลและกำรให้ค ำปรึกษำ
ของรองผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
หัวหน้ำสำขำวิชำ/ฝำ่ย 
หัวหน้ำงำน ได้มีกำรนิเทศ 
มอบหมำยงำน และติดตำม
งำนอย่ำงสม่ ำเสมอ โดย
กำรก ำกับดูแลและกำรให้
ค ำปรึกษำของรอง
ผู้อ ำนวยกำร และให้
บุคลำกรจัดท ำแผนกำร
พัฒนำรำยบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีงบประมำณ 
สำขำวชิำ/ฝ่ำย/งำน 

(งำนบุคคล ฝำ่ย
บริหำรงำนทั่วไป) 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

  2. ส่งเสริมและจูงใจให้
เจ้ำหน้ำที่พฒันำวิธี
ปฏิบัติงำนหรือสร้ำง
ผลงำนเพื่อกำรพัฒนำ
วิชำชีพตำมควำมถนัด
และควำมสนใจ 
การด าเนินการควบคุม : 

- ท ำส ำรวจควำมต้องกำร
ในกำรพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อน ำมำจัด
อบรม และเปิดโอกำสให้
บุคลำกรสำมำรถเสนอขอ
ไปอบรมในหัวข้อเฉพำะ
เพื่อน ำกลับมำพัฒนำงำน
ของตน 

- มีกำรก ำหนดให้มีมิติงำน
ด้ำนกำรพฒันำตนเอง 
เพื่อกระตุ้นให้บุคลำกร
เกิดกำรเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
ได้กรอบและหัวข้อในกำร
จัดอบรมเพื่อกำรพัฒนำ
งำน  และบุคลำกรขอเข้ำ
รับกำรอบรมหัวข้อเฉพำะ
เพื่อน ำกลับมำพัฒนำงำน
ของตน และสำมำรถน ำมำ
นับเปน็ภำระงำนได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

  3. จัดให้บุคลำกรท ำแผน 
พัฒนำตนเองที่สำมำรถ
วัดผลได้  (SMART 
Goal) 

การด าเนินการควบคุม : 
มีกำรประชุมสรำ้งควำม

เข้ำใจและแนวทำงในกำร
ท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล 
ในระยะสัน้ และระยะกลำง 
5 ปี 

 
 
 
 
ก ำหนดระยะเวลำในกำรสง่
แผนพัฒนำรำยบุคคล ใน
ระยะสั้น และระยะกลำง  
5 ปี ไปยงังำนบุคคลภำยใน
วันที่ 7 พฤษภำคม 2564 
และสำมำรถขอค ำแนะน ำ
เพิ่มเติมได้ทั้งทำง onsite 
& online 

 
 
 
 
ยังคงมีบุคลำกรบำงส่วน 
(ลดน้อยลง) ต้องได้รบั
กำรติดตำมงำนอย่ำง
สม่ ำเสมอ และฝึกให้
สำมำรถบริหำรจัดกำร
และพัฒนำงำน เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ประสบกำรณ์ตำม
ต ำแหน่งงำนและ
ค่ำตอบแทนทีไ่ด้รับ 
 

 
 
 
 
ก ำกับดูแลให้ได้รับ
กำรพัฒนำเป็นไปตำม
แผนที่ได้เสนอต่อ
โรงเรียน 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

 4. กำรด ำเนินงำนด้ำน
ต่ำง ๆ ของร.ร. ไม่
เป็นไปตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนที่วำงไว้ 
จำกกำรประกำศปิด
สถำนศึกษำเป็นกำร
ชั่วครำวของ
กระทรวงศึกษำธิกำร/
จังหวัด เนื่องจำก
ผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019  
(COVID-19) 

1. มีกำรประกำศแนวปฏิบัติ
ในกำรปิดสถำนศึกษำเป็น
กำรชั่วครำวใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้อโรคไวรัสโค
โรน่ำ 2019 (COVID-19)  
การด าเนินการควบคุม : 

- มีประกำศเร่ือง กำร
ติดตำมสถำนกำรณ์กำร
ระบำดของเชื้อไวรัสโคโร
นำ 2019 (COVID-19) 

- มีกำรแจ้งข้อมูลข้ำวสำร
ต่ำง ๆ ตลอดจน
สวัสดิกำรที่เกี่ยวข้อง  
ให้บุคลำกรทรำบผำ่นสื่อ
ประชำสัมพนัธ์ต่ำง ๆ 
ของโรงเรียน 

- มีกำรปรับแผนกำร
ด ำเนินงำน ช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้อโรคไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID-
19 

 
 
 
 
 
 
 
บุคลำกรทรำบ ทิศทำงที่
โรงเรียนจะด ำเนินกำร
ต่อไปในสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเชื้อโรค
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 
(COVID-19)   

 
 
 
 
 
 
 
กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง 
ๆ ของร.ร. ไม่เป็นไป
ตำมแผนกำรด ำเนนิงำน
ที่วำงไว้ หำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้อโรคไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID-
19) ยังไม่คลี่คลำย 

 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนมีกำร
วำงแผนรองรับหำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้อโรค
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 
(COVID-19) ยังไม่
คลี่คลำย 

 
 
 
 
 
 
 

มกรำคม 2564 
สำขำวชิำ/ฝ่ำย/งำน  

(งำนบุคคล ฝำ่ย
บริหำรงำนทั่วไป) 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

มาตรา 8   
1) ด ำเนินกำรเรยีนกำรสอนที่

มุ่งเน้นควำมเข้มข้นของกำรเรียนกำร
สอนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ส ำหรับนักเรียนท่ีมี
ศักยภำพสูงทำงวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร ์
4. การติดตามกฎระเบียบของ

ราชการที่โรงเรียนน ามาปรับ
ใช้โดยอนุโลม 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อให้กำรด ำเนินงำน

สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อสั่งกำร ฯลฯ 
ของรำชกำรที่โรงเรียนน ำมำร
ปรับใช้โดยอนุโลม 

 

1. ควำมเสียหำยต่อ
ตนเองหรือของ
โรงเรียนอัน
เนื่องมำจำกกำรไม ่
ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ
ของทำงรำชกำรที่
แก้ไข/ปรับปรุงใหม่
และโรงเรียนน ำมำปรับ
ใช้โดยอนุโลม เช่นมติ
ครม. ระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 
ระเบียบ 
กระทรวงกำรคลัง  
แนวปฏิบัติของ
กรมบัญชีกลำง เป็นตน้ 

 
 
 

1. ติดตำมกำร
เปลี่ยนแปลงของ
กฎระเบียบของทำง
รำชกำรที่แก้ไข/
ปรับปรุงใหม่/บัญญัติ
ขึ้นใหม่ 

การด าเนินการควบคุม : 
- มีกำรติดตำมกฎระเบียบ

ต่ำง ๆ ของทำงรำชกำร
และน ำมำปรับใช้ และ
ก ำชับเจ้ำหน้ำทีท่ี่
เก่ียวข้องให้มีกำรติดตำม
กฎระเบียบของทำง
รำชกำรต่ำง ๆ เช่น 

1) กำรใช้สิทธิ์สวสัดิกำร
ต่ำง ๆ ของรัฐตำมมติ
ครม. 

