
สรุปผลรายงานการควบคุม/จัดการความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ประเด็นความเสี่ยงของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ที่ด าเนินการนอกเหนือจากการควบคุมภายใน มี 4 ด้าน รวม 6 ประเด็น ซึ่งได้บริหารจัดการและมีผลการ
บริหาร ฯ ดังนี ้
 

ประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ก่อนบริหารจัดการ ระดับความเสี่ยง หลังบริหารจดัการ ณ สิ้นไตรมาส 1 
ด้านการเงิน (Financial) 
1. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากรัฐไม่เพยีงพอต่อการจดั

การศึกษาให้แก่นักเรยีนของโรงเรยีนตามหลักสตูรของโรงเรียนและไม่
สามารถท าให้พันธกิจตามพระราช กฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนฯ บรรลุ
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพได้ (F1) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ด้านกลยุทธ์ (Strategic) 
2. แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนและรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 

รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่สามารถเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนใน
ลักษณะเดียวกัน ตามหมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรยีนฯ (S2) 

3. การสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานของ ร.ร.  
มาเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียน ภายใต้
พระราชบัญญัติองค์การมหาขน (S3) 

4. การสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการบริหารจัดการ
การศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มาเป็นผู้อ านวยการ และ รองผู้อ านวยการ (S4) 

ด้านหลักสูตร (Course) 
5. การสร้างหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความเสี่ยงที่จะไม่

สอดคล้องกับตลาดแรงงานและสังคมในอนาคต (C5) 
ด้านการด าเนินการ (Operational) 
6. การไมส่ามารถขับเคลื่อนองค์กร เกี่ยวกับการปรับปรุงการจดัการเรยีนการ

สอนและกระบวนการท างานในยุคเทคโนโลยีดิจิทลัได้ตามเป้าหมาย (O6) 
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สรุปผลการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

ประเด็นความเสี่ยง แผน 
ผลการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ด้านการเงิน (Financial) 
1. งบประมาณทีโ่รงเรียนได้รับการสนับสนนุจากรัฐไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนของโรงเรียน

ตามหลักสูตรของโรงเรียนและไม่สามารถท าให้พันธกิจตามพระราช กฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนฯ บรรลุ
เป้าหมายอย่างมปีระสทิธิภาพได้ (F1) 

MM MM - - - 

ด้านกลยุทธ์ (Strategic) 
2. แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่

สามารถเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนในลักษณะเดียวกัน ตามหมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้โรงเรียนฯ 
(S2) 

MH MH - - - 

3. การสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนนิงานของ ร.ร. มาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ ใน
คณะกรรมการโรงเรียน ภายใต้พระราชบญัญัติองค์การมหาขน (S3) 

MH MH - - - 

4. การสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการบริหารจัดการการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์มาเป็นผู้อ านวยการ และ รองผู้อ านวยการ (S4) 

MH MM - - - 

ด้านหลักสูตร (Course) 
5. การสร้างหลักสูตรและรปูแบบการจัดการเรียนการสอนมีความเสี่ยงที่จะไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและ

สังคมในอนาคต (C5) 

HH HH - - - 

ด้านการด าเนินการ (Operational) 
6. การไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กร เก่ียวกับการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการท างานใน

ยุคเทคโนโลยดีิจิทัลได้ตามเป้าหมาย (O6) 

HM HM - - - 
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สรุปรายงานการควบคุม/จัดการความเสี่ยง ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ณ สิ้นไตรมาส 1 (ณ วันที่ 28 กมุภาพันธ์ 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

ประเด็นความเสี่ยง/
ระดับความเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง/สาเหต ุ KPI 
แนวทาง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
การด าเนินการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
การประเมินผล 

การควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยง 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ก่อน หลัง 

ด้านการเงิน 
1. งบประมาณที่

โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐไม่
เพียงพอต่อการจัด
การศึกษาใหแ้ก่
นักเรียนของโรงเรียน
ตามหลักสูตรของ
โรงเรียนและไม่
สามารถท าให ้
พันธกิจตามพระราช 
กฤษฏกีาจัดตั้ง
โรงเรียนฯ บรรลุ
เป้าหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพได้ 

 
ระดับความเสี่ยง 

โอกาสทีจ่ะเกิด: M 
ผลกระทบ: M 

- สังคมภายนอกไม่
เห็นความส าคัญใน
การสนับสนุน
งบประมาณให้แก่
โรงเรียน 

- ผู้มีบทบาทในการ
จัดสรร
งบประมาณให้
โรงเรียน  
ไม่เข้าใจพันธกิจ
และเป้าหมายการ
จัดตั้งโรงเรียน 

- มีการประชาสัมพันธ์ ที่
ทันต่อเหตุการณ์
เกี่ยวกบั  1) 
ความส าเร็จในการ
พัฒนานักเรียนปัจจุบัน 
และผลงานของ
นักเรียนเก่าและ
นักเรียนปัจจุบัน ตาม
เป้าหมายของโรงเรียน 
2) ผลงานทางวิชาการ
ของครูที่ส่ือถึง
ศักยภาพทางวิชาการ
ในระดับชาติ/
นานาชาติ 3) บทบาท
ของโรงเรียนในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ 

- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
น าเสนอ เกี่ยวกับ 
พันธกิจและภาพลักษณ์
ของโรงเรียนต่อ 
ภาคสังคมอย่าง
สม่ าเสมอ 

- ด าเนินการประชาสัมพันธ์และน าเสนอ
ข้อมูล/ ข่าว เกีย่วกับ  
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  
ผลงานของนักเรียนเก่าและนกัเรียน
ปัจจุบัน การให้บริการพิเศษทาง
วิชาการแก่โรงเรียนอื่นๆ สัมภาษณ์ 
ผ่าน Facebook Fan page และ
เว็บไซต์ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

- มีการน าเสนอเร่ืองราวของนักเรียนใน
รูปแบบบทสัมภาษณ์ ผ่าน Facebook 
Fan page และเว็บไซต์ของโรงเรียน 
จ านวน 4 เร่ือง ได้แก่ (1) Item ส าคัญ
ขาดไม่ได้ในการเรียนของเด็ก MWIT 
(2) เรียนอย่างไรให้สนุก? 7 ไอเดียดี ๆ 
จากครู MWIT (3) [ก.น.] กรรมการ
สภานักเรียนยุคโควิด และ (4) 
ช่วงเวลาดี ๆ และความประทับใจที่ได้
อยู่หอพัก 

- มีการประชาสัมพันธ์และ
น าเสนอข้อมูล/ข่าวเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
ผ่านช่องทางสื่อของโรงเรียน
เพื่อให้สังคมภายนอกได้รับรู้
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 

MM 
 

MM 
 

งานองค์กรสัมพันธ์/
สาขาวิชา/กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน/ฝ่าย
บริหารการศึกษา 
(งานวิชาการ งาน
กิจการนกัเรียน)/ 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

(ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
งานมัลติมีเดีย) 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
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ประเด็นความเสี่ยง/
ระดับความเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง/สาเหต ุ KPI 
แนวทาง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
การด าเนินการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
การประเมินผล 

การควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยง 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ก่อน หลัง 

  - มีการน าเสนอเร่ืองราว 
(Content) ผลผลิต
ตามพันธกจิของ
โรงเรียน ในรูปแบบ
คลิปวิดีโอ/บท
สัมภาษณ์ ผ่าน 
Facebook Fan page 
และเว็บไซต์ของ
โรงเรียน  
เดือนละ 1 เร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 

 - น าเสนอเรื่องราว ในรูปแบบการเล่า
เร่ืองราวชีวิตนักเรียน ดา้นการเรียน
และการใช้ชีวิต ผ่าน Facebook Fan 
page และเว็บไซต์ของโรงเรียน 
จ านวน 13 เร่ือง ได้แก ่

1) การออกก าลังกายในช่วงเย็น 
2) บรรยากาศการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
3) การท าโครงงานของนักเรียน 
4) การมอบบัตรนักเรียนใหแ้ก่นร.ชั้นม.4 
5) การสอนแบบ mini-course 
6) บรรยากาศการเตรียมตัวไปสมัคร

สอบวิชาทหาร 
7) การท าการทดลองในห้องเรียน  

(วิชาชีววิทยาและเคมี) 
8) บรรยากาศการท ากิจกรรมจิตอาสา 

เพื่อน าของไปบริจาค 
9) การเรียนวิชาเคมีนอกห้องเรียน 

(ส ารวจท่อน้ าทิ้ง) 
10) บรรยากาศการสอนวิชา

ประวัติศาสตร์เทคโนโลย ี
11) การลองใช้เครื่องมือช่างของนร.ชั้นม.4 
12) การผลิตสื่อของคุณครู 
13) การเรียนประวัติศาสตร์ผ่านขนมไทย 
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ประเด็นความเสี่ยง/
ระดับความเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง/สาเหต ุ KPI 
แนวทาง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
การด าเนินการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
การประเมินผล 

การควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยง 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ก่อน หลัง 

  - มีการเผยแพร่ผลผลิต
ตามพันธกจิของ
โรงเรียน ผ่าน MWIT 
Magazine 
(Electronic 
Magazine) ปีละ 2 
ฉบับ 

- เผยแพร่องค์ความรู้/
ประสบการณ์/ผลงาน
ของนักเรียน ครูและ
โรงเรียน 

- มีแผนจัดท า MWIT Magazine 
(Electronic Magazine) ที่มีก าหนดการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ ในเดือนเมษายน 
2565 

- มีแผนการเผยแพรอ่งค์ความรู้/
ประสบการณ์/ผลงานของ
นักเรียน ครูและโรงเรียน โดย
จัดท าเป็น MWIT Magazine 
(Electronic Magazine)    

  คณะกรรมการฯ 
จัดท า MWIT 
Magazine/ 

สาขาวิชา/กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน/ฝ่าย
บริหารการศึกษา 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

