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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ต.ค. 63  – 30 ก.ย. 64) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

1. 1. การควบคมุคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

1. ครูและผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนบางคนไม่เข้าใจหลักสูตร 

 

- มีการประชุมสรา้งความเข้าใจครูภายในสาขา 
และครูผู้เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระหว่างการ
สอนและหลังการสอน 
- จัดประชุมในสาขาวิชาโดยเฉพาะในกลุ่มครูที่

รับผิดชอบวิชาเดียวกัน เพื่อสอบถามถึงการ
ด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน
แลกเปลี่ยนความเห็นและแนวทางแก้ปัญหา 
- มีการแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการเรียนการ

สอนของแต่ละระดับชั้น  

- ครูผู้สอนมีความเข้าใจในการจัดท า
แผนการสอนรายสัปดาห์ และบันทึก
ข้อมูลหลังการสอนเพื่อน ามาพฒันา
ปรับปรุงการสอน 
- มีการส ารวจความคิดเห็นของนักเรียน

เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน ์
- มีคณะท างาน/การติดตามการจดัการ

เรียนการสอนโดยหัวหน้าสาขาวิชา 
 

- การสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ ผู้เรียนอาจขาด
ทักษะบางด้าน เนื่องจาก
ไม่สามารถจัดได้ อาจจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนขาด
คุณลักษณะในด้านนั้นไป 

- มีการประชุมในระดับวิชา
ในแต่ละสปัดาห์มากข้ึนเพื่อ
ปรับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน ์

- ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสา 
คุณธรรมและจรยิธรรม คณะท างานทั้ง 2 
กิจกรรม เพ่ือใหน้ักเรียนได้แสดงพฤติกรรม และ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการมีจิตอาสาและการ
ส่งเสริมคุณธรรม ในภาคเรยีนที่ 1/2564 และ
เพื่อส่งเสริมใหน้ร.มีพฤติกรรมการเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

- นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ
และเต็มใจและแสดงพฤติกรรมให้เห็นว่า
ส่วนใหญ่มีจติอาสา และมีคุณธรรมและ
จริยธรรมด ี
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 - มีการประชุมครผูู้สอนเพื่อสร้างความเข้าใจการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในวันที่ 17 
ก.ย. 64 

- ครูได้รับการพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ในการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์
- ครูมีการแลกเปลี่ยนทรรศนะและก าหนด

ทิศทางร่วมกันอย่างเป็นรปูธรรมมากข้ึน 
- ครูผู้สอนมีเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์มากข้ึน และ
ได้ร่วมวิเคราะห์และสังเคราะห์แนว
ปฏิบตัิในการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
- การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ได้รับการพัฒนาและมีเกณฑ์และข้อมูล
ในการน าไปสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนอย่างเป็นรปูธรรม
มากข้ึน 

-  -  

2. การจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา
ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดเนือ่งจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) 

- มีการประชุมสาขาเพื่อวางแผนและปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียนและบรบิทของสถานการณ์
ระบาดของ Covid-19 โดยน าผลการสะท้อนการ
จัดการเรียนการสอนของนักเรียนมาเป็นข้อมูล 
- จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ์จากมุมมองนักเรียน และน าเสนอต่อที่
ประชุมอนุกรรมการวิชาการ เพื่อหาวิธีที่
เหมาะสม 

- จัดการเรียนการสอนไดต้ามแผนที่ปรับ 
แต่มีทักษะด้านปฏิบตัิการที่ตอ้งเพิ่มให้
นักเรียนเมื่อเรยีนในภาคเรียนตอ่ไป หรือ
ผ่านกิจกรรมในช่วงที่นักเรียนอยู่ใน
โรงเรียน 
- ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์อยู่เสมอ โดยน าข้อคิดเห็น
ของนักเรียนมาปรับใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอน 
 

- การจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์อาจมี
คุณภาพที่ลดลง นักเรียน
อาจไม่สามารถบริหารเวลา
ในการศึกษาด้วยตนเอง ท า
ให้ความรู้และความเข้าใจ
บทเรียนลดลงจากการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
onsite 

 

- ศึกษาแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม
กับบริบทของรายวิชา 
- วางแผนให้นักเรยีนมีโอกาส

ได้ฝึกทักษะปฏบิัตใินช่วงที่
นักเรียนกลับมาเรียนใน
โรงเรียน 
 
 



 
[ 3 ] 

การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 - มีการผลิตและจัดหาสื่อการสอนส าหรับให้
นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองและเสริมความรู้
ให้กับนักเรียนในแต่ละรายวิชา 

- มีสื่อการสอนเพือ่ให้นักเรยีน เรียนรู้ทั้ง
รูปแบบ VDO ทีค่รูผลิตขึ้น และสื่อ 
Virtual ที่มีในเวบ็ไซตต์่าง ๆ 
- มีกิจกรรมการทดลองที่นักเรยีนสามารถ

ท าที่บ้านได้จากอุปกรณ์ที่มอียู่ 
รอบ ๆ ตัว 

  

 - มีการประชุมสรา้งความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
สื่อที่ไม่ละเมิดลขิสิทธิ์อยู่เสมอ 
- ครูมีการพัฒนาสือ่การสอนให้ผู้เรยีนเข้าใจง่าย 

และจัดช่องทางเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 

- ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าส่ือที่
ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และมีการจัดท าหรือ
ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้
ทันสมัย เข้าถึงง่าย และหลากหลาย 
 

  

3. นักเรียนบางคนขาดทักษะในการ
ก ากับตนเอง ทกัษะในการบริหาร
จัดการเวลา ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม 

4. นักเรียนบางคนขาดคุณลักษณะของ
การเคารพในกตกิาสังคม  ค านึงถึง
ประโยชน์ตนโดยไม่ตระหนักถึง
ผลกระทบต่อผูอ้ื่น  ขาดมารยาทที่ดี
ในการแสดงออกทางสังคม  ขาดน ้าใจ
นักกีฬา การมีจิตอาสาและการท าเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 

- ครูผู้สอนและครทูี่ปรึกษาประจ าชั้นมีการให้
ค าแนะน ากับนักเรียนในการบริหารจัดการเวลา
และการก ากับตัวเอง  สังเกตและติดตามผลอย่าง
สม ่าเสมอ โดยจัดให้มีชั่วโมงโฮมรูมเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมนอกเหนือจากการโฮมรมูประจ าวัน 
- ดูแลและให้ค าแนะน ากับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเปน็

พิเศษ และเพ่ิมเติมการจัดกิจกรรมในลักษณะ
พบปะกันของรุน่พี่รุ่นน้องในสายห้องในรูปแบบ
ออนไลน์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- มีการด าเนินการเป็นไปตามแนวทางการ
จดัการความเสี่ยง โดยการสังเกตและ
พูดคุยกับนักเรียนอย่างใกล้ชดิ 
- นักเรียนมีปฏิสมัพันธ์ในสายห้อง ใน