2) กำรร่วมเป็นกรรม
กำรศึกษำแก้ไขข้อ
กฎหมำยอันเป็น
อุปสรรคในกำรพัฒนำ
ระบบกำรให้บริกำรแก่
ประชำชนผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-service) 

3) ประกำศคณะกรรมกำร
โรคติดต่อจังหวัด
นครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บุคลำกรรับทรำบ

กฎระเบียบจำกทำง
รำชกำรที่ปรบัปรุงใหม่ 
และปฏิบตัิตำมมติ ครม. 
อย่ำงเคร่งครัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำยในเดือนม.ค. 64 
สำขำวชิำ/ฝ่ำย/งำน 

(งำนบุคคล/งำนกำรเงิน/
พัสดุ) 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

  2. เพิ่มช่องทำงและ
เครือข่ำย รวมถึง
มอบหมำยบุคคลในแต่
ละส่วนงำนที่
รับผิดชอบให้สำมำรถ
ติดตำมกฎระเบียบของ
ทำงรำชกำรได้อยำ่ง
ครอบคลุม 

การด าเนินการควบคุม : 
มีกำรเพิ่มช่องทำงและ

เครือข่ำย ผ่ำนระบบกำร
สื่อสำรออนไลน์ต่ำง ๆ 
เช่น แอพพลิเคชั่นไลน์ 
เฟสบุค ยูทูป และเว็บไซด์
ประชำสัมพนัธ์ของหน่วย
รำชกำรต่ำง ๆ และได้
มอบหมำยให้บุคลำกรงำน
บุคคล และงำน
ประชำสัมพนัธ์เป็นหลัก
ช่วยกันติดตำมกฎระเบียบ
ของทำงรำชกำร และมี
กำรประชำสัมพนัธ์และบุ
คลกรทรำบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
บุคลำกรรับทรำบ
กฎระเบียบจำกทำง
รำชกำรที่ปรบัปรุงใหม่ 
และปฏิบตัิตำมมติ ครม. 
อย่ำงเคร่งครัด  

 
 
 
 
 
 
 
ยังคงมีควำมเสียหำยอัน
เนื่องมำจำกกำรไมป่ฏิบัติ
ตำมกฎ ระเบียบของทำง
รำชกำรที่แก้ไข/ปรับปรุง
ใหม่และโรงเรียนน ำมำ
ปรับใช้โดยอนุโลม 
เนื่องจำกปัจจบุันมีกำร
ปรับปรุงกฎหมำยที่
เก่ียวข้องหลำยฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
จัดให้มีกำรอบรม
ควำมรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับกำรตีควำม
จำกข้อควำมในกฎ 
ระเบียบที่ทำงรำชกำร
ปรับปรุง เพื่อให้
สำมำรถปฏบิัติได้
อย่ำงถูกต้อง 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

  3. เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบ ข้อบังคับ  
ข้อสั่งกำร ฯลฯ ที่มีผล
ต่อกำรด ำเนินงำนของ
โรงเรียนให้รีบเสนอต่อ
ที่ประชุมคกก.
ด ำเนินกำร และที่
ประชุมครูและ
เจ้ำหน้ำทีป่ระจ ำเดือน
เพื่อให้ทันต่อเหตุกำรณ์ 

การด าเนินการควบคุม : 
- มีกำรเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร และทีป่ระชุม
ครู-เจ้ำหน้ำที่เมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงของ
กฎหมำย 

- ประกำศแนวปฏิบัติใน
กำรปิดสถำนศึกษำเปน็
กำรชั่วครำวใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้อโรคไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID-
19 

- ประกำศแนวปฏิบัติใน
กำรกลับเข้ำมำท ำงำน
ปกติที่โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคลำกรมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกฎระเบียบ และ
ปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติของ
โรงเรียนอย่ำงเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีบุคลำกรบำงคนอำจยัง
ไม่เข้ำใจกฎระเบียบที่ได้
มีกำรเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สร้ำงควำมเข้ำใจ
เก่ียวกับกฎระเบียบฯ 
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีงบประมำณ 
สำขำวชิำ/ฝ่ำย/งำน 

(งำนบุคคล/งำนกำรเงิน/
พัสดุ) 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

  4. มีกำรทบทวนและ/หรือ
ปรับปรุงคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนทุกป ี

การด าเนินการควบคุม : 
ด ำเนินกำรในไตรมำส 3 

   ตลอดปีงบประมำณ 
สำขำวชิำ/ฝ่ำย/งำน  

(งำนบุคคล ฝำ่ย
บริหำรงำนทั่วไป) 

  5. ด ำเนินกำรตำม
ข้อบังคับ ระเบียบ 
วินัย กรณีจงใจไม่
ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ
หรือท ำผิดกฎซ้ ำซำก 

การด าเนินการควบคุม : 
  ด ำเนินกำรตำมระเบียบ 
- แต่งตั้งคณะกรรมกำร

สอบข้อเท็จจริง 
- แต่งตั้งคณะกรรมกำร

สอบวินัย 

 
 
 
 
 
บุคลำกรที่จงใจไม่ปฏบิัติ
ตำมกฎ ระเบียบหรือท ำผิด
กฎซ้ ำซำก เข้ำสู่
กระบวนกำรตำมระเบียบ
เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริง
และหลักฐำนเชิงประจักษ ์

 
 
 
 
 
 
บุคลำกรที่จงใจไม่ปฏบิัติ
ตำมกฎ ระเบียบหรือท ำ
ผิดกฎซ้ ำซำกอำจสื่อสำร
เพื่อท ำให้บุคลำกรใน
ภำพรวมเข้ำใจ
คลำดเคลื่อนและเกิด
ทัศนคติที่ไม่ดตี่อ
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
ด ำเนินกำรตำม
ข้อบังคับ ระเบียบ 
วินัยอย่ำงเคร่งครัด 
และมีกำรชี้แจง 
นิเทศให้บุคลำกรมี
ควำมเข้ำใจในกฎ 
ระเบียบอย่ำงน้อยปี
ละคร้ัง 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนด
เสร็จ 

