
 

สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ สิ้นไตรมาส 1 

  ประเด็นควบคุมภายในของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ที่ด าเนินการควบคุมภายใน จ าวน 8 ประเด็น ซึ่งไดบ้ริหารจัดการและมผีลการบริหาร ฯ ดังนี ้
 

ประเด็นควบคุมภายใน ระดับความเสี่ยง ก่อนบริหารจัดการ  ระดับความเสี่ยง หลังบริหารจดัการ ณ สิ้นไตรมาส 1 

1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอน (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. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน 
ม.4 (O2) 

3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล(O3) 

4. การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายนอก(O4) 

5. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่
มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุม่เสี่ยง 
(O5) 

6. การใช้ต าแหน่งหนา้ที่ในการด าเนินการ
เพื่อผลประโยชนส์่วนตนหรือพวกพ้อง 
(O6) 

7. ระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณ
โรงเรียนและห้องปฏิบัติการ(O7) 

8. การติดตามกฎระเบียบของราชการที่
โรงเรียนน ามาปรบัใช้โดยอนุโลม (C8) 
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สรุปผลการบริหารการควบคุมภายในรายไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประเด็นควบคุมภายใน แผน ผลการควบคุมภายในรายไตรมาส 
Q1 Q2 Q3 Q4 

ด้านการด าเนินการ (Operational) 
1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน (O1) 

1.1 นักเรียนบางคนไม่สามารถปรับตัวตามกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 
1.2 นักเรียนบางคนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตร 
1.3 การออบแบบกจิกรรมจัดการเรียนการสอนบางกิจกรรมยังไม่สอดคล้องกับรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ที่โรงเรียนก าหนด 
1.4 นักเรียนบางคนยังไม่สามารถพัฒนาสมรรถนะของตนเองได้เต็มตามศักยภาพและความสนใจ 

LM LM - - - 

2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน ม.4 (O2) 
2.1 การร่ัวของข้อสอบและความคลาดเคลื่อนของการตรวจขอ้สอบที่เป็นข้อสอบอัตนัย 
2.2 ข้อสอบคัดเลือกไม่สามารถจ าแนกนกัเรียนที่มีทักษะและคุณลักษณะแตกตา่งกนัได้ชัดเจน 

LM LM - - - 

3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล(O3) 
3.1 การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามกรอบภาระงานที่ก าหนดในกล่องเงินเดือนของเจ้าหน้าที่บางคนซ่ึงส่งผลกระทบต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง  การพิจารณา

เงินเดือน 
3.2 การไม่สามารถพัฒนาวิธปีฏิบัติงานหรอืสร้างผลงานที่สะท้อนการพัฒนา 
3.3 บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจระบบการประเมินโดยใช้ผลการปฏบิัติงานตามภาระงานของกล่องเงินเดือน และยังคงยึดติดอยู่กับการประเมินและค่าตอบแทนแปรผันตาม

ประสบการณ์และผลงานในรูปแบบเดิม 
3.4 บุคลากรบางส่วนยังไม่สามารถพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะรองรับการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของโรงเรียนในปัจจุบันได้ 

LM LM - - - 

4. การควบคุมการใหบ้ริการวิชาการแก่หนว่ยงานภายนอก(O4) 
4.1 การบริหารจัดการงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

LM LM - - - 

5. ความเสียหายจากพฤตกิรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง (O5) 
5.1 การเกิดพฤติกรรมไม่คาดหมายของ นกัเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางเสียหาย 

LM LM - - - 

6. การใช้ต าแหน่งหนา้ที่ในการด าเนินการเพื่อผลประโยชน์สว่นตนหรือพวกพ้อง (O6) 
6.1 การใช้ความเป็นบุคลากรของโรงเรียนหรือต าแหน่งหน้าที่เพือ่ลาภหรือประโยชน์ที่มิควรได้โดยไม่เจตนา 

LM LM - - - 

7. ระบบการรักษาความปลอดภยัในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ(O7) 
7.1 บุคคลภายนอกแอบแฝงเข้ามาภายในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
7.2 การเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน 
7.3 การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ทดลองในห้องปฏบิัติการและโรงฝึกงาน 

LM LM - - - 

8. การติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนน ามาปรับใช้โดยอนุโลม (C8) 
8.1 ความเสียหายต่อตนเองหรือของโรงเรียนอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎกีา ระเบียบ/ข้อบังคับ กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ของ

ราชการที่โรงเรียนน ามาใช้โดยอนุโลม 

LM LM - - - 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ณ สิ้นไตรมาส 1 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการ
เกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1. 1. การควบคุมคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน 

1. นักเรียนบางคนไม่สามารถ
ปรับตัวตามกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของหลักสูตร 

 

- ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน/ครูผู้ดูแลกิจกรรม 
ก ากับติดตามแนะน าเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนก
ารสอนให้กับนกัเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร 

- มีการชี้แจงเนือ้หาในวิชาเรียนตลอดจนวิธีการวัดและ
ประเมินผลอย่างชัดเจนและสม่่าเสมอ 

- จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องหลกัสูตร ร.ร.มหิดล
วิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562 ให้นักเรียน 3 ระดับชั้น 
โดยแยก 3 ครั้งในชว่งเดือน ต.ค. 64  
เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นข้อมูลต่างๆ  
ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม  

- การรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีปญัหา
ในแต่ละห้องผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และการ
ประเมินผลการเรียนรูข้องแต่ละวชิา 

- นักเรียนสว่นใหญเ่ข้าใจกระบวนการ 
เคารพและปฏิบัติตามข้อตกลง 

- นักเรียนมีความเข้าใจในหลักสูตรฯ 
และมีข้อมูลในการลงทะเบียนเรยีน
รายวิชาเพิ่มเติม 

- นักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้าน
การปรับตัวยังคงมีอยู่ทั้งการ
เรียนในรูปแบบออนไลนแ์ละ
ออนไซด์ในโรงเรียน 

- นักเรียนบางคนยงัไม่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลง 

-  ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอน 
  ก่ากับติดตามและให้ข้อมูล 
  ย้อนกลับมากขึ้น 

- มีการตักเตือน ติดตาม 
รายงานเป็นรายบคุคลโดย
ผ่านทางครูที่ปรกึษาหรือ
ผู้เกี่ยวขอ้ง 

- ประชุมอนุกรรมการวชิาการ จ่านวน 5 ครั้ง รว่มกัน
พิจารณาในการจัดการเรียนการสอน 

- ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรภายในสาขาวิชา
อยู่เสมอ 

- ครูท่ีปรึกษาประสานงานใหข้้อมูลและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกบักระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กบันักเรียน
เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการ
เกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2. นักเรียนบางคนไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินผลการเรียนรู้
และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามเป้าหมาย
ของหลกัสูตร 

- ครูผู้สอน/ครูผู้ดูแลกิจกรรม/ครูทีป่รึกษา ติดตามนัดหมาย 
ท่ากิจกรรมเสริมและสะท้อนกลบัการประเมินผลการ
เรียนรู้และคณุลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 

- บุคลากรของโรงเรียนสังเกตให้คา่แนะน่าบันทึกพฤติกรรม
ของนกัเรียนเพื่อเป็นข้อมูลใหค้รทูี่ปรึกษาในการพัฒนา
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนกัเรียน 

- ผู้สอนประเมินสถานการณ์เป็นระยะ แจ้งครูที่ปรึกษาสอน
เสริมให้งานและเวลาในการท่างานมากกว่าปกตเิพื่อให้
นักเรียนได้ติดตามการเรียนการส่งงานได้ทัน 

- นักเรียนที่ใส่ใจจะศึกษาเพิ่มเติมและ
รับผิดชอบงานทีไ่ด้รับมอบหมายจน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

- นักเรียนทีไ่ม่ใส่ใจติดตามการ
ประเมินผล ยังคงเพิกเฉยต่อ
งานที่ครูมอบหมาย ส่งผลต่อ
เกรด 

- ผู้สอนยังคงติดตามอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความ
ใส่ใจของนักเรียนที่จะท่าให้
ผ่านเกณฑ์ได ้

3. การออบแบบกิจกรรมจัดการ
เรียนการสอนบางกิจกรรมยัง
ไม่สอดคล้องกับรูปแบบ
ผสมผสาน (Hybrid) ท่ี
โรงเรียนก่าหนด 

- ประชุมครูผู้สอนแต่ละรายวิชาเพือ่ก่าหนดกิจกรรมแต่ละ
สัปดาห์ และชี้แจงท่าความเข้าใจอย่างสม่่าเสมอ 

- ประชุมครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นเพื่อพิจารณาสัดส่วน
ชั่วโมงในระดับชั้นจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
รูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ทีโ่รงเรียนก่าหนด 

- ประชุมหารือเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการประเมินผลเป็นระยะซ่ึงมี
การก่าหนดระยะเวลาและกิจกรรมอย่างชัดเจน 

- ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาและระดับชั้นมี
ความเข้าใจตรงกันในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

- ความเสี่ยงยังอยูค่งเดิม - ด่าเนินการตามแนวทาง 
การควบคุมภายในที่มีอยู ่

- มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่งการสร้างไฟล์งาน 3 มิติ
และการพิมพ์งาน 3 มิติ ให้กับครผูู้สอนและเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุนที่สนใจเพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้าง
สื่อการเรียนการสอน 

- ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาและมีทักษะการ
ออกแบบและสร้างสือ่การเรียนการ
สอนและการน่ามาใช้ในการปฏิบตัิงาน 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการ
เกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 - มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนแต่ละวิชาเป็นประจ่าทุก
สัปดาห์ 

- มีการจัดประชุมครูผู้สอนแต่ละระดับชั้น 
- จัดประชุมครูสายวิทยาศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนวิธีจัดการ

เรียนการสอนรว่มกับ 

- ครูผู้สอนมีความเข้าใจที่ตรงกัน 
จัดการเรียนการสอนที่สอดคลอ้งกัน
ในทุกกลุ่มและใช้สื่อการสอน
เหมาะสม 

  

 โรงเรียนต่างชาติ KSA & MWIT Teachers’ Online 
Workshops 

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการสอนการ
สร้างสื่อการสอน การใชเ้ครือ่งมือในแพลตฟอร์มออนไลน์
ในการสอน เดือนละ 1 รว่มกับครูผู้สอนของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

   

 - จัดประชุมผู้ปกครองประจ่าภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 31/10/64 เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอนกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน 

- แจ้งข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้นกัเรียนทราบ
ผ่านครูที่ปรึกษาระดับชัน้ ครูผู้สอน ครูผู้ดูแลกิจกรรมและ
ช่องทาง 

- ต่าง ๆ เช่น e-mail, website, Facebook, line เป็นต้น 
- มีการแจ้งข้อมูลให้ผู้ปกครองทราบตลอดจนตอบค่าถามที่

จ่าเป็นโดยรับข้อมูลจากส่วนกลาง 

- ผู้ปกครองและนกัเรียนรบัทราบขอ้มูล
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

- ผู้ปกครองและนกัเรียนรบัทราบ
รายงานผลการเรียนและการปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- ผู้ปกครองบางท่านไม่ได้
รับทราบข้อมูล/ไม่เข้าใจ
เกี่ยวกบัรูปแบบรายละเอียด
บางกิจกรรมและเกณฑ์ต่าง ๆ  

- แจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 - แต่ละรายวิชามีการก่าหนดแผนการเรียนรู้การติดตามวัด
ประเมินผลและสะท้อนการจัดการเรียนการสอน 

- ผู้สอนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเองโดยการสอบถามความคิดเห็นและน่ามาปรับปรงุ
เป็นระยะ ๆตลอดจนงานวิชาการมีการจัดท่า
แบบสอบถามปลายภาคเรียน 

- มีผลการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนที่ได้รับการสะท้อนจากนักเรยีน
และ ผู้ปกครองเพื่อน่ามาใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนเป็นระยะ ๆ 

- ความเสี่ยงยังอยูค่งเดิม - ด่าเนินการตามแนวทางการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่  
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการ
เกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

4. นักเรียนบางคนยงัไม่สามารถ
พัฒนาสมรรถนะของตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพและ
ความสนใจ 

- ประชุมหารือเกี่ยวกับการทบทวนหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอย่างสม่่าเสมอ  

- อยู่ระหว่างการด่าเนินการจัดท่างานวิจัยเพื่อใช้ในการ
ทบทวนหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันให้สอดรับกับการพัฒนา
สมรรถนะนักเรียนในโลกดิจิทัล ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จ 
(Q3) 

- ครูผู้สอนได้มีการทบทวนหลักสูตร
เนื้อหา รวมถึงสื่อการสอนให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

- ความเสี่ยงยังอยูค่งเดิม - ด่าเนินการตามแนวทางการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่  

 - ประชุมชี้แจง และท่าความเข้าใจในการจัดท่าเครื่องมือวัด
และประเมินสมรรถนะของนกัเรยีนตามหลักสูตร 

- แต่ละรายวิชาออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผล 

- แต่ละวิชาอยู่ระหว่างการด่าเนินการ - เครื่องมือที่วัดผลไม่สอดคล้อง
กับการประเมิน 

- การตรวจสอบความถูกต้อง
ของเครื่องมือจากครูผู้สอนที่
มีประสบการณ์/ผูเ้ชี่ยวชาญ 

 - ภาคเรียนที่ 2/2564 อยู่ในช่วงดา่เนินการตามแผนการจัด
กิจกรรมแต่ละรายวิชา/กิจกรรม 

- ครูผู้สอน/ผู้ดูแลกิจกรรมก่ากบัติดตาม - นักเรียนบางคนมีระดับ
สมรรถนะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต้อง
ได้รับการพัฒนาเสริม
ศักยภาพ 

- ครูผู้ดูแลก่ากบัติดตามและจัด
กิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนา
ทักษะ 

 ภาคเรียนที่ 2/2564  
- กิจกรรมชุมนุมมีนักเรียนจัดกิจกรรมชุมนุมตามความ

สนใจ จ่านวน 46 ชุมนุม และน่าเสนอผลงานชุมนุมใน
งาน MWIT Club Festival 2022 ในพุธที่ 12 ม.ค. 65 

- กิจกรรมพัฒนาจิตอาสาก่าลังด่าเนินการจัดท่า
ประเมินผลกิจกรรมที่กรรมการได้ด่าเนินการออกแบบ
เพื่อพัฒนานักเรียน เพื่อน่าผลไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมในครั้งต่อไปและรายงานผลให้โรงเรียนทราบ
ต่อไป คาดว่าจะแลว้เสร็จในเดือนมีนาคม(Q2) 

- ผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมเฉลี่ย 
4.39 (จากคะแนนเต็ม 5)  
อยู่ในระดับดี  

- นักเรียนบางคนอาจจะไม่ได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมและ 
ไม่ผ่านการประเมินผล 

- ก่ากับติดตามการร่วม
กิจกรรมและการส่งงาน 
ของแต่ละกิจกรรมชุมนุม 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการ
เกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 - ชี้แจงท่าความเข้าใจเกี่ยวกบัการสรุปบทเรียน (lesson 
learned) และส่งให้บคุลากรสรปุการจัดการเรียนการ
สอนตนเอง 

- ครูผู้สอนเขียนบันทกึสรุปทุกครั้งหลังการสอน 
(Reflection) และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในสาขาวิชาฯ 
นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์รวมถงึแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ รว่มกับครูภาษาต่างประเทศกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

- ภาคเรียนที่ 2/2564 อยู่ในช่วงดา่เนินการ 

- ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาสรุปบทเรยีน  
- มีการสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 

- การน่าข้อมูลไปประยุกต์ใช้
และการละเมิดลิขสิทธิ ์

- ครูสร้างผลงานวิชาการด้วย
ตนเองและมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องจากผู้รู้/
ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ 

2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน ม.4 

1. การรั่วของข้อสอบและความ
คลาดเคลื่อนของการตรวจ 
ข้อสอบทีเ่ป็นขอ้สอบอัตนัย 

 

- มาตรการในการรักษาความลับในการการด่าเนินการออก
ข้อสอบ และการเกบ็ข้อสอบคัดเลือกรอบแรก ในการสรร
หาและคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปกีารศกึษา 
2565 ดังนี ้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนนิการจัดสอบส่าหรับการ

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4 ประจ่าปีการศึกษา 2565 รอบแรก เป็นค่าสั่งลับ
มาก ลงนามโดยผู้อ่านวยการโรงเรียนในฐานะประธาน
กรรรมการฯ 

2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ส่าหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็น
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ประจ่าปีการศึกษา 
2565 รอบแรก เป็นค่าสั่งลับมาก ลงนามโดย
ผู้อ่านวยการโรงเรียน 