ระดับ ม.4 5 และ 6 เพิ่มมากขึ้น เช่น  
ได้มีโอกาสในการท าความรู้จักกันมาก
ขึ้น ผ่านการท ากิจกรรมแบบ non-
academic ในการร่วมกิจกรรมโฮมรูม 
ของสายห้อง 
 

- นักเรียนบางคนไม่สามารถ
ก ากับตนเองได้เป็นผลมา
จากอาการของโรค เช่น  
โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า 
เป็นต้น 

- ดูแลและให้ค าแนะน ากับ
นักเรียนกลุ่มเสีย่งเป็น
พิเศษ และเพ่ิมเติมการจัด
กิจกรรมในลักษณะพบปะ
กันของรุ่นพี่รุน่น้องในสาย
ห้องในรปูแบบออนไลน ์
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

- มีการประชุมระดมความคิดของคณะท างานเพื่อ
วางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
- มีการเสนอรูปแบบการจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

ให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการพิจารณา
ตามวาระ 
- มีการรายงานการประชุมครูผู้สอนในแต่ละ

ระดับชั้นอยู่เสมอ 
- มีการปรับแผนการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียนให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรัสโควคิ-19 
- จัดการประชุมผูป้กครอง ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2564  โดยจัดการประชุมแยก
ระดับชั้น ม.4 เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียน
และผู้ปกครอง และระดับ ม.5 และ 6 อีกทั้ง
ประชุมผูป้กครองร่วมกัน 3 ระดบัอีกครั้งก่อน
เปิดเทอม เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการ
เรียนการสอน การสนับสนุนและส่งเสริมการท า
กิจกรรมจากที่พักอาศัย เนื่องจากสถานการณ์
การระบาดของโรค COVID-19 และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ 
พุทธศักราช 2562 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและ
ผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไมต่้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน ม.4 

1. การรั่วของข้อสอบและความคลาดเคลื่อนของ
การตรวจข้อสอบที่เป็นข้อสอบอัตนัย 

 

- มาตรการในการรักษาความลับในการการ
ด าเนินการออกข้อสอบ และการเก็บข้อสอบ
คัดเลือกทั้งสองรอบ ในการสรรหาและ
คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2564 ดังนี ้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบ

ส าหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปี
การศึกษา 2564 รอบสอง เป็นค าสั่งลับ
เฉพาะ ลงนามโดยผู้อ านวยการโรงเรียน
ในฐานะประธานกรรมการฯ 

2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส าหรบัการ
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศกึษา 
2564 รอบสอง เป็นค าสั่งลับเฉพาะ ลง
นามโดยผูอ้ านวยการโรงเรียน 

3) ประธานคณะกรรมการแต่ละชุด
ด าเนินการและรักษาความลับภายใน
คณะกรรมการ 

 
 

- มีคณะกรรมการปฏิบตัิหน้าทีต่ามหน้าที่
และไม่มีปัญหาเรื่องการเผยแพร่เกี่ยวกับ
ข้อสอบ 
- คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตาม

มาตรการอย่างเคร่งครัด และประกาศ
ผลสอบในวันที่ 7 เม.ย. 64 

- - 
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 4) เมื่อสร้างข้อสอบแล้วประธานกรรมการ
แต่ละวิชาจะน าข้อสอบจดัส่งใหร้อง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และเก็บรักษา
ในสถานที่ปลอดภัย ที่ต้องมีกรรมการครบ 
3 ท่านพร้อมกันจึงสามารถเข้าถึงข้อสอบ
ได ้

- แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหนา้ที่ที่ชัดเจน 
และมีมาตรการที่ชัดเจน 
- ด าเนินการสอบรอบสองในวันที ่20 มี.ค. 64 

-    

2. ข้อสอบคัดเลือกไม่สามารถจ าแนกนักเรียนที่มี
ทักษะและคุณลักษณะแตกต่างกันได้ชัดเจน 

- จัดสร้างแบบวัดสมรรถนะเกี่ยวกับทักษะและ
คุณลักษณะตามที่ก าหนดในหลักสูตรของ
โรงเรียน(อยู่ระหว่างด าเนินการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามที่
ก าหนดในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ พุทธศักราช 2562 จากการเรียนและ
การปฏิบตัิกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน)  

อยู่ระหว่างการด าเนินการประเมนิผล
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ซึ่งก าหนดการส่งผลการประเมิน ภายใน
วันที่ 14 ตุลาคม 2564  

ความเส่ียงยังคงเดิม : ข้อสอบ
คัดเลือกไม่สามารถจ าแนก
นักเรียนที่มีทักษะและ
คุณลักษณะแตกต่างกันได้
ชัดเจน เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
โคโรนาไวรัส ส่งผลให้ครูไม่
สามารถสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนได้อย่างเต็มที่  

ด าเนินการตามแนว
ทางการควบคุมภายในที่มี
อยู ่
- จัดสร้างแบบวัด

สมรรถนะเก่ียวกับทักษะ
และคุณลักษณะตามที่
ก าหนดในหลักสูตรของ
โรงเรียน 
- ใช้แบบวัดสมรรถนะ

เกี่ยวกับทักษะและ
คุณลักษณะวัดสมรรถนะ
ดังกล่าวของนักเรียน 
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3. การสอบคัดเลือกนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดของ
โรงเรียน เนือ่งจากผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) 

- การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขา้เป็นนักเรียน
ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 รอบสอง เดิม
ก าหนดเป็นวนัที่ 16 มกราคม 2564  
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของ COVID-19 ส่งผลให้โรงเรียนมีความ
จ าเป็นตอ้งวางแผนเพื่อประเมินและรับมือกับ
สถานการณ์ โดยแบ่งเป็น 2 แผน ดังนี้: 
1) แผน 1 เลื่อนวันสอบเป็น 20 ก.พ. 64 
2) แผน 2 เลื่อนวันสอบเป็น 20 มี.ค. 64 

- การสอบคัดเลือกนักเรียนชัน้ ม.4 วันที่ 
20 มี.ค. 64ผ่านพ้นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยการปฏิบัติตามมาตรการ
ในการควบคมุการติดเชื้อ COVID-19  
ขั้นตอนการปฏิบัติตนของผู้มีสทิธิ์เข้า
สอบคัดเลือกและการปฏิบัตติัวเมื่ออยู่ใน
โรงเรียนของผู้มสีิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อ
เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ
สอง) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อย่าง
เคร่งครัด 

- - 

 - โรงเรียนได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ควบคุมโรค จังหวัดนครปฐม ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
โดยจัดให้มีการสอบคดัเลือกในวนัที่ 20 
มีนาคม 2564 ส าหรับนักเรียน 591 คน ห้อง
สอบละ 15 คน โดยมีนักเรยีนเขา้สอบ 534 
คน และขาดสอบ 57 คน 
- ประกาศผลสอบรอบสอง ในวันที่ 7 เม.ย. 64 