มาตรา 8  4) ให้บริกำรพิเศษทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอนวทิยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
5. การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 

 5.1 การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรยีนการสอนไปยังโรงเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ.ในจงัหวัด 
วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อยกระดับคุณภำพกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน
คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์ใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำยที่เปน็โรงเรียน
ศูนย์ขยำยผลฯและโรงเรียน
ในเครือข่ำยของโรงเรียน
ศูนย์ขยำยผลฯ 

 
1. กำรบริหำรจัดกำร

งบประมำณที่ใช้ในกำร
สนับสนนุโรงเรียนที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรไม่เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร 

 
 

 
1. ท ำควำมเข้ำใจกับ

โรงเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำรเกี่ยวกับ
กระบวนกำรขอรับกำร
สนับสนนุงบประมำณ
และกระบวนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

การด าเนินการควบคุม : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

  - มีแผนจัดท ำข้อมูลสรุป
เก่ียวกับ ผลส ำเร็จของ
กำรใช้งบประมำณ
สนับสนนุจำกโรงเรียน
มหิดลวิทยำนุสรณ์ ใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์
ทำงคณิตศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ของ
โรงเรียนที่เข้ำร่วม 

- โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร
โดยส่วนใหญ่ มีควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับ
กระบวนกำรขอรับกำร
สนับสนนุงบประมำณ
และกระบวนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงพืน้ฐำนในเบื้องตน้ 

- เนื่องจำก สพฐ. มี ร.ร.
ในสังกัดจ ำนวนมำก
และกำรบริหำรจัดกำร
ภำยใน ร.ร. ที่มีควำม
แตกต่ำงกันในแต่ ร.ร. 
กำรก ำกับดูแลจำก 
สพฐ. อำจไม่ทั่วถึง 
และอำจจะมบีำง ร.ร.
ที่ยังพบปัญหำนี้อยู ่

- งำนบริกำรวิชำกำร
จัดท ำข้อมูลสรุป
เสนอไปยัง สพฐ.
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

ตลอดปีงบประมำณ 
สำขำวชิำ/งำนบริกำร

วิชำกำร 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนด
เสร็จ 

  โครงกำร ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 เสนอไปยัง 
สพฐ. ในไตรมำส 4 

- สพฐ. ช่วยก ำกบัติดตำม
กำรใช้งบประมำณของ 
ร.ร. เข้ำร่วมโครงกำร 
และสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจ เก่ียวกับกำรใช้
งบประมำณและ
กระบวนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง 

   

 5.2 การพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อเพิ่มพูนศักยภำพกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนและ
กำรบริหำรจัดกำรทำง
วิชำกำรกลุ่มโรงเรียน
วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช
วิทยำลัย 

2. เพื่อพัฒนำยกระดบัคุณภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์ใน
โรงเรียนที่เคยได้รับกำร
พัฒนำทำงวิชำกำรจำก
โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์

 
1. ควำมไม่สอดคล้อง

เก่ียวกับช่วงเวลำที่
สอดรับกันระหว่ำง 
ร.ร.วิทยำศำสตร์
จุฬำภรณรำช
วิทยำลัยแตล่ะแห่ง
กับโรงเรียนมหิดล
วิทยำนสุรณ ์

 
1. กำรปฏิบัติตำม

แผนปฏบิัติงำนและ
แผนกำรใช้เงินสนบัสนุน
โครงกำรอย่ำงเคร่งครัด
ของโรงเรียนมหิดล
วิทยำนสุรณ ์

การด าเนินการควบคุม : 
- แจ้งแผนปฏบิัติงำนและ

แผนกำรใช้เงินสนบัสนุน
โครงกำรให้โรงเรียน
วิทยำศำสตร์จุฬำภรณ
รำชวิทยำลัยทรำบ
ล่วงหน้ำ 

 
 
 
- โรงเรียนวิทยำศำสตร์

จุฬำภรณรำชวทิยำลัย 
รับทรำบกำรแจ้ง
แผนปฏบิัติงำน  

- ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
บริหำรควำมเป็นเลิศ
วิทยำศำสตร์ศึกษำ 
(สบว) สพฐ. รับทรำบ
ประเด็นปัญหำดังกลำ่ว
เพื่อประชุมวำงแผนกำร

 
 
 
ควำมเสี่ยงยังอยู่คงเดิม 

 
 
 
ด ำเนินกำรตำมกำร
ควบคุมภำยในที่มีอยู่
อย่ำงต่อเนื่อง 

 
 
 

ตลอดปีงบประมำณ 
สำขำวชิำ/งำนบริกำร

วิชำกำร 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนด
เสร็จ 

แต่ยังไม่ได้เป็นโรงเรียนศนูย์
ขยำยผลฯ 

- งำนบริกำรวิชำกำร 
ด ำเนินกำรประสำนไปยงั 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
บริหำรควำมเป็นเลิศ
วิทยำศำสตร์ศึกษำ(สบว) 
สพฐ. ให้เสนอประเด็น
เก่ียวกับปัญหำไม่
สำมำรถด ำเนินกำรตำม
แผนปฏบิัติงำนของ ร.ร. 
มหิดลวิทยำนุสรณ์ได้ 
เนื่องจำกจำก
สถำนกำรณ์ COVID-19  
เข้ำสู่วำระประชุมกลุ่ม
โรงเรียนวิทยำศำสตร์
จุฬำภรณรำชวทิยำลัย 
เพื่อร่วมวำงแผนกำร
พัฒนำหรือปฏิบัติงำน
ร่วมกัน ในปีงบประมำณ
ถัดไป 

 
 
 
 

พัฒนำหรือปฏิบัติงำน
ร่วมกัน 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนด
เสร็จ 

5.3 การบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่ออบรมควำมรู้ทำงวิชำกำร
และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 

2. กำรจัดประชุมวชิำกำรด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ส ำหรับกลุ่มโรงเรียนทีส่นใจ 

 
1. ควำมพร้อมของผู้เข้ำ

รับกำรอบรมและ
ควำมต้องกำรชั่วโมง
กำรอบรมที่สำมำรถ
น ำไปใชป้ระโยชน์ใน
กำรเลื่อนวิทยฐำนะ
ของผู้เข้ำรับกำร
อบรม 