 
 

- คณะกรรมการปฏิบัตหิน้าที่ตาม
หน้าที่และไม่มีปัญหาเรื่องการ
เผยแพร่เกี่ยวกับข้อสอบ 

- ด่าเนินการสอบคัดเลือกรอบแรกเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว 

- ความเสี่ยงยังอยูค่งเดิม - ด่าเนินการตามแนวทางการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่ 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการ
เกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

3) ประธานคณะกรรมการแต่ละชุดด่าเนินการและรกัษา
ความลับภายในคณะกรรมการ 
เม่ือสร้างข้อสอบแลว้ประธานกรรมการแต่ละวิชาจะ
น่าข้อสอบสง่ให้รองผูอ้่านวยการฝ่ายวิชาการ และเก็บ
รักษาในสถานที่ปลอดภัย ที่ต้องมี 3 ท่านพร้อมกันจึง
สามารถเข้าถึงขอ้สอบได้ 

- มีวิธีการด่าเนินการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ 
- ด่าเนินการสอบรอบสองในวันที่ 13 มี.ค. 65 

2. ข้อสอบคัดเลือกไม่สามารถจ่าแนก
นักเรียนที่มีทักษะและคุณลกัษณะ
แตกต่างกันได้ชัดเจน 

- อยู่ระหว่างด่าเนนิการ  - อยู่ระหว่างการด่าเนินการตามแนว
ทางการควบคุมภายในที่มีอยู่  

- ความเสี่ยงยังอยูค่งเดิม - ด่าเนินการตามแนวทางการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่ 

3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล 

1. การปฏิบัติงานไม่ครบถว้นตาม
กรอบภาระงานที่ก่าหนดในกล่อง
เงินเดือนของเจ้าหน้าที่บางคนซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อการประเมินผล
การปฏิบัติงาน การเลือ่นต่าแหนง่  
การพิจารณาเงินเดือน 

 

- มีการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือน
ให้บุคลากรทราบเป็นรายบคุคล 

- มีการชี้แจงเกี่ยวกับกรอบภาระงานที่ก่าหนดในกล่อง
เงินเดือนในที่ประชุมโรงเรียน และที่ประชุมคณะกรรมการ
ด่าเนินการ 

- มีการประชุมหารือฝ่ายบริหาร (ผู้อ่านวยการ  
รองผู้อ่านวยการ หัวหน้าสาขาวชิา/ฝ่าย และหัวหน้างาน) 
เพื่อปรับปรุงเกณฑ์การค่านวณภาระงานให้สามารถ
สะท้อนการท่างานตามสภาพจริงในวันที่ 28 ตุลาคม, 3, 
12 และ 19 พฤศจิกายน 2564  

- น่าเกณฑ์การค่านวณภาระงานขัน้ต่่าของเจ้าหน้าที่สาย
วิชาการรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลใน
การประชุมครั้งที่ 103/6/2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

- บุคลากรรับทราบผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและการขึน้เงินเดือน พร้อม
ได้รับการนเิทศเพื่อมอบหมายและ
พัฒนางานจากผู้บังคบับัญชา 

- ที่ประชุมฝ่ายบริหารได้เหน็ชอบเกณฑ์
การค่านวณภาระงานขั้นต่่าของ
เจ้าหน้าที่สายวิชาการเพื่อให้สามารถ
สะท้อนการท่างานตามสภาพจริงมาก
ขึ้น 

- คณะอนกุรรมการบริหารงานบคุคลใน
การประชุมครั้งที่ 103/6/2564 วันที่ 
30 ธันวาคม 2564 รับทราบการ
ปรับปรุงเกณฑ์การค่านวณภาระงาน
ขั้นต่่าของเจ้าหน้าที่สายวิชาการ 

- ยังคงมีบคุลากรบางสว่นต้อง
ได้รับการติดตามงานอย่าง
สม่่าเสมอ และฝึกให้สามารถ
บริหารจัดการและพัฒนางาน 
เพื่อให้สอดคล้องกบั
ประสบการณ์ตามต่าแหน่ง
งานและค่าตอบแทนทีไ่ด้รับ 

- การรับรู้และความเข้าใจของ
บุคลากรบางส่วนยังมคีวาม
กังวลเกี่ยวกับภาระงานในบาง
มิติไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่่า ซ่ึง
โรงเรียนได้แจ้งต่อทีป่ระชุม
ทุกครั้งว่าสามารถเจรจากับ
ผู้บังคบับัญชาเป็นรายบุคคล
ได้ตามความเหมาะสม 

- จัดให้มีแผนพัฒนารายบุคคล
และติดตามผลการด่าเนินการ
ตามแผนอย่างใกล้ชิด 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากการ
เกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2. การไม่สามารถพัฒนาวิธี
ปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานที่
สะท้อนการพัฒนา 

- มีการกระจายอ่านาจให้หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย หัวหน้างาน 
มีการนิเทศ มอบหมายงาน และติดตามงานอย่าง
สม่่าเสมอ โดยการก่ากับดูแลและการให้ค่าปรึกษาของรอง
ผู้อ่านวยการ 

- หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย หัวหน้างาน ได้
มีการนิเทศ มอบหมายงาน และ
ติดตามงานอย่างสม่่าเสมอ โดยการ
ก่ากับดูแลและการให้ค่าปรกึษาของ
รองผู้อ่านวยการ และให้บคุลากร
จัดท่าแผนการพัฒนารายบุคคล 

- การสื่อสาร และการติดตาม
งานอย่างสม่่าเสมอในบาง
กรณีอาจส่งผลให้บคุลากรเกิด
ความกังวลและไม่กล้า
ตัดสินใจ 

