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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 
ด้านความเสี่ยง 

และระดับความเสี่ยง 
สาเหตุ 

(ปัจจัยความเสี่ยง) 
แนวทาง/แผนการจัดการความเสี่ยง 

วัน/ ช่วงเวลาด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1. การสรรหาผู้ที่มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานของ ร.ร.  
มาเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการโรงเรียน 
ภายใต้พระราชบัญญัติ
องค์การมหาขน     
(ระดับความเสี่ยง HH  ; 
โอกาสที่จะเกิดสูง 
ผลกระทบสูง ) 

- ไม่สามารถสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามก าหนดเวลาได ้

- คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิที่
ก าหนดไว้บางประการตามความแห่ง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน ท าให้
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจการ
ด าเนินงานของโรงเรยีนไมส่ามารถรับการ
สรรหาเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
โรงเรียนได้  
 

- วางแผนการสรรหาและส ารวจรายช่ือผู้ที่มีความเหมาะสม
ล่วงหน้า 
 

ตลอดปีงบประมาณ / ก่อน
โรงเรียนวา่งผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป
(งานบุคคล) 

2. การสรรหาผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถและ
ศักยภาพในการบริหาร
จัดการการศึกษาส าหรับผู้
มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มาเป็น
ผู้อ านวยการ และ รอง
ผู้อ านวยการ 

- บุคลากรที่มคีวามสามารถเชิงบริหารและมี
ความเข้าใจในการจดัการศึกษาส าหรับผูม้ี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขาดแคลน  

- บุคคลภายนอกที่ผ่านการสรรหาบางราย 
ไม่สามารถปรับการท างานให้เขา้กับพันธกิจ
และบริบทของโรงเรียน 

- บุคคล (ภายนอกและภายใน) ท่ีเข้าสู่
กระบวนการคดัเลือก/สรรหา มีจ านวนน้อย 

1. วางแผนการสรรหาและขอค าแนะน าจากกรรมการ
โรงเรียน ผู้ทรงคณุวุฒิ ท่ีปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้ได้มา
ซึ่งผู้ที่มีเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการและรอง
ผู้อ านวยการ 

ก่อนโรงเรียนว่างผู้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวไม่น้อยกว่า 

6 เดือน 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป
(งานบุคคล) 

2. ด าเนินการสรรหาล่วงหน้า เพ่ือให้มาเริม่ปฏิบัติงานและ
เรียนรู้งานก่อนเข้ารับต าแหน่ง ล่วงหน้า 3 เดือน 

เมื่อโรงเรียนว่างผูด้ ารง
ต าแหน่งดังกล่าว 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป
(งานบุคคล) 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรภายในให้ได้รับการพัฒนา
ทักษะการบริหาร และความรูค้วามเข้าใจในการจัด
การศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  
 

ตลอดปีงบประมาณ ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป
(งานบุคคล) 
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ด้านความเสี่ยง 
และระดับความเสี่ยง 

สาเหตุ 
(ปัจจัยความเสี่ยง) 

แนวทาง/แผนการจัดการความเสี่ยง 
วัน/ ช่วงเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

(ระดับความเสี่ยง HH  ; 
โอกาสที่จะเกิดสูง 
ผลกระทบสูง ) 

และมีศักยภาพไม่เหมาะสมต่อการท างานใน
ระดับบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตรใ์นฐานะ
องค์การมหาชนและการจดัการศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

4. จัดท าแผนการทดแทนต าแหน่งบรหิาร  
(succession planในระยะยาว 

ตลอดปีงบประมาณ ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป
(งานบุคคล) 

5. ให้ผู้บริหารทกุระดบัท ารายงานการพัฒนาสมรรถนะของ
ตนเองในมิติของการก ากบัดแูลงานประจ า/การพฒันางาน
ประจ า และการคดิงานใหม่ที่มีลกัษณะสร้างสรรคห์รือท้าทาย 