(ตัวจริง 240 คน/ตัวส ารอง 240 คน) 
- นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกฯ มอบตัว เพื่อเข้า

เป็นนักเรยีนของโรงเรียน ในวันท่ี 23-24 
เม.ย. 64 (online) 

- มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ม. 4 มอบ
ตัวเข้าเป็นนักเรยีนของร.ร. ตามประกาศ
ผลการสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 23-24 
เม.ย. 64 ในรปูแบบออนไลน ์
- โรงเรียนเรียกตัวส ารองวันสุดท้ายในวนัที่ 

30 เม.ย.64 โดยเป็นนักเรียนที่ผา่นการ
คัดเลือกเปน็ตัวจริง 156 คน และตัว
ส ารอง 84 คน มีนักเรียนสละสิทธิ์รวม 
118 คน และเรียกตัวส ารองถึงล าดับที่ 
118 คน 
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3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล 

1. การปฏิบตัิงานไม่ครบถ้วนตามกรอบภาระงาน
ที่ก าหนดในกล่องเงินเดือนของเจ้าหน้าที่บาง
คนซึ่งส่งผลกระทบต่อการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน การเลื่อนต าแหน่ง  การพิจารณา
เงินเดือน 

 

- มีการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานและการ
ขึ้นเงินเดอืนให้บคุลากรทราบเป็นรายบุคคล 
- มีการชี้แจงเกี่ยวกับกรอบภาระงานที่ก าหนด

ในกล่องเงนิเดือนในที่ประชมุโรงเรียน และท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
- มีการประชุมหารือฝ่ายบริหาร (ผู้อ านวยการ  

รองผู้อ านวยการ หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย และ
หัวหน้างาน) เพื่อปรับปรุงเกณฑก์ารค านวณ
ภาระงานให้สามารถสะท้อนการท างานตาม
สภาพจริง 
- เสนอขอปรับปรุงเกณฑ์การค านวณภาระงาน

ขั้นต ่าต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
ในการประชมุครั้งที่ 96/4/2563 วันที่ 29 
ตุลาคม 2563 
- ด าเนินการใหบุ้คลากรกรอกภาระงานและ

ประผลการปฏิบตัิงานในรอบ 16 กันยายน 
2563 ถึง 15 มนีาคม 2564 

 
 
 
 
 
 

- บุคลากรรับทราบผลประเมนิการ
ปฏิบตัิงานและการข้ึนเงินเดือน พร้อม
ได้รับการนิเทศเพื่อมอบหมายและพัฒนา
งานจากผู้บังคับบัญชา 
- ที่ประชุมฝ่ายบริหารมีมติเห็นชอบการ

ปรับปรุงเกณฑ์การค านวณภาระงาน
เพื่อให้สามารถสะท้อนการท างานตาม
สภาพจริง 
- คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลใน

การประชุมครั้งที่ 96/4/2563 วันที่ 29 
ตุลาคม 2563 เห็นชอบการปรับปรุง
เกณฑ์การค านวณภาระงานข้ันต ่า 
- ครูเจ้าหน้าที่กรอกภาระงานและ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานในรอบ 16 
กันยายน 2563 ถึง 15 มีนาคม 2564 
เรียบร้อย 

 

บุคลากรสายวิชาการยังไม่
สามารถแยกภาระงานในแต่ละ
มิติไดช้ัดเจน และยังต้องมีการ
ปรับปรุงการค านวณภาระงาน
บางรายการ เช่น รายวิชา
โครงงาน ตลอดจนการตกลง
ภาระงานการสอนเป็นทีมและ
การเป็นผู้สอนหลัก 

จัดประชุมระดมความคิด
เพื่อปรับปรุงการค านวณ
ภาระงาน และชี้แจงให้
บุคลากรทราบตอ่ไป 
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 - ด าเนินการประเมินผลการปฏิบตัิงานและให้
ข้อมูลย้อนกลับ เปิดโอกาสเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนนุสามารถเสนองานที่ตนเองถนัดและ
สลับปรับเปลีย่นหน้าที่ความรับผดิชอบบาง
คนด้วยวิธีการเจรจาและตกลงร่วมกันตาม
ความสามารถเพื่อให้การด าเนินงานใน
ภาพรวมมีประสิทธิภาพ 

- เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่และภาระงานตามที
ความสามารถของตนเอง และมกีาร
ก ากับดูแล สามารถประเมินและให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อการพัฒนาได้ดีขึน้ 

  

 - มีแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 
และมีการประเมินเพื่อพฒันาเป็นรายบุคคล 
โดยแบ่งเป็น 
- 1) บุคคลที่มีแววและศักยภาพในการพัฒนา

ด้านการบริหารและวิชาชีพเฉพาะด้าน และ 
2) บุคคลที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้
สอดคล้องกับต าแหน่งงานและค่าตอบแทนที่
ได้รับ 
- มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อให้ทันต่อ

สถานการณ์ปัจจุบันในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ 
1) การใช้เทคโนโลยีในยุค Digital disruption 
2) การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและความ
เป็นอยู่ที่ดี MWIT Fit for Life 
3) การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทางบวก 
4) การดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
 
 

- บุคลากรรับทราบแผนพัฒนาบุคลากรและ
เข้ารับการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่
โรงเรียนจัดข้ึน และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และในงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
บุคลากรที่ต้องพฒันาอย่างเร่งด้วยมีการ
จัดท าแผนที่ชดัเจน ในการก ากับดูแล
สามารถประเมินและให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อการพัฒนาได้ดีขึ้น  
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2. การไม่สามารถพัฒนาวิธีปฏิบตัิงานหรือสร้าง
ผลงานที่สะท้อนการพัฒนา 

- มีการกระจายอ านาจให้หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย 
หัวหน้างาน มีการนิเทศ มอบหมายงาน และ
ติดตามงานอย่างสม ่าเสมอ โดยการก ากับดูแล
และการให้ค าปรึกษาของรองผู้อ านวยการ 
- ท าส ารวจความต้องการในการพัฒนาการ

ปฏิบตัิงาน เพื่อน ามาจัดอบรม และเปิดโอกาส
ให้บุคลากรสามารถเสนอขอไปอบรมในหัวข้อ
เฉพาะเพื่อน ากลับมาพัฒนางานของตน 

- หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย หัวหน้างาน ได้มี
การนิเทศ มอบหมายงาน และติดตาม
งานอย่างสม ่าเสมอ โดยการก ากับดูแล
และการให้ค าปรึกษาของรอง
ผู้อ านวยการ และให้บุคลากรจัดท า
แผนการพัฒนารายบุคคล 
- ได้กรอบและหัวข้อในการจดัอบรมเพื่อ