- บุคลากรบางส่วนเน้นท่าตาม
ค่าสั่งที่มีอยู่ทั้งที่อาจเกิดความ
เสียหายแก่โรงเรียน โดยไม่
เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
เนื่องจากต้องน่าเสนอต่อ
โรงเรียนและเริ่มกระบวนการ
ใหม ่

- จัดให้บุคลากรท่าแผนพัฒนา
ตนเองที่สามารถวัดผลได้ 
(SMART Goal) 

- สร้างความเข้าใจและ 
ให้เห็นถึงประโยชน์ของ
โรงเรียนและส่วนรวมเปน็
ส่าคัญ 

 - ท่าส่ารวจความต้องการในการพฒันาการปฏิบัติงาน เพื่อ
น่ามาจัดอบรม และเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเสนอ
ขอไปอบรมในหวัข้อเฉพาะเพื่อนา่กลับมาพัฒนางานของ
ตน 

- มีการก่าหนดให้มีมิติงานด้านการพัฒนาตนเอง เพือ่
กระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรูอ้ยู่ตลอดเวลา 

- มีระเบียบฯ เลื่อนต่าแหน่งและเงนิประจ่าต่าแหน่งเพื่อจูง
ใจให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานอยู่อย่างสม่่าเสมอ 

- ได้กรอบและหัวข้อในการจัดอบรมเพื่อ
การพัฒนางาน  และบุคลากรขอเข้า
รับการอบรมเฉพาะหัวข้อที่คาดวา่ผล
จากการอบรมสามารถน่ากลับมา
พัฒนางานของตน และสามารถน่ามา
นับเปน็ภาระงานได ้

- บุคลากรรวบรวมองคค์วามรู้จากการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

- บุคลากรยังไม่สามารถน่ามา
ความรู้ที่ได้รับการอบรมมา
ประยุกต์ใช้ในงานได ้
 

- จัดให้บุคลากรท่าแผนพัฒนา
ตนเองที่สามารถวัดผลได้  
(SMART Goal) 

3. บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจ
ระบบการประเมินโดยใช้ผลการ
ปฏิบัติงานตามภาระงานของ
กล่องเงินเดือน และยังคงยึดติด
อยู่กับการประเมินและ
ค่าตอบแทนแปรผันตาม
ประสบการณแ์ละผลงานในรูป
แบบเดิม 

- ชี้แจงและท่าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ของบคุลากรตามสายงานและระดับต่าแหน่งผ่านระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และมีการแจ้งเตือนกรณี
พบว่า  
มีบุคลากรที่มีแนวโน้มไม่ผ่าน และมอบหมายให้
ผู้บังคบับัญชามอบหมายงาน นิเทศ และติดตามอย่าง
สม่่าเสมอ 

- การด่าเนินการเป็นไปตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง แต่บคุลากรบางส่วน
ยังยึดติดกับระบบการประเมินรปู
แบบเดิม 

- ความเสี่ยงยังอยูค่งเดิม - ด่าเนินการตามแนวทางการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่ 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจาก
การเกิดส่ิงที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

4. การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 

1. การบริหารจัดการงบประมาณที่ใช้
ในการสนับสนุนโรงเรียนที่เข้ารว่ม
โครงการไม่เป็นไปตามวัตถุ 
ประสงค์ของโครงการ 

 

- แจ้งข้อมูลและใหค้่าแนะน่าไปยังโรงเรียนทีเ่ข้ารว่ม
โครงการทางโทรศัพท์ และชอ่งทางสื่อ social 

- โรงเรียนทีเ่ข้ารว่มโครงการโดยสว่น
ใหญ่ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการขอรบัการสนับสนนุ
งบประมาณและกระบวนการจัดซ้ือจัด
จ้างพื้นฐานในเบื้องต้น เนื่องจากเป็น
การเข้าร่วมโครงการปีที่ 3 และมี
ประสบการณ์ในการใชง้บประมาณใน
การจัดซ้ือจัดจ้างฯ มาแล้ว 2 
ปีงบประมาณ  

- อาจมีบางโรงเรียนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกบักระบวนการขอรับการ
สนับสนุนงบ ประมาณและ
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างคาดเคลื่อน
งานบริการวิชาการจะสามารถทราบ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่นี้ อย่างแน่ชดัอีก
ครั้ง ต่อเม่ือ โรงเรียนเหล่านั้นจัดส่ง
รายงานผลการใช้งบ ประมาณในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง  
(เช่น รายงานการใช้งบประมาณฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) มาให้
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ทราบ  

- งานบริการวิชาการมีแผน
จัดท่าข้อมูลสรุปการใช้
งบประมาณฯ ของโรงเรียนใน
โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เสนอไปยังหนว่ยงาน
ต้นสังกัด (สพฐ.) ทราบใน 
ไตรมาส 2   

5. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเส่ียง 

1. การเกิดพฤติกรรมไม่คาดหมาย
ของนกัเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบในทางเสียหาย 

- น่าผลการสอบวัดทางจิตวิทยาของนักเรียนม.4 ปี
การศึกษา 2564 ซ่ึงใช้แบบวัดสุขภาพจิตในคน
ไทยและแบบวัดความเครียดส่าหรับคนไทย เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2564 มาประกอบการสังเกต 
ติดตาม ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มเสี่ยง 

- สามารถดูแลเฝ้าระวังและป้องกนั
ความเสี่ยงของนกัเรียนกลุ่มเสี่ยงได้
อย่างใกล้ชิดและเป็นอย่างดี ด้วย
ความร่วมมือของครูที่ปรึกษาประจ่า
ชั้น ครูหอพัก และครูแนะแนวให้
ค่าปรึกษา 