  

6. จัดให้มีการประเมินสมรรถนะในการท างานของผู้บริหาร
ทุกระดับ เป็นระยะ ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 

  

7. สร้างระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินศักยภาพในการ
ท างาน 

  

3. นักเรียนบางคนอาจไมไ่ด้
รับการพัฒนาสมรรถนะ
ได้เต็มตามศักยภาพและ
ความสนใจ 
(ระดับความเสี่ยง MH ; 
โอกาสที่จะเกิดปานกลาง 
ผลกระทบสูง ) 

- โรงเรียนยังขาดเครื่องมือในการจ าแนก
สมรรถนะนักเรียนตามที่ก าหนดในหลักสตูร 

- วิธีการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา/
รูปแบบกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนบางกิจกรรม 
ตามหลักสูตร ยังไม่สะท้อนการพัฒนา
สมรรถนะของนักเรียนตามศักยภาพ 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรบาง
กิจกรรมไมส่ามารถพัฒนาสมรรถนะของ
นักเรียนตามเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน
ที่ก าหนดในหลักสตูร 

- ครู/บุคลากรบางคน ยังไม่มีความรูแ้ละ
ความเข้าใจในการกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะนักเรียน 
 

1. จัดให้มีการทบทวนหลักสตูรที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อปรับปรุง
ให้สอดรับกับการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนในโลกดิจิทลั 

ภายในพฤษภาคม 2564 ฝ่ายบรหิาร
การศึกษา/สาขาวิชา/

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน/ 

(งานวิชาการ) 
2. สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินสมรรถนะนักเรียนตาม

หลักสตูรที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอนและการท า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ภายในกรกฎาคม 2564 ฝ่ายบรหิาร
การศึกษา/สาขาวิชา/

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน/ 

(งานวิชาการ) 
 3. ประเมินและวเิคราะห์สมรรถนะนกัเรียนตามที่ก าหนดใน

หลักสตูร เพื่อจ าแนกระดับสมรรถนะ และวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนให้เหมาะสม
กับศักยภาพและความสนใจของนักเรียน 

ภายในตุลาคม 2564 ฝ่ายบรหิาร
การศึกษา/สาขาวิชา/

(งานวิชาการ) 
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ด้านความเสี่ยง 
และระดับความเสี่ยง 

สาเหตุ 
(ปัจจัยความเสี่ยง) 

แนวทาง/แผนการจัดการความเสี่ยง 
วัน/ ช่วงเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

  4. ประเมินกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียนถึงประสิทธิผลของกิจกรรม 
เพื่อน าไปปรับปรุงการจดักิจกรรมในครั้งต่อ ๆ ไป 

ตลอดปีงบประมาณ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน/(งานวิชาการ) 

  5. จัดให้มีการสรุปบทเรียน (lesson learned) และสร้าง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการสรา้งคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

  

4. ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนยังมีรากฐาน
การจ่ายมาจากระบบ
ราชการซึ่งไม่สอดคล้อง
กับการเปลีย่นแปลงของ
องค์กรในปัจจุบันที่ใช้
สมรรถนะเป็นฐานในการ
ค านวณค่าตอบแทน     
(ระดับความเสี่ยง HM;  
โอกาสที่จะเกิดสูง 
ผลกระทบปานกลาง ) 

- แนวคิดในการจ่ายคา่ตอบแทนยังเป็นแบบ
ระบบราชการซึ่งไมส่อดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กรเท่าท่ีควร 

- เจ้าหน้าท่ีของโรงเรยีนบางส่วนยังยึดติดกับ
กระบวนการประเมินแบบเดิม และไมเ่ข้าใจ
กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้
สมรรถนะเป็นฐาน 

- เจ้าหน้าท่ีของโรงเรยีนบางส่วนไม่เข้าใจ
ระบบกล่องเงินเดือนท่ีมีการแบ่งน้ าหนักของ
ภาระงานตามพันธกิจของโรงเรียน 

- เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรยังไม่สะท้อนการประเมิน
สมรรถนะรายบุคคลได้ดีพอ 

1. ตั้งคณะท างานศึกษาความสอดคลอ้งของมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งตา่ง ๆ ของ ร.ร. ที่ก าหนดไว้ระยะหนึ่ง
แล้ว กับ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่งในการด าเนินงานปัจจุบันของ
โรงเรียน 

ภายในเมษายน 2564 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป/
(งานบุคคล) 

2. ให้ความรู้ และสร้างความตระหนกั แก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับ
การประเมินสรรถนะของบุคลากรตามสายงานและระดับ
ต าแหน่ง 

ภายในเมษายน 2564  

3. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามกล่อง
เงินเดือนท่ีสะท้อนสมรรถนะการปฏิบัติงานจริงเกีย่วกับ
ภาระงาน ระดับต าแหน่ง และองค์ประกอบอ่ืนๆ 

ภายในมิถุนายน 2564  

4. สร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหนา้ทีเ่กี่ยวกับระบบการ
ประเมินโดยใช้สมรรถนะเป็นฐานตามภาระงานของกล่อง
เงินเดือน ทั้งในส่วนของผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน 

ภายในมิถุนายน 2564  

5. จัดท าแนวปฏิบัตสิ าหรับเจ้าหน้าท่ีที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะต่ ากวา่เกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร 

ภายในกรกฎาคม 2564  
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ด้านความเสี่ยง 
และระดับความเสี่ยง 

สาเหตุ 
(ปัจจัยความเสี่ยง) 

แนวทาง/แผนการจัดการความเสี่ยง 
วัน/ ช่วงเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

5. แผนการพัฒนาบุคลากร
อาจไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของบริบท
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว 
(ระดับความเสี่ยง HH ; 
โอกาสที่จะเกิดสูง 
ผลกระทบสูง ) 

- เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนบางส่วน ไม่สามารถ
ที่จะพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดจิิทัลที่จะ
น ามาใช้ในการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

- เจ้าหน้าท่ีสายวิชาการบางส่วนยึดติดอยู่กับ
การสอนแบบดั้งเดิมที่ใช้ระบบการจัดการ
เรียนรู้แบบเข้าช้ันเรยีนให้กับนักเรยีน 

- แผนพัฒนาบุคลากรขาดความชัดเจน
เกี่ยวกับเป้าหมายตามสมรรถนะของแต่ละ
สายงาน รวมถึงหลากหลายในสายงาน 

1. ประเมินและวเิคราะห์ ความรู้ความสามารถของบุคลากร
รายบุคคล 

ตลอดปีงบประมาณ ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป/
(งานบุคคล) 

2. จัดให้มีการโยกย้ายต าแหน่งงานให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ 

ตลอดปีงบประมาณ  

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน และน าผลการวิจยัในช้ันเรียนมาเป็นกรณี
ตัวอย่างHuman Resource Management Blueprint  

ตลอดปีงบประมาณ ฝ่ายบรหิารการศึกษา 
: งานวิชาการ/ฝ่าย

บริหารทั่วไป/  
(งานบุคคล) 

4. จัดท าระบบการพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย
ของโรงเรียน 

ตลอดปีงบประมาณ  

6. โรงเรียนไมม่ีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อคณุภาพการบริการ
วิชาการในระดับกระทรวง
และโรงเรียนในโครงการ 
(ระดับความเสี่ยง HH ;  
โอกาสที่จะเกิดสูง 
ผลกระทบสูง ) 

- กลไกการบังคับบัญชาโรงเรียนของ สพฐ. 
ในการควบคุม ก ากับดูแล ติดตาม โรงเรียน
ที่มีความร่วมมือยังไมม่ากพอ 