การพัฒนางาน  และบุคลากรเข้ารับการ
อบรมหัวข้อที่เก่ียวกับงานที่รบัผดิชอบ 
เพื่อน ากลับมาพฒันางานของตน ส่งผล
ให้คุณภาพของงานเป็นไปตามมาตรฐาน 

-  ด าเนินการควบคุมภายใน 
ตามระบบงานปกติ 

 - มีการก าหนดให้มีมิติงานด้านการพัฒนา
ตนเอง เพือ่กระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียน
รู้อยู่ตลอดเวลา 
- มีการประชุมสรา้งความเข้าใจและแนวทางใน

การท าแผนพัฒนารายบุคคล ในระยะสั้น และ
ระยะกลาง 5 ปี 
- หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย/งาน มีการก ากับดูแล/

ติดตามงานอย่างสม ่าเสมอ และมอบหมาย
งานใหบุ้คลากรได้บริหารจดัการและพัฒนา
งาน เพ่ือให้สอดคล้องกับประสบการณ์ตาม
ต าแหน่งงานและค่าตอบแทนที่ได้รับ 

 
 

- ก าหนดระยะเวลาในการส่งแผนพัฒนา
รายบุคคล ในระยะสั้น และระยะกลาง 5 
ปี ไปยังงานบุคคลภายในวันที่ 7 
พฤษภาคม 2564 และสามารถขอ
ค าแนะน าเพิ่มเติมได้ทั้งทาง onsite & 
online 
- บุคลากรร้อยละ 75 ขึ้นไปสามารถ

บริหารจัดการและพัฒนางาน เพื่อให้
สอดคล้องกบัประสบการณ์ตามต าแหน่ง
งานและค่าตอบแทนที่ได้รบัและเป็นไป
ตามแผนที่ได้เสนอต่อโรงเรียน 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและ
ผลกระทบจากการเกิดสิ่งที่ไมต่้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

3. การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของร.ร. ไม่เป็นไป
ตามแผนการด าเนินงานที่วางไว ้จากการ
ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวของ
กระทรวงศึกษาธิการ/จังหวัด เนื่องจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

- มีประกาศเรื่อง การติดตามสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
- มีการแจ้งข้อมูลข้าวสาร 

ต่าง ๆ ตลอดจนสวัสดิการที่เกี่ยวข้องให้
บุคลากรทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  
ของโรงเรียน 
- มีการปรับแผนการด าเนินงาน ช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ออนไลน์ 
- บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านพัก (Work From 

Home) 
- บุคลากรที่จ าเป็นต้องเข้ามาในบริเวณร.ร.ให้

ผ่านการวัดอุณหภูมิร่างกาย 
- บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-
19 อยู่ตลอดเวลา 
- มีประกาศปิดโรงเรียนเป็นระยะเวลา 3 วัน 

เนื่องจากพบเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนติดเชื้อ 
- บุคลากรของร.ร.ทุกคน ได้รับวัคซีนป้องกันโรค

โควิด 19 เข็มแรก เม่ือ วันที่ 12 มิ.ย. 64 ซึ่ง
เป็นวัคซีนที่เป็นโควตาของกระทรวงศึกษาธิการ 
และได้รับความอนุเคราะห์จากอธิการบดี ม.
มหิดล สาหรับบุคลากรที่หลงเหลือ รวมทั้งกลุ่ม
แม่บ้าน คนสวน รปภ. และแม่ค้า 

- บุคลากรทราบทิศทางที่โรงเรียนจะ
ด าเนินการต่อไปในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19)   
- บุคลากรของโรงเรียนทุกคน ได้รับวัคซีน

ป้องกันโรคโควิด 19 ครบ 2 เข็ม คิดเป็น
ร้อยละ 99.35 และกลุ่มจ้างเหมาบริการ 
ได้แก่ แม่บ้าน คนสวน รปภ. และแม่ค้า 
ได้รับวัคซีนแล้ว คิดเป็นร้อยละ 92.6 
- บุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติงาน/จัด

กิจกรรมการเรียนการสอนจากที่พัก 
(WFH) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีระบบการการบริหารจัดการงานเอกสาร

ของโรงเรียน การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
ที่ได้มาตรฐานในระดับองค์กร และนอก
องค์กร (หนังสือ เอกสาร บันทึกข้อความ
ต่าง ๆ) ในรูปแบบดิจิทัล ที่สะดวกรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ  
- มีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน 

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
คณะกรรมการด าเนินการ และประชุม
บุคลากรของโรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์ 
Google Meet เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

-  ด าเนินการควบคุมภายใน 
ตามระบบงานปกติ 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจาก
การเกิดสิ่งที่ไมต่้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

4. การติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนน ามาปรับใช้โดยอนุโลม 

1. ความเสียหายตอ่ตนเองหรือของ
โรงเรียนอันเนือ่งมาจากการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบของทางราชการที่
แก้ไข/ปรับปรุงใหม่และโรงเรียนน ามา
ปรับใช้โดยอนุโลม เช่น มติ ครม. 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ระเบียบ 
กระทรวงการคลัง แนวปฏบิัติของ
กรมบัญชีกลาง เป็นต้น 

- มีการติดตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการและ
น ามาปรับใช้ และก าชับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องใหม้ีการ
ติดตามกฎระเบียบของทางราชการต่าง ๆ เช่น 

1) การใช้สิทธิ์สวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐตามมติครม. 
2) การร่วมเป็นกรรมการศึกษาแก้ไขข้อกฎหมายอัน

เป็นอุปสรรคในการพัฒนาระบบการให้บริการแก่
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)  

3) ประกาศคณะกรรมการโรคติดตอ่จังหวัดนครปฐม 
- มีการเพิ่มช่องทางและเครือข่าย ผ่านระบบการ

สื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ เช่น แอพพลิเคชั่นไลน์ 
เฟสบุ๊ค ยทููป และเว็บไซดป์ระชาสัมพันธ์ของหนว่ย
ราชการต่าง ๆ และได้มอบหมายให้บุคลากรงาน
บุคคล และงานประชาสัมพันธ์เป็นหลักช่วยกัน
ติดตามกฎระเบียบ ของทางราชการ และมีการ
ประชาสัมพันธ์และบุคลากรทราบ 
- มีการหารือแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย

และได้รับค าแนะน าจากคณะอนุกก.การบริหารงาน
บุคคล เพื่อเป็นแนวทางน าไปปฏิบัต ิ
มีการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกฎ 
ระเบียบ ที่ปรบัปรุงให้แก้บุคลากรทราบผ่าน การ
ประชุมคกก.ด าเนินการ  ที่ประชมุบุคลากร
ประจ าเดือน ผ่านทางเฟสบุ๊ค และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล 
 
 