2. กลุ่มโรงเรียนที่สนใจ
เข้ำร่วมอบรม ไม่มี
ควำมพร้อมในกำรเข้ำ
ร่วมงำน 

 
1. ชี้แจงและท ำควำม

เข้ำใจให้เห็นคุณค่ำของ
สิ่งที่ไดจ้ำกกำรอบรม 

2. แจ้งกำรเข้ำร่วมประชุม
ล่วงหน้ำให้กลุ่มโรงเรียน
ที่สนใจจะเข้ำร่วมงำน  
มีเวลำในกำรเตรียมและ
ให้ค ำแนะน ำอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

การด าเนินการควบคุม : 
- จัดท ำข้อมูลและแนว

ทำงกำรเข้ำร่วมอบรมบน
เว็บไซต์และระบบกำร
ลงทะเบียนเข้ำอบรม 

- จัดท ำเปน็แนวทำง
ปฏิบัติและคู่มือในกำร
เข้ำร่วมอบรม แจ้งให้ผู้
เข้ำอบรมและวิทยำกร
รับทรำบและปฏบิัติไป
ในทำงเดียวกัน ผ่ำน
เว็บไซต์งำนและเมล ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้เข้ำอบรมส่วนมำก
รับทรำบและเข้ำใจและ
ปฏิบัติตำม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด ำเนินกำรควบคุม
ตำมระบบงำนปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีงบประมำณ 
สำขำวชิำ/งำนบริกำร

วิชำกำร 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนด
เสร็จ 

- สร้ำงควำมตระหนัก
ร่วมกัน และให้วิทยำกร
ช่วยชี้แจงและท ำควำม
เข้ำใจให้เห็นคุณค่ำของ
สิ่งที่ไดจ้ำกกำรอบรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 32 - 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

มาตรา 8   
1) ด ำเนินกำรเรยีนกำรสอนที่

มุ่งเน้นควำมเข้มข้นของกำรเรียนกำร
สอนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ส ำหรับนักเรียนท่ีมี
ศักยภำพสูงทำงวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร ์
6. ความเสียหายจากพฤติกรรม
ของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทาง
จิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อควบคุม/ลดควำมเสียหำย

จำกพฤติกรรมของนักเรียนที่มี
ลักษณะทำงจิตวิทยำในกลุ่ม
เสี่ยง 

 

 
1. บุคลำกรขำด

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เก่ียวกับกำรก ำกับ
ดูแลนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง 

2. กำรเกิดพฤติกรรม 
ไม่คำดหมำยของ 
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบในทำง
เสียหำย 

 
1. สอบวัดทำงจิตวิทยำเพื่อ

คัดกรองนักเรียนที่มี
คุณลักษณะทำงจิตวิทยำ
ในกลุ่มเสี่ยง 

การด าเนินการควบคุม : 
- เตรียมกำรสอบวัดนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 4-6 ปีกำรศึกษำ 2563 
จ ำนวน 718 คน ในวันที่ 
15 ม.ค. 64 พบว่ำนักเรียน
ที่มีคุณลักษณะทำง
จิตวิทยำในกลุ่มเสี่ยง 
จ ำนวน 24 รำย 

- แจ้งผลกำรด ำเนินกำรสอบ
วัดแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อกำร
ก ำกับดูแลนักเรียนอย่ำง
ใกล้ชิด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- มีข้อมูลในกำรก ำกับดูแล

นักเรียนที่อำจสร้ำงควำม
เสียหำยจำกกรณี
นักเรียนมีคุณลักษณะ
ทำงจิตวทิยำในกลุ่มเสี่ยง 

- สำมำรถเฝ้ำระวังนักเรียน
ได้อย่ำงใกล้ชดิทั้ง
กลำงวันและกลำงคืน  

 
 
 
 
 
 
ควำมเสี่ยงยังอยู่คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
ด ำเนินกำรตำมกำร
ควบคุมภำยในที่มีอยู่
อย่ำงต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 

ตลอดปีงบประมำณ 
สำขำวชิำ/ฝ่ำย 

(ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ 
และกิจกำรนักเรียน) 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

  2. จัดอบรมให้ควำมรู้
เก่ียวกับกำรก ำกับดูแล
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้แก่
บุคลำกรที่เก่ียวข้องกับ
กำรสอนและกำรดูแล
นักเรียน 

การด าเนินการควบคุม : 
ด ำเนินกำรจัดกำรอบรม

ให้แก่บุคลำกร ในหัวข้อ 
- เทคนิคกำรให้ค ำปรึกษำ

เบื้องต้น วันที่ 1 ก.พ.64 
- Case study: กรณีสมำธิ

สั้นและปัญหำครอบครัว 
วันที่ 2 ก.พ.64  

- ฝึกปฏิบัติให้ค ำปรึกษำ 
วันที่ 5 ก.พ. 64  

- Case study: กรณี
ปัญหำควำมผิดปกติทำง
อำรมณ์และซึมเศร้ำ วันที่ 
9 ก.พ.64  

- Case study: Thinking 
Errors or Cognitive 

 
 
 
 
 
 
ครูและเจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงมำกข้ึนและมวีิธีกำร
ดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้
อย่ำงเหมำะสม  

 
 
 
 
 
 
ควำมเสี่ยงยังอยู่คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
ด ำเนินกำรตำมกำร
ควบคุมภำยในที่มีอยู่
อย่ำงต่อเนื่อง 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

Distortions วนัที่ 16 
ก.พ. 64  

- ฝึกปฏิบัติให้ค ำปรึกษำ 
วันที่ 19 ก.พ. 64  

7) Case study และกำร
ดูแลช่วยเหลือ : กรณี
ออทิซึม วันที่ 23 ก.พ.64  

- อบรมผู้ให้ค ำปรึกษำรุ่น
เยำว์ (Young 
Counselor)” แก่
ตัวแทนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4  
ห้องละ 2 คน ในวัน
พฤหัสบดีที่ 28 ม.ค. 64 

- จัดอบรม “กำรส่งเสริม
กำรปรับตัวอย่ำง
เหมำะสมด้วยกำร
สื่อสำรทำงบวก ส ำหรับ
ครูที่ปรึกษำม.4” ใน
วันที่ 16 มิ.ย. 64 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

  3. ประสำนข้อมูลนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงให้แก่บุคลำกรที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ ครูที่
ปรึกษำประจ ำชัน้ ครู
หอพัก ครูแนะแนวให้
ค ำปรึกษำ และหัวหน้ำ
ระดับ เพื่อร่วมกันดูแล 