- การเปลีย่นแปลงผู้บริหารโรงเรียนที่มีความ
ร่วมมือเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ
หรือย้ายโรงเรยีน 

- การเปลีย่นแปลงผู้ประสานงานหรอืหัวหน้า
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ของ
โรงเรียนทีม่ีความร่วมมือเนื่องจากการ
เกษียณอายรุาชการหรือย้ายโรงเรยีน 

- การให้ความส าคัญในการด าเนินงานตาม
โครงการขยายผลฯ ของผู้บรหิารโรงเรียน 

1. ประสานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้
แจ้งไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาในการด าเนินงาน
โครงการอย่างเขม้แข็งหรือมีกลยทุธ์ในการก ากับ ติดตาม
ดูแลโรงเรียนในโครงการ 

ภายใน มกราคม 2564 ฝ่ายบรหิาร
ความสัมพันธ์องค์กร/ 
(งานบริการวิชาการ) 

2. ประสานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ทุกครั้งท่ีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ท ากิจกรรมทาง
วิชาการกับโรงเรยีนในโครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
(ทุกครั้งท่ีมีกิจกรรม) 

 

3. สร้างโอกาสในการชี้แจง/ท าความเข้าใจ โรงเรยีนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียนหรอืผู้ประสานงานหรือ
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ของโรงเรยีนที่
มีความร่วมมือ 

ตลอดปีงบประมาณ 
(ทุกครั้งท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง) 
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ด้านความเสี่ยง 
และระดับความเสี่ยง 

สาเหตุ 
(ปัจจัยความเสี่ยง) 

แนวทาง/แผนการจัดการความเสี่ยง 
วัน/ ช่วงเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

- การพิจารณาของผู้บรหิารโรงเรยีนหรือ
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
ของโรงเรียนที่มีความร่วมมือในการจัดซื้อ/
จัดจ้างพัสดุทีไ่ดร้ับการสนับสนุน
งบประมาณจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

- ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่พัสดุใน
กฏระเบียบการจัดซื้อจดัจ้าง และการไม่
รู้เท่าทันตัวแทนจ าหน่ายพัสดุที่จะจัดซื้อ 

- ครูผูส้อนไมม่ีความรู้ความเข้าใจในการ
ก าหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อท่ี
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ประสานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการ
และให้มีการรายงานการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตลอดปีงบประมาณ ฝ่ายบรหิาร
ความสัมพันธ์องค์กร/ 
(งานบริการวิชาการ) 

5. ประสานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้
จัดประชุมท าความเข้าใจกฏระเบยีบและกระบวนการการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ภายใน มกราคม 2564  

7. ภาพลักษณ์ทีส่ังคมรับรู้ไม่
สอดคล้องกับพันธกิจและ
การด าเนินงานของ
โรงเรียน 
(ระดับความเสี่ยงHM ; 
โอกาสที่จะเกิดสูง 
ผลกระทบปานกลาง ) 

- บุคลากรใหม่และนักเรียนบางส่วนยังเข้าใจ
ภาพลักษณ์ของโรงเรียนไมต่รงกับที่โรงเรียน
อยากเป็น 

- การสื่อสารกิจกรรมของโรงเรียนไปยังภาค
สังคมไม่สะท้อนพันธกิจหลักและ
ภาพลักษณ์ของโรงเรียน 

- สื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรยีนที่น าเสนอต่อ
ภาคสังคม ยังไม่เป็นภาพลักษณ์เพยีง
พอที่จะถ่ายทอดให้ภาคสังคมเข้าใจพันธกิจ
และภาพลักษณ์ของโรงเรียน 

1. จัดประชุม สร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้
บุคลากรและนักเรียนทราบถึงพันธกิจและภาพลักษณ์ของ
โรงเรียน 

ตลอดปีงบประมาณ ฝ่ายบรหิาร
การศึกษา/ ฝ่าย
บริหารทั่วไป/งาน

บุคคล/ 
(งานสื่อสารองค์กร) 