- ความเสี่ยงยังอยูค่งเดิม - ด่าเนินการตามแนวทางการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 - มีการอบรมให้ความรู้แก่ครูทีป่รึกษาและครูหอพกั 
ในการประชุมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายกรณี
อย่างต่อเนื่อง  

 

- ครูที่ปรึกษาและครูหอพักที่ก่ากับดูแล
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง มีความรู้ความเข้าใจ
การในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
หลักจิตวิทยาสามารถดูแลนักเรียนได้
อย่างเหมาะสมตามกลุ่มโรคทางจิตเวช
มากขึ้น 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจาก
การเกิดส่ิงที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 - ประสานข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้จากการสอบ
วัดให้แก่ ครูที่ปรึกษาประจ่าชั้น ครูหอพกั และ
หัวหน้าระดับ 

- ติดตามดูแลนักเรียนและประสานข้อมูลกับครูที่
ปรึกษาประจ่าชั้น ครหูอพัก และหัวหน้าระดับ 
เป็นระยะ 

- ด่าเนินการประชุมครูทีป่รึกษาประจ่าชั้น ครูหอพัก 
ครูแนะแนวให้ค่าปรกึษา และหวัหน้าระดับ อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครัง้ 

- มีการด่าเนินการตามแนวทางการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่ และครูที่ปรึกษา
ประจ่าชั้น  
ครูหอพกั และหวัหน้าระดับได้รับ
ทราบ/มีข้อมูลของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ท่าให้สามารถร่วมกันดูแลได้ดีมากขึ้น 

  

 - อบรมผู้ให้ค่าปรึกษารุ่นเยาว์ (Young 
Counselor)” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใน
วันพุธที่ 3 พ.ย. 64 

- นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ
ตนเองและเพื่อนมากขึ้น มีแนวทางใน
การจัดการความเครียด การอยู่
ร่วมกับผู้อื่นและการใหค้่าปรึกษา
เพื่อนในเบื้องต้น 

  

 - ประสานผู้ปกครองกรณีนกัเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ระดับสูง ให้พบจิตแพทย์ในเดือน พ.ย.64 จ่านวน 
1 ราย, เดือนธ.ค. 64 จ่านวน 1 ราย และกลุ่ม
เสี่ยงระดับปานกลาง จ่านวน 1 ราย  

- ระหว่างเดือน ต.ค.-พ.ย. 64 ไม่มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ระดับสูงที่จะต้องพบจิตแพทย์  

- ด่าเนินการประสานติดตามนักเรยีนกลุ่มเสี่ยงกับ
ผู้ปกครองอย่างสม่่าเสมอ 

- ประสานแนวทางการดูแลนกัเรียนกับจิตแพทย์
อย่างสม่่าเสมอ 

- นักเรียนได้รับการดูแลโดยจิตแพทย์
และเข้ารับการบ่าบัดรักษาที่เหมาะสม 
รวมทั้งครแูนะแนวใหค้่าปรึกษามี
แนวทางในการดูแลที่เหมาะสมกับ
นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยก่ากบัดูแล
ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในและ
จิตแพทย์ 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

6. การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการด าเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

1. การใช้ความเป็นบคุลากรของโรงเรียน 
   หรือต่าแหนง่หน้าทีเ่พื่อลาภหรือ 
   ประโยชน์ที่มิควรได้โดยไม่เจตนา 

- ชี้แจงและท่าความเข้าใจการด่าเนินงาน
อย่างโปร่งใส สุจริต และยุติธรรม และให้
ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทบัซ้อนแก่
บุคลากรอย่างสม่่าเสมอผ่านการประชุม
คณะกรรมการด่าเนนิการและทีป่ระชุม
บุคลากรประจ่าเดือน 

- มีแผนเชิญผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายและผลประโยชน์ทับซ้อนมาให้
ความรู้กับบุคลากร ในไตรมาส 3-4 
 

- บุคลากรรับทราบการด่าเนินงาน
ของโรงเรียน  
 

- บุคลากรอาจไปมีส่วนกบั
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ ์

- จัดให้มีการอบรมให้
ความรู้และยกกรณี
ตัวอย่างประกอบเพื่อให้
เห็นภาพชัดเจนขึ้น 

7. ระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ 
1. บุคคลภายนอกแอบแฝงเข้ามาภายใน

โรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
- มีการประชุม ก่ากับ ติดตามและตรวจสอบ 

รปภ. ในทุกวนั และน่ารายละเอยีดสรุป 
ในการประชุมตรวจรับของคณะกรรมการ
ตรวจรับฯ ทุกรอบการตรวจรับงาน 

- ตรวจสอบการท่างานในทกุวัน และน่า
ผลการประเมินการปฏิบัติงานและสรุป
รายงานเข้าในการประชุมตรวจรบัการ
จ้างทุกเดือน 

- ตรวจสอบ และสุ่มถามขั้นตอนการเข้า
ออกของบคุคลจาก รปภ. ที่มีการ
เปลี่ยนเข้าท่างานใหม่ 

- การปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ รปภ.  
ซ่ึงเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานใหม่
ขาดความเข้าใจในขั้นตอนและ
วิธีการเข้าออกของบคุคล 

 

- งานอาคารฯ เข้าแนะน่า
อบรม หัวหน้า และรอง
หัวหน้าชุด ของ รปภ. ให้
ทราบขั้นตอน และน่าแจ้งผู้
ที่มาปฏิบัติงานใหม่ รวมทั้ง
ทบทวนกบัทีม รปภ. เพื่อ
รับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
ของโรงเรียนในทุกสัปดาห ์

 - น่ามาตรการเรื่องการก่าหนดพื้นที่ 
ของบคุคลทีไ่ด้รับอนญุาต น่าแจ้งให้หวัหน้า
ชุด และรองหวัหน้าชุด รปภ. รบัทราบ 