การด าเนินการควบคุม : 
- ประสำนข้อมูลนักเรียน

กลุ่มเสี่ยงที่ได้จำกกำร
สอบวัดให้แก่ ครูที่
ปรึกษำประจ ำชัน้ ครู
หอพัก และหัวหน้ำ
ระดับ 

- ด ำเนินกำรประชุมครูที่
ปรึกษำประจ ำชัน้ ครู
หอพัก ครูแนะแนวให้
ค ำปรึกษำ และหัวหน้ำ
ระดับ อย่ำงน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีกำรด ำเนินกำรตำมแนว
ทำงกำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่ และครูที่ปรึกษำประจ ำ
ชั้น ครูหอพัก และหัวหน้ำ
ระดับได้รบัทรำบ/มีข้อมูล
ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อ
ร่วมกันดูแลได้ดีมำกข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ควำมเสี่ยงยังอยู่คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด ำเนินกำรตำมกำร
ควบคุมภำยในที่มีอยู่
อย่ำงต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีงบประมำณ 
สำขำวชิำ/ฝ่ำย 

(ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ 
และกิจกำรนักเรียน) 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

  4. ประสำนกับผู้ปกครอง 
กรณีนักเรียนอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงระดับสงู ที่
จ ำเป็นต้องพบจิตแพทย ์

การด าเนินการควบคุม : 
- ประสำนผูป้กครองกรณี

นักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ระดับสูง ให้พบ
จิตแพทย์ในเดือน ธ.ค. 
63  1 รำย 

- ด ำเนินกำรประสำน
ติดตำมนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงกับผู้ปกครองอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

- ประสำนแนวทำงกำร
ดูแลนักเรียนกับ
จิตแพทย์อย่ำงสม่ ำเสมอ 

- ประชุมร่วมระหว่ำง
โรงเรียนและผูป้กครอง 
ในกำรก ำหนดแนว
ทำงกำรก ำกับดูแล
นักเรียนกรณีพิเศษ 
(ม.ค. 64 จ ำนวน 2 รำย
, พ.ค. 64 จ ำนวน 1 
รำย) 

 
 
 
 
 
มีกำรด ำเนินกำรตำมแนว
ทำงกำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่ และนักเรียนได้รับกำร
ดูแลโดยจิตแพทย์ รวมทั้ง
มีแนวทำงในกำรดูแลที่
เหมำะสมกับนักเรียนเปน็
รำยบุคคล โดยก ำกับดูแล
ร่วมกันทั้งบุคลำกรภำยใน
และจิตแพทย ์
 

 
 
 
 
 
ควำมเสี่ยงยังอยู่คงเดิม 

 
 
 
 
 
ด ำเนินกำรตำมกำร
ควบคุมภำยในที่มีอยู่
อย่ำงต่อเนื่อง 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

มาตรา 8   
1) ด ำเนินกำรเรยีนกำรสอนที่

มุ่งเน้นควำมเข้มข้นของกำรเรียนกำร
สอนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ส ำหรับนักเรียนท่ีมี
ศักยภำพสูงทำงวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร ์
7. การใช้ต าแหน่งหน้าทีใ่นการ
ด าเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วน
ตนหรือพวกพ้อง 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนใน

โรงเรียนเป็นไปอย่ำงโปร่งใส 
สุจริต ยุติธรรม ตำมหลักธรร
มำภิบำล 

 

 
1. กำรใช้ควำมเป็น

บุคลำกรของ
โรงเรียนหรือ
ต ำแหน่งหน้ำที่เพื่อ
ลำภหรือประโยชน์ที่
มิควรได้โดยไม่
เจตนำ 

 
1. สร้ำงควำมเข้ำใจกับ

เจ้ำหน้ำที่ให้ปฏิบัตงิำน
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
ป้องกันผลประโยชนท์ับ
ซ้อนและมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริต 

การด าเนินการควบคุม : 
- ช้ีแจงและท ำควำม

เข้ำใจกำรด ำเนินงำน
อย่ำงโปร่งใส สุจริต 
และยุติธรรม และให้
ควำมรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทบัซ้อน
แก่บุคลำกรอย่ำง
สม่ ำเสมอผ่ำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและที่
ประชุมบุคลำกร
ประจ ำเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคลำกรรับทรำบกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคลำกรอำจไปมีส่วนกับ
ผลประโยชน์ทบัซ้อนโดย
รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดให้มีกำรอบรมให้
ควำมรู้และยกกรณี
ตัวอย่ำงประกอบ
เพื่อให้เห็นภำพชัดเจน
ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตลอดปีงบประมำณ 
สำขำวชิำ/ฝ่ำย/งำน 

(งำนบุคคล) 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

  2. ให้ควำมรู้แก่บุคลำกร
เก่ียวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนเก่ียวข้องกับ
กำรสอนและกำรดูแล
นักเรียน 

การด าเนินการควบคุม : 
- มีแผนเชิญผู้มีควำมรู้

ควำมเชี่ยวชำญดำ้น
กฎหมำยและ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน
มำให้ควำมรู้กับ
บุคลำกร ในไตรมำส 
3-4 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

มาตรา 8   
1) ด ำเนินกำรเรยีนกำรสอนที่

มุ่งเน้นควำมเข้มข้นของกำรเรียนกำร
สอนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ส ำหรับนักเรียนท่ีมี
ศักยภำพสูงทำงวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร ์
8. ระบบการรักษาความปลอดภัย
ในบริเวณโรงเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อให้นักเรียนมีควำมสุข มี

ควำมอบอุ่น และมัน่ใจในกำร
พักในหอพัก 

2. เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมมัน่ใจ 
ควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง
นักเรียนในกำรส่งนักเรียนเข้ำ
มำเรียนในโรงเรียน 

3. เพื่อให้นักเรียนและบุคลำกรมี
ควำมปลอดภัยภำยในบริเวณ
โรงเรียนและห้องปฏิบัติกำร 
 

1. บุคคลภำยนอกแอบ
แฝงเข้ำมำภำยใน
โรงเรียนโดยไมไ่ด้รับ
อนุญำต 

2. กำรเกิดอัคคีภัยใน
โรงเรียน 

3. กำรเกิดอุบัติเหตุจำก
กำรใช้งำนเครื่องมือ/
เครื่องจักร/อุปกรณ์
ทดลองใน
ห้องปฏิบัติกำร 

1. มีแนวทำงปฏิบัตงิำน
รักษำควำมปลอดภัยและ
วิธีแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่
อำจเกิดขึ้น 