2. จัดกิจกรรมที่ท าให้บุคลากรและนกัเรียนมีความรักใน
องค์กรและร่วมรับผิดชอบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสยีงของ
โรงเรียน 

ตลอดปีงบประมาณ ฝ่ายบรหิาร
การศึกษา/งานกิจการ
นักเรียน/งานบุคคล/
(งานสื่อสารองค์กร) 

3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์น าเสนอตอ่ภาคสังคมเกี่ยวกับ
พันธกิจและภาพลักษณ์ของโรงเรยีน 

 
 

ตลอดปีงบประมาณ ฝ่ายบรหิาร
ความสัมพันธ์องค์กร/
(งานสื่อสารองค์กร) 
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ด้านความเสี่ยง 
และระดับความเสี่ยง 

สาเหตุ 
(ปัจจัยความเสี่ยง) 

แนวทาง/แผนการจัดการความเสี่ยง 
วัน/ ช่วงเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

4. จัดกิจกรรมนักเรียนท่ีมีเป้าหมายถา่ยทอดความเข้าใจพันธ
กิจและภาพลักษณ์ของโรงเรียนไปสู่ภาคสังคม 

ตลอดปีงบประมาณ ฝ่ายบรหิาร
การศึกษา/งานกิจการ

นักเรียน/ 
(งานสื่อสารองค์กร) 

8. การใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานและชื่อเสียง
ของโรงเรียน  
(ระดับความเสี่ยง HH ; 
โอกาสที่จะเกิดสูง 
ผลกระทบสูง) 

- ข้อมูลที่น าไปเผยแพร่ในช่องทางสื่อสารหลัก
ของโรงเรียน ไม่ไดม้าจากผู้รับผิดชอบ
โดยตรง  

- การใช้ภาษาที่ไม/่ถูกต้องชัดเจน ช่องทาง
สื่อสารหลักของโรงเรียนก่อให้เกดิความ
เข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน 

- การขาดความรู้/เท่าทัน สื่อสังคมออนไลน์
และน าไปใช้ท าให้ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานและชื่อเสียงของโรงเรียน 

- บุคลากรและนักเรียนบางส่วนขาดความ
ตระหนักถึงผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการสื่อสารข้อความบางเรื่องผา่น
เครือข่ายสังคมออนไลน ์

1. ก าหนดเจ้าหนา้ที่เฉพาะในการสื่อสารข้อมลูในส่วนท่ีเป็น
ช่องทางสื่อสารหลักของโรงเรียน และก าหนดแนวปฏิบัติ
กระบวนการรายงานต่อโรงเรยีนในกรณีที่มีแนวโนม้จะ
เกิดผลกระทบในทางลบ 

ภายใน มกราคม 2564 ฝ่ายบรหิารทั่วไป/ 
งานบุคคล/ 

(งานสื่อสารองค์กร) 

2. จัดท าข้อมูลทีส่่งเสริมความเข้าใจโรงเรียนในมติิต่าง ๆ 
น าเสนอเนื้อหาต่อภาคสังคม  

ตลอดปีงบประมาณ ฝ่ายบรหิาร
ความสัมพันธ์องค์กร/
(งานสื่อสารองค์กร) 

3. สร้างความเข้าใจในการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านสังคมออนไลน์
ให้สอดคล้องกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560 

ภายใน มกราคม 2564 ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 
/ ศูนย์คอมพิวเตอร์/
(งานสื่อสารองค์กร) 

4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการรูเ้ท่าทันสื่อออนไลน์ (Internet 
Literacy) แก่บุคลากรและนักเรียนสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับการตระหนักถึงผลกระทบของการใช้สื่อ
ออนไลน์ท่ีมีผลต่อช่ือเสียงของโรงเรียน 

ภายใน มกราคม 2564 ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 
/ ศูนย์คอมพิวเตอร์/
(งานสื่อสารองค์กร) 

 
 