- การควบคุมไม่ให้บคุคลภายนอกท่ี
ไม่ได้รับอนญุาตเข้าพื้นที่ และการ
ตรวจสอบบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้อยู่
ในพื้นที่ที่อนุญาต โดยตรวจสอบทุกวัน 
และประเมินผลทุกเดือน 

- ความสับสนของพื้นที่ที่
บุคคลภายนอกเข้ามาและได้รับ
อนุญาตให้เข้าในพื้นทีแ่ต่ละส่วน 
 

- ในการประสานอนุญาตให้
บุคคลภายนอกเข้า จะมีการ
ชี้แจงรายละเอียดพื้นที่ 
รายละเอียดงานหรือการ
ประสานงานที่เกี่ยวข้อง  
ให้ รปภ. รับทราบ และสลับ
เข้าตรวจสอบการอยู่ในพื้นที่
ของบคุคลทีไ่ด้รับอนญุาต 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 - การติดตั้งระบบกล้อง CCTV และระบบ
ควบคุม ปรับปรงุระบบกล้องฯเดิมที่มีการ
ช่ารุดและวางระบบการควบคุมดแูลกล้อง 
CCTV 

- การตรวจสอบข้อมูลของระบบ CCTV 
สามารถให้ข้อมูลในพื้นที่โรงเรียนได้ไม่
ต่่ากว่า 90% 

- มีการตรวจสอบ และประเมินผลของ
ข้อมูลในทุกครัง้ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น 
รวมทั้งกรณีที่ไม่มีการเกิดเหตุการณ์จะ
มีการตรวจสอบและประเมินผลทุก
สัปดาห์ ถึงประสิทธิภาพการท่างาน
ของระบบ 

- บางพื้นที่ อาจไม่มีข้อมูลในส่วน 
CCTV เนื่องดว้ยข้อจ่ากัดทาง
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 

- ระบบอยู่ในการทดสอบใช้ในปแีรก 
อาจยังพบปัญหาและอปุสรรคที่
ต้องพัฒนา 

- ตรวจสอบระบบ CCTV ใน
ส่วนการใช้งาน ทกุสัปดาห์ 
และประสานผู้รับจ้างท่างาน
เข้าดูแลซ่อมแซมให้
ค่าแนะน่าระบบ 

- ปรับปรุงรายละเอียดกล้อง
บางพื้นที่ให้สามารถรองรับ
ข้อมูลจุดที่มีข้อจ่ากัดในการ
ติดตั้งกล้อง 

2. การเกิดอคัคีภัยในโรงเรียน - จัดท่าและปรับปรุงแผนบริหาร 
การด่าเนินการ การอบรม และการทบทวน
ขั้นตอนให้ทันต่อเหตุการณ์ และครอบคลุม
เหตุที่อาจเกิด 

- ตรวจสอบความครบถว้นของแผน และมี
การประเมินทบทวน 
แนวทางการจัดการหากเกิดเหตกุารณ์
ต่อผู้รับผิดชอบทุกเดือน 

- บุคลากรที่อยู่ในโรงเรียน อาจขาด
ความเข้าใจ และไมเ่คยได้รบัการ
แนะน่าข้อมูลแผนกรณีเกิดเหตุ
อัคคีภัย และการซ้อมหนีไฟ 

- น่าส่งรายละเอียดเอกสาร
แผนการบริหารกรณเีกิดเหตุ
อัคคีภัยให้บุคลากรใน
โรงเรียนไดร้ับทราบ 

 - มีการซ้อมหนีไฟทั้งในสว่นย่อยของหอพกัและ
การซ้อมของทั้งโรงเรียน 
ให้บุคลากรและนักเรียนรับทราบขั้นตอน
ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุและมีการทบทวน 
ตรวจสอบ 

- การซ้อมหนีไฟส่วนย่อย ปีละ 1 ครั้ง 
และการซ้อมหนีไฟประจ่าปี  
ทั้งโรงเรียน ปีละ 1 ครั้ง 

- ในการซ้อมหนีไฟทั้งโรงเรียนมี
ความจ่าเป็นในการต้องให้บคุลากร 
และนักเรียนเข้ารว่มครบถว้น ซ่ึง
อาจต้องใช้เวลาอบรมในชว่งหลัง
เดือน พ.ค. 65 ในกรณีที่มีบคุลากร
ใหม่ อาจขาดการเข้าร่วมซ้อมหนี
ไฟประจ่าปีที่จัดผ่านไปแลว้ 

- ปรับแผนการซ้อมหนีไฟ
ประจ่าปี เป็น ช่วงเดือน 
มิ.ย. 65 และเนน้การซ้อมให้
มีบุคลากรเข้ารว่ม 
ไม่ต่่ากว่า 90% 

 - การจัดท่าเอกสารคู่มือ และประชาสัมพันธ์ ให้
ผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกสว่นรบัทราบ และก่าหนด
ช่วงเวลาทบทวนคู่มือและมีการ
ประชาสัมพันธ ์

- ทบทวนและประเมินผลความเข้าใจใน
คู่มือฯ ทุกภาคเรียน 

- ในกรณีที่มีบุคลากรใหม่ อาจขาด
ความเข้าใจและการทบทวน
เอกสารคู่มือ รวมทั้งขาดการเข้า
ร่วมซ้อมหนีไฟประจ่าปีที่จัดผ่าน
ไปแลว้  

 

- ปรับปรุงให้มีระบบสแกน QR 
CODE เพื่อเข้าศกึษาคู่มือ 
และการแนะน่าขัน้ตอนการ
หนีไฟใหเ้จ้าหน้าที่ใหม่ และมี
การทบทวนเจ้าหน้าที่ใหม่ให้
ทราบรายละเอียด 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