การด าเนินการควบคุม : 
- ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร

อย่ำงชัดเจน โดยจะแยก
ประเภทของบุคคลที่เข้ำ
ออกโรงเรียนเป็นบุคคล
ภำยใน/นอก รวมถึงกำร
แยกประเภทกำรเดิน
ทำงเข้ำ-ออกโรงเรียน 
เพื่อช่วยให้สำมำรถ
บริหำรจัดกำรได้ง่ำยขึ้น 
อีกทั้งยังน ำเทคโนโลยี 
ต่ำง ๆ มำใช้ในกำรคัด
กรองตัวบุคคล เพื่อเพิ่ม
มำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนรักษำควำม
ปลอดภัย  

 
 
 
 
- สำมำรถด ำเนินกำรคัด

กรองบุคคลภำยนอกใน
กำรเข้ำ-ออกพื้นที่
ภำยในโรงเรียนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพไม่มีกรณี
ควำมเสียหำยเกี่ยวกับ
ควำมปลอดภัยภำยใน
บริเวณโรงเรียน 

- เจ้ำหน้ำที่สำมำรถ
ปฏิบัติงำน ตำมคู่มือหรือ
คลิป VDO ขั้นตอนกำร
ระงับเหตุเบื้องต้น โดย
ผู้รับผิดชอบมีกำร
ทบทวนหลักกำร
เบื้องต้นในกำรระงบั
เหตุและป้องกันเหตุ

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
ด ำเนินกำรควบคุม
ตำมระบบงำนปกต ิ

 
 
 
 

ตลอดปีงบประมำณ 
สำขำวชิำ/งำนกิจกำร

นักเรียนงำน 
(อำคำรสถำนที่ฯ, ฟิสิกส์, 

เคมี, ชีววิทยำ) 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

 
 

 

- ตรวจสอบแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนของจนท.รักษำ
ควำมปลอดภัย 
โดยคอยติดตำมและ
สังเกตถึงขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน รวมถึง
ขั้นตอนกำรเข้ำระงับเหตุ
เบื้องต้น ซึ่งเจ้ำหน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัย
สำมำรถแก้ไขปัญหำ
เบื้องต้นที่อำจเกิดควำม
เสียหำยต่อโรงเรียน  

- ผู้รับผิดชอบ/คกก.ตรวจ
รับพัสดุมีแนวทำง
ด ำเนินกำรหำรื้อหรือกำร
ประชุมร่วมกับตัวแทน 
หรือผู้ที่บริษัทคู่สัญญำ
มอบหมำยมำ เพื่อประชุม
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนำใน
งำนจ้ำงเหมำบริกำรดูแล
ควำมปลอดภัยของ
โรงเรียน 

 

ให้กับเจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัย  

- มีกำรก ำกับดูแลรวมทั้ง
ก ำชับกำรท ำงำนของ
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัย โดยมีกำร
ตรวจสอบกำรท ำงำนให้
เป็นไปตำมสัญญำจำ้ง
เหมำบริกำรดูแลควำม
ปลอดภัยของโรงเรียน 
อย่ำงเคร่งครัด 

- บุคลำกรทั้งภำยในและ
ภำยนอกให้ควำมเร่วม
มือในกำรปฏิบัติตำม
แผนรับสภำวะวิกฤติ
จำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
ตำมข้อก ำหนดของ
โรงเรียนอย่ำงเคร่งครัด 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

  - มีกำรปรับปรุงแนวปฏบิัติ
ให้กับเจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัย เพื่อให้
สำมำรถปฏบิัติงำน
ทำงดำ้นกำรรักษำควำม
ปลอดภัยได้ทัว่ถึงและ
ครอบคลุมพื้นที่ภำยใน
โรงเรียน รวมถึงจัดท ำ
คู่มือต ำแหน่งแผนผงักำร
เปิด-ปิดระบบไฟฟ้ำ 
น้ ำประปำ และระบแจ้ง
เหตุอัคคีภัยเพื่อสำมำรถ
ระงับเหตุได้ และจัดท ำ
คลิป VDO กำรแก้ไขเหตุ
เบื้องต้นในกำรเปิด-ปิด
หรือแก้ไขระบบตู้ควบคุม
กำรแจ้งเตือนอัคคีภัย
ตำมอำคำรเพื่อให้
สำมำรถเข้ำระงบัเหตุ
เบื้องต้นได้หำกเกิดภัย
รวมถึงแผนด ำเนนิกำรใน
อนำคตจะจัดท ำคลปิ 
VDO กำรเปิด-ปิดและ
ระงับเหตุจำกระบบไฟฟำ้
และประปำต่อไป 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

  - มีกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงในกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง ทั้งดำ้นกำร
ดูแลทรัพย์สินของทำง
โรงเรียนและควำมเสีย่ง
ของบุคลำกรจำกกำร
ระบำดของไวรสัโควิด-19 
ตำมมำตรกำรป้องกนัฯ
ประกำศของ ร.ร. อย่ำง
ต่อเนื่อง 

    

  2. ก ำหนด พื้นที่ของ
โรงเรียน ในกำรเข้ำ-ออก 
ของบุคคล ภำยนอกและ
มำตรกำรรักษำควำม
ปลอดภัย 

การด าเนินการควบคุม : 
- มีกำรด ำเนินกำรก ำหนด

บริเวณพื้นที่ชัน้นอกและ
บริเวณพื้นที่ชัน้ในอย่ำง
ชัดเจนเพื่อคัดกรอง
บุคคลภำยนอก เพื่อเป็น
กำรควบคุมของบุคคลที่
ไม่มีส่วนเก่ียวข้องและ
เป็นมำตรกำรรักษำควำม
ปลอดภัย โดยมีกำร
ก ำหนดเฉพำะเจำะจง
ส ำหรับตัวบุคคลที่เป็น

 
 
 
 
 
 
- ด ำเนินกำรตำมแนวทำง

ในกำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่ และสำมำรถคัดกรอง
บุคคลภำยนอกในกำร
เข้ำ-ออกพื้นที่ภำยใน
โรงเรียนได้โดยไม่มีกรณี
ควำมเสียหำยหรือข้อ
ร้องเรียนเก่ียวกับกำร
ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน

 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 

ด ำเนินกำรควบคุม
ตำมระบบงำนปกต ิ

 
 
 
 
 
 