- บุคลากรรับทราบกฎระเบียบจากทาง
ราชการที่ปรับปรุงใหม่ และปฏิบัติตาม
มติ ครม. อย่างเคร่งครัด  
- บุคลากรมีความเข้าใจในกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับของโรงเรียนและของทาง
ราชการที่โรงเรียนน ามาใช้โดยอนุโลม 
และมีความเข้าใจ สามารถตีความ เพื่อ
ไม่ให้เกิดกรณีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเพิ่มขึน้ 
 

- ด าเนินการควบคุมภายใน 
ตามระบบงานปกติ 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจาก
การเกิดสิ่งที่ไมต่้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 - จดัใหม้ีการอบรมความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการตคีวาม
จากข้อความในกฎระเบียบที่ทางราชการปรับปรุง 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

   

 - มีการเสนอตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
และที่ประชุมคร-ูเจ้าหน้าที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
- ประกาศแนวปฏิบัติในการปิดสถานศึกษาเป็นการ

ชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
- ประกาศแนวปฏิบัติในการกลับเข้ามาท างานปกติที่

โรงเรียน 
- มีการทบทวนและ/หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน

ทุกป ี

- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
กฎระเบียบ และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 

  

 - ด าเนินการตามระเบียบกรณีจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบหรือท าผิดกฎซ ้าซาก 
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริง 
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย 
- ด าเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ วินัยอย่าง

เคร่งครัด และมกีารชี้แจง นิเทศให้บุคลากรมีความ
เข้าใจในกฎ ระเบียบอย่างสม ่าเสมอ และมีการแจ้ง
ให้บุคลากรทราบทุกครั้งที่มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ โดยได้มกีารปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบตัิเกี่ยวกับการพักอาศัยในโรงเรยีน พ.ศ. 
2564 

- บุคลากรที่จงใจไม่ปฏิบัตติามกฎ 
ระเบียบหรือท าผิดกฎซ ้าซาก เข้าสู่
กระบวนการตามระเบียบเพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อเท็จจริงและหลักฐานเชิง
ประจักษ ์

- บุคลากรของโรงเรียนมีความเข้าใจใน
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ วนิัย มากขึ้น 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

5. การควบคมุการให้บริการวิชาการแกห่น่วยงานภายนอก 

1. การบริหารจัดการงบประมาณท่ีใช้ในการ
สนับสนนุโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 

 

- มีแผนจัดท าข้อมูลสรุปเกี่ยวกับ ผลส าเร็จของการ
ใช้งบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนมหดิลวิทยา
นุสรณ์ ในการจดัซื้อจัดจ้างครุภณัฑ์ทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอไป
ยัง สพฐ.  
- อยู่ในระหว่างการจัดท าข้อมูลสรปุเกี่ยวกับ 

ผลส าเร็จของการใช้งบประมาณสนับสนนุจาก
โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เสนอไปยงั สพฐ. คาดว่าจะสามารถจัดส่ง
ไปในเดือนตุลาคม 2564 

- โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโดยส่วนใหญ่ มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างพื้นฐานในเบื้องต้น 

- สพฐ. ช่วยก ากับติดตามการใช้งบประมาณ
ของ ร.ร. เข้าร่วมโครงการ และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้
งบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจดัจ้าง 

- มีข้อมูลสรุปเกี่ยวกับ ผลส าเร็จของการใช้
งบประมาณสนบัสนุนจากโรงเรียนมหดิล
วิทยานุสรณ์ ในการจัดซื้อจดัจ้างครุภัณฑ์
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เสนอไปยัง สพฐ. ภายในเดอืน
ตุลาคม 2564 

- เนื่องจาก สพฐ. มี ร.ร.ใน
สังกัดจ านวนมากและการ
บริหารจัดการภายใน ร.ร. ที่มี
ความแตกต่างกันในแต่ ร.ร. 
การก ากับดูแลจาก สพฐ. อาจ
ไม่ทั่วถึง และอาจจะมีบาง 
ร.ร.ที่ยังพบปัญหานี้อยู ่

- งานบริการวิชาการจัดท า
ข้อมูลสรุปเสนอไปยัง 
สพฐ. อย่างสม ่าเสมอ  

 

2. ความไม่สอดคลอ้งเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ 
สอดรับกันระหว่างโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
แต่ละแห่งกับโรงเรียนมหดิลวิทยา
นุสรณ ์

- แจ้งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินสนับสนุน
โครงการให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัยทราบลว่งหน้า 
- งานบริการวิชาการ ด าเนินการประสานไปยัง 

ผู้อ านวยการส านักงานบริหารความเป็นเลิศ
วิทยาศาสตร์ศึกษา(สบว) สพฐ. ให้เสนอประเดน็
เกี่ยวกับปญัหาไม่สามารถด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานของ ร.ร. มหิดลวิทยานุสรณ์ได้ 
เนื่องจากจากสถานการณ์ COVID-19  เข้าสู่วาระ
ประชุมกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เพ่ือร่วมวางแผนการพัฒนาหรือ
ปฏิบตัิงานร่วมกัน ในปีงบประมาณถัดไป 

- โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
รับทราบการแจ้งแผนปฏิบัติงาน  
- ผู้อ านวยการส านักงานบริหารความเป็นเลิศ

วิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว) สพฐ. รับทราบ
ประเด็นปัญหาดังกล่าวเพื่อประชุมวาง
แผนการพัฒนาหรือปฏิบัติงานร่วมกัน 

- ด าเนินการควบคุมภายใน 
ตามระบบงานปกติ 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

3. ความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรมและ
ความต้องการชัว่โมงการอบรมที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเลื่อน
วิทยฐานะของผู้เข้ารับการอบรม 

4. กลุ่มโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบรมไม่มี
ความพร้อมในการเข้าร่วมงาน 

- จัดท าข้อมูลและแนวทางการเข้าร่วมอบรมบน
เว็บไซต์และระบบการลงทะเบียนเข้าอบรม 
- จัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติและคู่มือในการเข้าร่วม

อบรม แจ้งให้ผู้เข้าอบรมและวิทยากรรับทราบ
และปฏิบตัิไปในทางเดียวกัน ผ่านเว็บไซต์งาน
และเมล ์
- สร้างความตระหนักร่วมกัน และให้วิทยากรช่วย

ชี้แจงและท าความเข้าใจให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้
จากการอบรม 

- ผู้เข้าอบรมส่วนมากรับทราบและเข้าใจและ
ปฏิบตัิตาม 

-  ด าเนินการควบคุมภายใน 
ตามระบบงานปกติ 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจาก
การเกิดสิ่งที่ไมต่้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

6. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนทีม่ีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง 

1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ  
เกี่ยวกับการก ากับดูแลนักเรยีนกลุ่มเสี่ยง 

2. การเกิดพฤติกรรมไม่คาดหมายของ
นักเรียนกลุ่มเสีย่งที่ส่งผลกระทบในทาง
เสียหาย 

- การสอบวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยานักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 718 
คน ในวนัที่ 15 ม.ค. 64 พบว่านกัเรียนที่มี
คุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง จ านวน 24 ราย  
- แจ้งผลการด าเนินการสอบวัดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ

ก ากับดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
- นักจิตวิทยาของโรงเรียน จ านวน 3 คน หารือกนัใน

การรับผิดชอบตดิตาม ดูแลนักเรยีนที่มีคุณลักษณะ
ทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง โดยดแูลระดับละ 1 คน โดย
ได้มีการก ากับดูแลและพัฒนานักเรียนตามลักษณะ
อาการ ได้แก ่
1) อาการ Somatization ด าเนนิการประสานกับ

พยาบาลในการดูแลสุขภาพทางกายควบคู่กับการ
ให้ค าปรึกษาเพื่อลดความวติกกังวลหรืออาการอื่น 
ๆ ทางใจ 

2) อาการ Anxiety, Depression, Psychotic และ 
stress ด าเนินการให้ค าปรึกษา สืบเสาะปัญหา หา
วิธีการจัดการกับปญัหา รวมถึงการช่วยจัดการกับ
ปัญหา(บางกรณี) ส่วนกรณีรุนแรงจะแนะน าให้
ผู้ปกครองน านักเรียนเข้าพบจิตแพทย์ 

3) กลุ่ม Social Function ต ่า โรงเรียนด าเนินการ
ปรับบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ เน้นทักษะการ
สร้างสัมพันธภาพและการเข้าใจหลักทางสังคม 

- มีข้อมูลในการก ากับดูแลนักเรียนที่
อาจสร้างความเสียหายจากกรณี
นักเรียนมีคุณลักษณะทางจิตวิทยาใน
กลุ่มเส่ียง 
- สามารถเฝ้าระวังนักเรียนได้อย่าง

ใกล้ชิดทั้งกลางวันและกลางคืน 

-  ด าเนินการควบคุมภายใน 
ตามระบบงานปกติ 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจาก
การเกิดสิ่งที่ไมต่้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 - ด าเนินการจัดอบรมให้แก่บุคลากรในหัวข้อ 
1) เทคนิคการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น วันที่ 1 ก.พ. 64 
2) Case study:  กรณีสมาธิส้ันและปัญหาครอบครัว 
วันที่ 2 ก.พ.64  
3) ฝึกปฏบิัตใิห้ค าปรึกษา วันที่ 5 ก.พ. 64  
4) Case study: กรณีปัญหาความผิดปกติทางอารมณ์
และซึมเศร้า วันที่ 9 ก.พ.64  
5) Case study: Thinking Errors or Cognitive 
Distortions วันท่ี 16 ก.พ. 64  
6) ฝึกปฏบิัตใิห้ค าปรึกษา วันที่ 19 ก.พ. 64  
7) Case study และการดูแลช่วยเหลือ : กรณีออทิซึม 
วันที่ 23 ก.พ.64  
8) อบรมผู้ให้ค าปรึกษารุ่นเยาว์ (Young 
Counselor)” แก่ตัวแทนนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องละ 2 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ม.ค. 64 
- จัดอบรม “การส่งเสริมการปรับตัวอย่างเหมาะสม

ด้วยการสื่อสารทางบวก ส าหรับครูที่ปรึกษาม.4” 
ในวนัที่ 16 มิ.ย. 64 
- จัดอบรม "บทบาทการดูแลนักเรียนส าหรับครทูี่

ปรึกษา ม.6" 9 ก.ค.64 
- จัดอบรม “ทักษะการสื่อสารกับผู้ปกครอง” 15 

ก.ย.64 

ครูและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ
นักเรียนกลุ่มเสีย่งมากข้ึนและมีวิธีการ
ดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงไดอ้ย่างเหมาะสม 

  

 - ประสานข้อมูลนกัเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้จากการสอบวัด
ให้แก่ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ครหูอพัก และหัวหน้า
ระดับ 

- มีการด าเนินการตามแนวทางการ
ควบคุมภายในทีม่ีอยู่ และครูที่ปรึกษา
ประจ าชั้น ครูหอพัก และหัวหน้า
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจาก
การเกิดสิ่งที่ไมต่้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

-  ด าเนินการประชุมครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ครูหอพัก 
ครูแนะแนวให้ค าปรึกษา และหัวหน้าระดับ อยา่งน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 
- ประสานผู้ปกครองกรณีนักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

ระดับสูง ให้พบจิตแพทยใ์นเดือน ธ.ค. 63  1 ราย 
- ด าเนินการประสานติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกบั

ผู้ปกครองอย่างสม ่าเสมอ 
- ประสานแนวทางการดูแลนักเรียนกับจิตแพทย์อย่าง

สม ่าเสมอ 
- ประชุมร่วมระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ในการ

ก าหนดแนวทางการก ากับดูแลนักเรียนกรณีพิเศษ 
(ม.ค. 64 จ านวน 2 ราย, พ.ค. 64 จ านวน 1 ราย, 
ก.ค. 64 จ านวน 1 ราย และ ส.ค. 64 จ านวน 1 ราย) 
- ก าหนดครูที่ปรึกษา 1 คน ก ากับติดตามนักเรียน

และประสานผู้ปกครองอย่างใกลช้ิด 

ระดับได้รับทราบ/มีข้อมูลของนักเรียน
กลุ่มเส่ียงเพื่อร่วมกันดูแลได้ดีมากข้ึน 
- มีการด าเนินการตามแนวทางการ

ควบคุมภายในทีม่ีอยู่ และนักเรียน
ได้รับการดูแลโดยจิตแพทย์ รวมทั้งมี
แนวทางในการดูแลที่เหมาะสมกับ
นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยก ากับดูแล
ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในและ
จิตแพทย ์
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจาก
การเกิดสิ่งที่ไมต่้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

7. การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการด าเนินการเพื่อผลประโยชนส์่วนตนหรือพวกพ้อง 

1. การใช้ความเป็นบุคลากรของโรงเรียน 
   หรือต าแหน่งหน้าที่เพื่อลาภหรือ 
   ประโยชน์ที่มิควรได้โดยไม่เจตนา 

- ชี้แจงและท าความเข้าใจการด าเนินงานอย่าง
โปร่งใส สุจรติ และยุติธรรม และให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทบัซ้อนแก่บุคลากรอย่างสม ่าเสมอ
ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและที่
ประชุมบุคลากรประจ าเดือน 
- โรงเรยีนเชิญผู้มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญด้าน

กฎหมายและผลประโยชน์ทบัซ้อนมาให้ความรู้กบั
บุคลากร ในหัว “การป้องกันการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนและการต่อต้านการทุจรติใน
หน่วยงาน”  เมือ่วันที่ 18 ส.ค. 64 เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและเน้นย ้าใหเ้กิดความชัดเจน
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรยีน และมาตรฐาน
ประมวลคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
ภาครัฐ 