3. การเกิดอุบัตเิหตุจากการใช้งาน
เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ทดลอง
ในห้องปฏิบัติการ 

- ให้นักเรียนท่าแบบทดสอบความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการแบบออนไลน์ก่อนเข้า
ปฏิบัติการจริง 

- มีการตรวจสอบและซ่อมบ่ารุงอุปกรณ์และ
เครื่องมือให้พร้อมใช้งาน 

- นักเรียนมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ที่
ก่าหนดทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติการจริง 

- ไม่มีอุบัติเหตุจากการใช้งานเครื่องมือ/
เครื่องจักร/อปุกรณ์ทดลองใน
ห้องปฏิบัติการและ 
โรงฝึกงาน 

- การเกิดอุบัตเิหตุจากการใช้งาน
เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์
ทดลองในห้องปฏิบัติการและ 
โรงฝึกงานจากความประมาท 
ขณะใช้งาน 

-  ก่ากับติดตามการใช้งาน
เครื่องมือ/เครื่องจักร/
อุปกรณ์ทดลองใน
ห้องปฏิบัติการและโรง
ฝึกงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัย
อย่างสม่่าเสมอ 

 - ให้นักเรียนศึกษาการใชเ้ครื่องมือ 
จากคลิป/คู่มือการใช้งาน 

- ครูให้ค่าแนะน่าและฝึกการใช้เครือ่งมือ/
เครื่องจักร/อปุกรณ์ทดลองในหอ้งปฏิบัติการ
และโรงฝกึงาน 

- จัดอบรมให้ครูและนักเรียนเกี่ยวกับการสร้าง
ไฟล์ชิ้นงาน 3 มิติ และการพิมพ์งาน 3 มิติ 

- ครูและนักเรียนสามารถสร้างไฟล์
ชิ้นงาน 3 มิติ และการพิมพ์งาน 3 
มิติได้ถูกต้องตามวิธีการใชง้าน 

- ผู้ใช้งาน (นักเรียน/ครู)อาจขาด
ความช่านาญจึงมีความเสี่ยงต่อ 
การเกิดอุบัตเิหต ุ

- จัดครูให้เพียงพอต่อการ
ก่ากับดูแลและใหค้่าแนะน่า
ในการใช้งานเครื่องมือ/
เครื่องจักร/อปุกรณ์ทดลอง
ในห้องปฏิบัติการและ 
โรงฝึกงาน 
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การด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
และความเส่ียง 

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจาก
การเกิดส่ิงที่ไม่ต้องการ 

การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

8. การติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนน ามาปรับใช้โดยอนุโลม 

1. ความเสียหายต่อตนเองหรือของ
โรงเรียนอันเนื่องมาจากการ 
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ   
พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ/ข้อบงัคับ 
กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ 
ของราชการทีโ่รงเรียนน่ามาใช้โดย
อนุโลม 

-  มีการติดตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการและ
น่ามาปรับใช้ และก่าชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งให้มีการ
ติดตามกฎระเบียบของทางราชการต่าง ๆ เช่น 
1) การใช้สิทธิ์สวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐตาม มติ ครม. 
2) การร่วมเปน็กรรมการศกึษาแก้ไขข้อกฎหมายอัน

เป็นอปุสรรคในการพัฒนาระบบการให้บริการแก่
ประชาชนผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส์ (e-service) 

3) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
นครปฐม 

-  บุคลากรรับทราบกฎระเบียบจาก
ทางราชการที่ปรับปรุงใหม่ และ
ปฏิบัติตามมติ ครม. อย่างเคร่งครัด 

-  ยังคงมีความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบของทางราชการที่
แก้ไข/ปรบัปรงุใหม่และ
โรงเรียนน่ามาปรับใช้โดย
อนุโลม เนื่องจากปัจจุบันมีการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง
หลายฉบับ 

-  เพิ่มช่องทางและเครอืข่าย 
รวมถึงมอบหมายบุคคลากร
ในแต่ละส่วนงานที่รบัผิดชอบ
ให้สามารถติดตามกฎระเบียบ
ของทางราชการได้อย่าง
ครอบคลุม 

 -  มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด่าเนินการฯ 
และที่ประชุมเจ้าหน้าที่ฯ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย 

-  ประกาศแนวปฏิบัติในการปิดสถานศึกษาเป็นการ
ชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โรค
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

-  ประกาศแนวปฏิบัติในการกลบัเข้ามาท่างานปกติที่
โรงเรียน 

-  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
กฎระเบียบ และปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติของโรงเรียนอย่างเคร่งครดั 

-  มีบุคลากรบางคนอาจยังไม่
เข้าใจกฎระเบียบที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลง 

- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบฯ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง/ประกาศ/ชี้แจง 
 

 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย 

- บุคลากรที่จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบหรือท่าผิดกฎซ่้าซาก เขา้สู่
กระบวนการตามระเบียบเพื่อให้
ได้มาซ่ึงข้อเท็จจริงและหลกัฐานเชิง
ประจักษ ์

- บุคลากรที่จงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบหรือท่าผิดกฎ
ซ่้าซากอาจสื่อสารเพื่อท่าให้
บุคลากรในภาพรวมเข้าใจ
คลาดเคลื่อนและเกิดทัศนคติที่
ไม่ดีต่อโรงเรียน 

- ด่าเนินการตามข้อบังคับ 
ระเบียบ วินัยอย่างเครง่ครัด 
และมีการชี้แจง นิเทศให้
บุคลากรมีความเข้าใจในกฎ 
ระเบียบอย่างน้อยปีละครั้ง 

 