ตลอดปีงบประมำณ 
สำขำวชิำ/ งำนกิจกำร

นักเรียนงำน 
(อำคำรสถำนที่ฯ, ฟิสิกส์, 

เคมี, ชีววิทยำ) 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

พนักงำน ทั้งดำ้นกำรท ำ
ควำมสะอำด กำรดูแล
อำคำรสถำนที่ ดูแลสวน
และภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
รวมถึงผู้ที่มำปฏบิัติงำน
รักษำควำมปลอดภัย ใน
แต่ละบริเวณพื้นที่ควำม
รับผิดชอบซึง่พนักงำน
ปฏิบัติงำนประจ ำพื้นที่ 
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
พนักงำนต้องมีกำร
ด ำเนินกำรส่งข้อมูลเพื่อ
ขออนุญำตเข้ำท ำงำน
และต้องแจ้งให้ทำง
โรงเรียนทรำบ กำรตรวจ
โรค ประวัติอำชญำกรรม 
เป็นต้น รวมทัง้น ำ
เทคโนโลยีมำด ำเนินกำร
ยกระดับมำตรฐำนควำม
ปลอดภัย ซึ่งจัดท ำระบบ
กล้องวงจรปิด ที่สำมำรถ
มองเห็นและเก็บข้อมูล
ควำมเคลื่อนไหวบริเวณ
ที่คำดว่ำมีควำมเสี่ยงของ
ควำมปลอดภัย 

ควำมปลอดภัยภำยใน
บริเวณโรงเรียน 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

- ประชุมหำรือประเมินผล
ในกำรทบทวนแนว
ปฏิบัติหรือข้อบกพร่อง
ในกำรท ำงำนเพื่อปรับแก้
ให้สอดคล้องกับพื้นที่
ของโรงเรียนและถูกต้อง
ตำมหลักควำมปลอดภัย 
เพื่อควำมชัดเจน 
เหมำะสม ให้ถือปฏิบัติ
ร่วมกันต่อไป 

- ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำง 
คู่มือข้อปฏิบัตกิำรเข้ำ-
ออกและกำรรกัษำควำม
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถำนที่  
รวมทั้งท ำเปน็ค ำสั่งเพื่อใช้
เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติให้
ส ำหรับบุคคลภำยในและ
บุคคลภำยนอกปฏิบัติ
ตำมเป็นไปแนวทำง
เดียวกัน และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อ
โรงเรียนต่อไป โดยอ้ำงอิง
ถึงตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรรักษำควำมปลอดภัย
แห่งชำติ พ.ศ.2560 (ฉบับ 
3) หมวดบทที่ 5 เรื่อง  
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

  กำรรักษำควำมปลอดภัย
เกี่ยวกบัสถำนที่ ว่ำดว้ย 
“ข้อ 33 ใหห้ัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรรักษำควำม
ปลอดภัยเกี่ยวกับ 
สถำนที่ฯ ” 

    

  3. มีแผนกำรบริหำรควำม
พร้อมต่อสภำวะวิกฤติ 

การด าเนินการควบคุม : 
- ด ำเนินกำรแก้ไข

ปรับปรุงคู่มือและ
แผนกำรบริหำรควำม
พร้อมต่อสภำวะวิกฤต
ให้เหมำะสมสอดคล้อง
กับสภำพกำรณป์ัจจุบนั  
ทุก ๆ 6 เดือน เพือ่ให้
เป็นไปในทิศทำง
เดียวกันและอ ำนวย
ควำมสะดวกให้ผู้ปฏบิัติ
สำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ด ำเนินงำน เมื่อเกิด
สภำวะวิกฤตหรือ
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำง ๆ  
 

 

 
 
 
มีกำรด ำเนินกำรตำมแนว
ทำงกำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่ เนื่องจำกกำรระบำด
ของไวรัสโควิด-19 ยังต้อง
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
อย่ำงต่อเนื่องต่อไป 

 
 
 
ควำมเสี่ยงยังอยู่คงเดิม   

 
 
 
ด ำเนินกำรตำมกำร
ควบคุมภำยในที่มีอยู่
อย่ำงต่อเนื่อง 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

  4. มีกำรซ้อมหนีไฟ 
การด าเนินการควบคุม : 

มีกำรวำงแผน
ด ำเนินกำรซ้อมอพยพหนี
ไฟให้แก่นักเรียนที่
สำมำรถปฏบิัติไดท้ั้ง
กลำงวันและกลำงคืน  
โดยให้ควำมรู้เบื้องต้น
และซักซ้อมหนีไฟให้กับ
นักเรียนที่เข้ำพักอำศัยใน
หอพักระดับชั้นม.4-5-6 
แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรค
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
จึงไม่สำมำรถด ำเนนิกำร
ได้ในช่วงนี้ ทัง้นี้จงึ
วำงแผนจัดกิจกรรมซ้อม
อพยพหนีภัยบนอำคำร
สูงให้กับบุคลำกรทุกคน
ในโรงเรียน เม่ือมี
ก ำหนดกำรเรียนกำรสอน
แบบเต็มรูปแบบ 
 

 
 
มีกำรด ำเนินกำรตำมแนว
ทำงกำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่ เนื่องจำกกำรระบำด
ของไวรัสโควิด-19 ยังต้อง
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
อย่ำงต่อเนื่องต่อไป 
 
 
 

 
 
ควำมเสี่ยงยังอยู่คงเดิม   

 
 
ด ำเนินกำรตำมกำร
ควบคุมภำยในที่มีอยู่
อย่ำงต่อเนื่อง 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

  5. มีมำตรกำรและแนว
ปฏิบัติในกำรรักษำควำม
ปลอดภัยในห้อง 
ปฏิบัติกำร 

การด าเนินการควบคุม : 
- สำขำวชิำฟสิิกส์ เคมี 

ชีววิทยำร่วมกันก ำหนด
ระเบียบปฏบิัติกำรใช้
ห้องปฏิบัติกำรและโรง
ฝึกงำน 

- มีสัญลักษณ์ดำ้นควำม
ปลอดภัยในพื้นที่ใช้
งำนทัว่ไป สัญลักษณ์
ควำมปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติกำร และ
สัญลักษณ์แสดง
อันตรำยของสำรเคมี 
ข้อมูลควำมปลอดภัย
ของสำรเคมี 

- มีชุดปฐมพยำบำล
เบื้องต้นส ำหรับกำร
เผชิญเหตุขั้นต้นที่
อำจจะเกิดขึ้นใน

 
 
 
 
- ในไตรมำส 3 เปน็กำร

เรียนแบบ online ไม่มี
นักเรียนใช้ห้องปฏิบัติกำร
และโรงฝึกงำน ส ำหรับ
ผู้ใช้อ่ืน ๆ ไม่มีเหตุ
อันตรำยเกิดขึ้นใน
ห้องปฏิบัติกำร และโรง
ฝึกงำน 