- บุคลากรรับทราบการด าเนินงาน
ของโรงเรียน  
- บุคลากรของร.ร.มีความรู้ความ

เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียน และมาตรฐานประมวล
คุณธรรมและจรยิธรรมของบุคลากร
ภาครัฐชัดเจนมากข้ึน 

- ด าเนินการควบคุมภายใน 
ตามระบบงานปกติ 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

8. ระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ 

1. บุคคลภายนอกแอบแฝงเข้ามาภายใน
โรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

- ด าเนินการบริหารจัดการอย่างชัดเจน โดยจะแยก
ประเภทของบคุคลที่เข้าออกโรงเรยีนเป็นบุคคล
ภายใน/นอก รวมถึงการแยกประเภทการเดิน
ทางเขา้-ออกโรงเรียน เพื่อช่วยให้สามารถบริหาร
จัดการได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มา
ใช้ในการคัดกรองตัวบุคคล เพื่อเพิ่มมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภยั  
- ตรวจสอบแนวทางการปฏิบัตงิานของจนท.รกัษา

ความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญาโดยคอย
ติดตามและสังเกตรวมถึงนิเทศขั้นตอนการ
ด าเนินงาน และขัน้ตอนการเข้าระงับเหตุเมื่อมี
เหตุเบื้องต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
สามารถแกไ้ขปัญหาและเหตุเบื้องต้นที่อาจเกิด
ความเสียหายต่อโรงเรียนได้  
- ผู้รับผิดชอบ ผู้เกีย่วข้องรวมถงึ คกก.ตรวจรับ

พัสดุมีแนวทางด าเนินการหารื้อหรือการประชุม
ร่วมกับตัวแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
บริษัทคู่สัญญา เพื่อ 

- สามารถด าเนินการคัดกรอง
บุคคลภายนอกในการเข้า-ออกพื้นที่
ภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามแนวทางกฎระเบียบตามเงื่อนไขของ
โรงเรียนก าหนด เพื่อไม่ให้มีกรณีความ
เสียหายเกี่ยวกับงานความปลอดภัยภายใน
บริเวณโรงเรียน 
- เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน ตามคู่มือหรือ

คลิป VDO ขั้นตอนการระงับเหตุเบื้องต้น 
โดยผู้รับผิดชอบมีการทบทวนหลักการ
เบื้องต้นในการระงับเหตุและป้องกันเหตุ
ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
- มีการก ากับดูแลรวมทั้งก าชับการท างาน

ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยมี
การตรวจสอบการท างานให้เป็นไปตาม
สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลความปลอดภัย
ของโรงเรียน อย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 

-  ด าเนินการควบคุมภายใน 
ตามระบบงานปกติ 

 

 มาประชุมปรับปรุง แก้ไข พัฒนาในงานจ้างเหมา
บริการและขอบเขตงานดูแลความปลอดภัยของ
โรงเรียน 

- บคุลากรทั้งภายในและภายนอกให้ความ
เร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนรับสภาวะ
วิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

- มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ทางด้านการรักษาความปลอดภัยได้ทั่วถึงและ
ครอบคลุมพื้นที่ภายในโรงเรียน รวมถึงจัดท า
คู่มือต าแหน่งแผนผังการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้า 
น ้าประปา และระบแจ้งเหตุอัคคีภัยเพื่อ
สามารถระงับเหตุได้ และจัดท าคลิป VDO การ
แก้ไขเหตุเบื้องต้นในการเปิด-ปิดหรือแก้ไข
ระบบตู้ควบคุมการแจ้งเตือนอัคคีภัยตาม
อาคารเพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุเบื้องต้นได้
หากเกิดภัยรวมถึงแผนด าเนินการในอนาคตจะ
จัดท าคลิป VDO การเปิด-ปิดและระงับเหตุจาก
ระบบไฟฟ้าและประปาต่อไป 
- มีการด าเนินการตามแนวทางในการจัดการ

ความเสี่ยง ทั้งด้านการดูแลทรัพย์สินของทาง
โรงเรียนและความเสี่ยงของบุคลากรจากการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการ
ป้องกันฯประกาศของ ร.ร. อย่างต่อเนื่อง 
 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตาม
ข้อก าหนดของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
 

 - มีการด าเนินการก าหนดบริเวณพื้นที่ชั้นนอก
และบริเวณพื้นที่ชั้นในอย่างชัดเจนเพื่อคัดกรอง
บุคคลภายนอก เพื่อเป็นการควบคุมของบุคคลที่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย โดยมีการก าหนดเฉพาะเจาะจง
ส าหรับตัวบุคคลที่เป็นพนักงาน ทั้งด้านการท า
ความสะอาด การดูแลอาคารสถานที่ ดูแลสวน
และภูมิทัศน์ของโรงเรียน รวมถึงผู้ที่มา 
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ในแต่ละบริเวณ 
 
 

- ด าเนินการตามแนวทางในการควบคุม
ภายในที่มีอยู่ และสามารถคัดกรอง
บุคคลภายนอกในการเข้า-ออกพื้นที่ภายใน
โรงเรียนได้โดยไม่มีกรณีความเสียหายหรือ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานความปลอดภัยภายในบริเวณ
โรงเรียน 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

พื้นที่ความรับผิดชอบซึ่งพนักงานปฏิบัติงาน 
ประจ าพื้นที่ หากมีการเปลี่ยนแปลงพนักงาน
ต้องมีการด าเนินการส่งข้อมูลเพื่อขออนุญาตเข้า
ท างานและต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ การ
ตรวจโรค ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น รวมทั้ง
น าเทคโนโลยีมาด าเนินการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัย ซึ่งจัดท าระบบกล้องวงจรปิด ที่
สามารถมองเห็นและเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหว
บริเวณที่คาดว่ามีความเสี่ยงของความปลอดภัย 
- ประชุมหารือประเมินผลในการทบทวนแนว

ปฏิบัติหรือข้อบกพร่องในการท างานเพื่อปรับแก้
ให้สอดคล้องกับพื้นที่ของโรงเรียนและถูกต้อง
ตามหลักความปลอดภัย เพื่อความชัดเจน 
เหมาะสม ให้ถือปฏิบัติร่วมกันต่อไป 
- ด าเนินการจัดท าร่างคู่มือข้อปฏิบัติการเข้า-ออก

และการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่  
รวมทั้งท าเป็นค าสั่งเพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติให้ส าหรับบุคคลภายในและบคุคล 
ภายนอกปฏิบัติตามเป็นไปแนวทางเดียวกัน 
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนต่อไป โดย 
อ้างอิงถึงตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2560 (ฉบับ 3) หมวด
บทที่ 5 เรื่องการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
สถานที่ ว่าด้วย “ข้อ 33 ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ 
สถานที่ฯ ” 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

2. การเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน - ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงคู่มอืและแผนการ
บริหารความพรอ้มตอ่สภาวะวิกฤตให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจบุัน 
ทุก ๆ 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและอ านวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนนิงาน เมื่อเกิด
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ  