- มีกำรด ำเนินกำรติด
ป้ำยสญัลักษณ์ควำม
ปลอดภัย แต่ยังไม่ครบ
ทุกจุด และติดป้ำย
สัญลักษณ์แสดง
อันตรำยของสำรเคมี
เฉพำะที่เก็บในห้องเก็บ
สำรเคมี 

- มีกำรจัดเตรียมชุดปฐม
พยำบำลประจ ำจดุใน

 
 
 
 
ควำมเสี่ยงยังอยู่คงเดิม   

 
 
 
 
ด ำเนินกำรตำมกำร
ควบคุมภำยในที่มีอยู่
อย่ำงต่อเนื่อง 

 
 
 
 

ตลอดปีงบประมำณ 
สำขำวชิำ/ งำนกิจกำร

นักเรียนงำน 
(อำคำรสถำนที่ฯ, ฟิสิกส์, 

เคมี, ชีววิทยำ) 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

ห้องปฏิบัติกำรและโรง
ฝึกงำน 

- มีกำรตรวจสอบควำม
พร้อมของอุปกรณ์ 
เครื่องมือต่ำง ๆ และ
ห้องปฏิบัติกำรให้ควำม
ใช้งำนและได้มำตรฐำน
ควำมปลอดภัย 

- อบรมให้ควำมรู้กับ
ผู้ใช้งำนเพื่อสร้ำงควำม
ตระหนักในกำรใช้
ห้องปฏิบัติกำรและ
แนะแนวปฏิบัติเมื่อ
ต้องเผชิญเหตุใน
ห้องปฏิบัติกำรและโรง
ฝึกงำน 

- ก ำหนดแนวปฏบิัติกำร
เมื่อต้องเผชิญเหตุใน
ห้องปฏิบัติกำร 
 

 
 
 

ห้องปฏิบัติกำรทั้ง 3 
สำขำและโรงฝึกงำน 

- อุปกรณ์และเครื่องมือมี
ควำมพร้อมในกำรใช้
งำนเปน็ไปตำม
มำตรฐำนควำม
ปลอดภัย ไตรมำส 3
เน้นกำรตรวจสอบ 
ซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์และ
เครื่องมือให้พร้อมใช้
งำน 

- มีแนวปฏิบัตสิ ำหรับ
ผู้ใช้ห้องปฏิบัติกำร 
เมื่อต้องเผชิญเหตุที่
อำจเป็นอันตรำยต่อ
ร่ำงกำยหรือทรัพย์สิน 
เพื่อให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกัน มีแผนจะ
ประชุมร่วมกันเพื่อ
ก ำหนดแนวทำงของ
โรงเรียน 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

  - สำขำวชิำเคมี และ
ชีววิทยำฯ จัดตั้ง
คณะท ำงำนส่งเสริม
ควำมปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติกำร
สำขำวชิำเคมี และ
สำขำวชิำชีววิทยำ 

- มีกำรประชุม
คณะท ำงำนฯ 2 คร้ัง 
เพื่อก ำหนดแผนกำร
ท ำงำนดังนี ้

1) กำรสร้ำงเว็บไซต์และ
สื่อประชำสัมพนัธ ์

2) กำรจัดเก็บสำรเคมี
และระบบฐำนข้อมูล
สำรเคมี 

3) กำรบริหำรจัดกำร
เก่ียวกับควำม
ปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติกำร 

- มีกำรตรวจสอบและ
ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมที่
ปฏิบัติจริง และมี
แผนกำรด ำเนนิงำน
ตำมไตรมำส 

- มีคณะท ำงำนส่งเสริม
ควำมปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติกำร
สำขำวชิำเคมี และ
สำขำวชิำชีววิทยำ 

- มีแผนกำรพัฒนำระบบ
ควำมปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติกำร
สำขำวชิำเคมี และ
สำขำวชิำชีววิทยำ 

- มีรำยงำนกำรประชุม 2 
คร้ัง 

- มีรำยงำนแผนกำร
ด ำเนินงำนตำมไตรมำส 

- มีผลกำรด ำเนนิงำน
ตำมที่ปฏบิัติจริง 

- มีแผนกำรทดสอบ
ระบบและพัฒนำกำร
ท ำงำนร่วมกันในทุก
ไตรมำส 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

  - พัฒนำระบบมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยร่วมกัน
ทั้งโรงเรียน ดังนี ้

1) จัดท ำ google site 
เก่ียวกับข้อมูล
ห้องปฏิบัติกำร 

2) จัดท ำระบบบัญชี
สำรเคมี อุปกรณ์ และ
เครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติกำรเคมี 

3) จัดท ำข้อสอบส ำหรับ
ทดสอบแบบออนไลน์
ก่อนเข้ำใช้
ห้องปฏิบัติกำร 

4) ปรับปรุงคู่มือควำม
ปลอดภัย ส ำหรับ
นักเรียนโครงงำน 

5) ตัวแทนคณะท ำงำน
ส่งเสริมควำม
ปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติกำร เข้ำรับ
กำรอบรมหัวข้อ 
ควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำนกับสำรเคมี 
ส ำหรับผู้ดูแล
ห้องปฏิบัติกำร ใน
วันที่ 26-27 เม.ย. 64 
เพื่อน ำมำพัฒนำงำน 

- โครงกำรปรับปรงุระบบ
ควบคุมกำรเข้ำ-ออก 
และระบบกล้อง CCTV
อยู่ในขั้นตอนตำม
ระเบียบจัดซื้อจัดจำ้ง
ของภำครัฐ และขณะนี้
อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร
สรรหำผู้รับจ้ำงเพื่อมำ
ด ำเนินงำนตำม
วัตถุประสงค์ต่อไป 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานขอรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

6) มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรปรับปรุง
ระบบควบคุมกำรเข้ำ-
ออก และระบบกล้อง 
CCTV เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพ ให้กับ
ระบบกำรควบคุมดูแล
ควำมปลอดภัย  
ภำยในโรงเรียนโดย
กำรน ำระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมำ
ใช้ในกำรพัฒนำ โดยใช้
ด ำเนินงำนปอ้งกนักำร
เกิดเหตกุำรณ์อันไม่พึง
ประสงค์ต่อชวีิตและ
ทรัพย์สินของนกัเรียน 
บุคลำกรของโรงเรียน 
และบุคคลภำยนอก
ที่มำติดต่อกับทำง
โรงเรียน 

 