การด าเนินการตามแนวทางการควบคุม
ภายในที่มีอยู่ เนือ่งจากการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ยงัต้องด าเนินการตาม
มาตรการอย่างตอ่เนื่องต่อไป 

- ด าเนินการควบคุมภายใน 
ตามระบบงานปกติ 

 

 - มีการวางแผนด าเนินการซ้อมอพยพหนีไฟ
ให้แก่นักเรียนทีส่ามารถปฏิบัติได้ทั้งกลางวัน
และกลางคืน  โดยให้ความรู้เบื้องต้นและ
ซักซ้อมหนีไฟใหก้ับนักเรียนที่เข้าพักอาศัยใน
หอพักระดับชัน้ม.4-5-6 แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จงึไม่สามารถด าเนินการได้
ในช่วงนี้ ทั้งนี้จึงวางแผนจัดกิจกรรมซ้อม
อพยพหนีภัยบนอาคารสูงให้กับบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน เมื่อมีก าหนดการเรียนการ
สอนแบบเต็มรปูแบบ 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

3. การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งาน
เครื่องมือ/เครือ่งจักร/อุปกรณ์ทดลอง
ในห้องปฏิบัติการ 

- สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาร่วมกันก าหนด
ระเบียบปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการและโรง
ฝึกงาน 
- มีการด าเนินการติดป้ายสัญลักษณ์ความ

ปลอดภัย แต่ยังไม่ครบทุกจุด และติดป้าย
สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมีเฉพาะที่
เก็บในห้องเก็บสารเคมี 
- มีการจัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ส าหรับการเผชิญเหตุขั้นต้นที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน 
 

- ในไตรมาส 4 เป็นการเรียนแบบ online ไม่
มีนักเรียนใช้ห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน 
ส าหรับผู้ใช้อื่น ๆ ไม่มีเหตุอันตรายเกิดขึ้น
ในห้องปฏิบัติการ และโรงฝึกงาน 
- มีสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่

ใช้งานทั่วไป สัญลักษณ์ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ และสัญลักษณ์แสดง
อันตรายของสารเคมี ข้อมูลความ
ปลอดภัยของสารเคมี 
- มีชุดปฐมพยาบาลพร้อมใช้งานประจ าจุด

ในห้องปฏิบัติการทั้ง 3 สาขาและโรง
ฝึกงาน 

- ความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุ
จากการใช้งานอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือห้องปฏิบัติการ และ
เครื่องจักรในโรงฝึกงาน อัน
เนื่องจากผู้ใช้งานขาดทักษะ
การใช้และเหตุสุดวิสัยจาก
อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ
เครื่องจักร ที่ท างานขัดข้อง ซ่ึง
ในภาคเรียนนี้ไม่เกิดเหตุ
ดังกล่าวเนื่องจากนักเรียนเรียน
ออนไลน์  

- ด าเนินการตามการควบคุม
ภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
เมื่อนักเรียนกลับเข้ามา
เรียนในโรงเรียนตามปกติ 
ซึ่งต้องฝึกทักษะการใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือใน
ห้อง ปฏิบัติการและการใช้
เครื่องจักรในโรงฝึกงาน 
ให้กับผู้ใช้งานอย่างถูกวิธี
และปลอดภัย 

  - มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ 
เครื่องมือต่าง ๆ และห้องปฏิบัติการให้
ความใช้งานและได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย 

- อุปกรณ์และเครื่องมือมีความ
พร้อมในการใช้งานเป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัย และ
เน้นการตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อม
ใช้งาน 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

  - อบรมให้ความรู้กับผู้ใช้งานเพื่อสร้าง
ความตระหนักในการใช้ห้องปฏิบัติการ
และแนะแนวปฏิบัติเมื่อต้องเผชิญเหตุใน
ห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน 
- ก าหนดแนวปฏิบัติการเมื่อต้องเผชิญเหตุ

ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี และ
ชีววิทยาฯ จัดตั้งคณะท างานส่งเสริม
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา 

- ผู้ใช้งานทราบแนวปฏิบัติ
ส าหรับการใช้ห้อง ปฏิบัติการ 
เมื่อต้องเผชิญเหตุที่อาจเป็น
อันตรายต่อร่างกายหรือ
ทรัพย์สิน เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน มีแผนจะประชุม
ร่วมกันเพื่อก าหนดแนวทาง
ของโรงเรียน 

 

  - ด าเนินการประชุมคณะท างานฯ 2 ครั้ง เพ่ือ
ก าหนดแผนการท างานดังนี้ 

1) การสร้างเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ 
2) การจัดเก็บสารเคมีและระบบฐานข้อมูล

สารเคมี 
3) การบริหารจัดการเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
มีการตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามที่ปฏิบัติจริง และมีแผนการ
ด าเนินงานตามไตรมาส 
 
 
 
 
 
 
 

- มีคณะท างานส่งเสริมความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชา
ชีววิทยา 
- มีรายงานการประชุม 2 ครั้ง 
- มีรายงานแผนการด าเนินงาน

ตามไตรมาสและผลการ
ด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเสี่ยง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

  - พัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัย
ร่วมกันทั้งโรงเรียน ดังนี้ 

1) จัดท า google site เกี่ยวกับข้อมูล
ห้องปฏิบัติการ 

2) จัดท าระบบบัญชีสารเคมี อุปกรณ์ และ
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการเคมี 

3) จัดท าข้อสอบส าหรับทดสอบแบบ
ออนไลน์ก่อนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ 

4) ปรับปรุงคู่มือความปลอดภัย ส าหรับ
นักเรียนโครงงาน 

5) ตัวแทนคณะท างานส่งเสริมความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเข้ารับการ
อบรมหัวข้อ ความปลอดภัยในการ
ท างานกับสารเคมี ส าหรับผู้ดูแล
ห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 26-27 เม.ย. 64 
เพื่อน ามาพัฒนางาน 

- มีแผนการพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชา
ชีววิทยา 
- มีแผนการทดสอบระบบและ

พัฒนาการท างานร่วมกันในทุก
ไตรมาส 

 

  - มีการด าเนินการจัดท าโครงการปรับปรุง
ระบบควบคุมการเข้า-ออก และระบบ
กล้อง CCTV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ให้กับระบบการควบคุมดูแลความ
ปลอดภัย  ภายในโรงเรียนโดยการน า
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
พัฒนา โดยใช้ด าเนินงานป้องกันการ 

- มีระบบควบคุมการเข้า-ออก 
และระบบกล้อง CCTV ในการ
ควบคุมดูแลความปลอดภัย
ภายในโรงเรียน ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนตามระเบียบจัดซื้อจัด
จ้างของภาครัฐ และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการสรรหาผู้รับจ้างเพื่อ
มาด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
ต่อไป 

 

 