  - มีรายงานวิเคราะหก์าร
ใช้งบประมาณทุกสิ้น
ไตรมาส 

- ทบทวนและวิเคราะห์
ข้อมูลการเงินและ
ปรับเปลี่ยนการบริหาร
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ด าเนินการเบิก/จา่ย เงินให้
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้ 
และทบทวนการด าเนินงานในแต่ละ
เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนทีว่างไว้ ให้
ด าเนินการปรับเปลี่ยนแผนการ
ด าเนินงาน 

- ด าเนินการสรุปรายงานวิเคราะห์ผลการ
ใช้งบประมาณตามแผนการด าเนินงาน
ของสาขาวิชา/ฝ่าย/งาน/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ในแต่ละเดือนและ ณ สิ้นไตร
มาส ประจ าปีงบประมาณ เสนอตอ่
คณะกรรมการด าเนินงาน/และผู้ตรวจ
สอบภายในเพื่อพิจารณารับทราบผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน 

- มีสรุปรายงานผลการใช้
งบประมาณในแต่ละเดือนและ  
ณ สิ้นไตรมาสเพื่อเป็นข้อมูลใน
การด าเนินการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียน 

  ฝ่ายบริหารทัว่ไป  
(งานและ

ยุทธศาสตร์/งาน
การเงิน)/สาขาวิชา/
ฝ่าย/งาน/กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
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ค าอธิบายความหมายของ  L, M, H 

 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ระดับ ผลกระทบ 

L การได้รับงบประมาณลดลงกว่ากรอบงบประมาณที่ตั้งเป้าหมายไวน้้อยกว่า 

5 % 

L นักเรียนท าปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้น้อยกว่าที่ก าหนด 

ในหลักสูตร 10 % และเป้าหมายการบริการการศกึษาน้อยกว่าที่ก าหนด 10 % 

M การได้รับงบประมาณลดลงกว่ากรอบงบประมาณที่ตั้งเป้าหมายไว ้5-15 % M นักเรียนท าปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้น้อยกว่าที่ก าหนด 

ในหลักสูตร 11-20 % และเป้าหมายการบริการการศึกษานอ้ยกวา่ที่ก าหนด 11-20 % 

H การได้รับงบประมาณลดลงกว่ากรอบงบประมาณที่ตั้งเป้าหมายไวม้ากกว่า 

15 % 

H นักเรียนท าปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้น้อยกว่าที่ก าหนด 

ในหลักสูตร มากกว่า 20 % และเป้าหมายการบริการการศึกษานอ้ยกว่าที่ก าหนด  

มากกว่า 20 % 
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ประเด็นความเสี่ยง/
ระดับความเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง/สาเหต ุ KPI 
แนวทาง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
การด าเนินการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
การประเมินผล 

การควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยง หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ก่อน หลัง 

ด้านกลยุทธ ์
2. แนวทางการบริหาร

จัดการโรงเรียนและ
รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน 
รวมทั้งกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนไม่
สามารถเป็นต้นแบบ
ให้แก่โรงเรียนใน
ลักษณะเดียวกัน 
ตามหมายเหตุทา้ย
พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งโรงเรียนฯ 

- สถานศึกษาทัว่ไป มีระบบ
การท างานแบบราชการ 
จัดการเรียนการสอน
นักเรียนทั่วไปตามนโยบาย
เดียวกันจากส่วนกลาง 
ในขณะที่โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ บริหารจัดการ
ในรูปแบบองค์การมหาชน 
และจัดการศึกษาส าหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

 

- การสร้างความเข้าใจกับ
ผู้บริหารระดับสูงของ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เกี่ยวกบั แนวทาง
ทางการบริหารจัดการ
และรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้ง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ ปีงบประมาณละ 
อย่างน้อย 2 ครั้ง 
 

- จัดประชุมกับผู้บริหาร
ระดับสูงส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานร่วมกัน เพือ่วาง
นโยบายและก าหนดมาตรการ
การปฏิบัต ิในการบริหาร
จัดการในโรงเรียน/ 
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความเป็นต้นแบบ 
เพื่อให้เป้าหมายในการบรหิาร
จัดการและการพัฒนานกัเรียน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

- มีแผนในการจัดประชุมของ
ผู้บริหารของโรงเรียน กับ
ผู้บริหารระดับสูงของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานร่วมกัน ในไตรมาส 3 

- HM 
 

HM 
 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป/ฝ่าย
บริหาร
การศึกษา/งาน
องค์กรสัมพันธ์ 

ตลอด
ปีงบประมาณ  

ระดับความเส่ียง 
โอกาสทีจ่ะเกิด: H
ผลกระทบ: M 

- ระบบการบริหารจัดการทั้ง
ในส่วนของการจัด
การศึกษาและการบริหาร
จัดการภาพรวมของ
หน่วยงานหลักอาจไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทัน
กับระบบที่โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์วางไว้ 

- มีระบบการจัดการองค์
ความรู้ที่บุคลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียนจากหน่วยงาน
ภายนอกสามารถเข้าถึง
ได้โดยตรง 

- มีสือ่ที่น าเสนอผ่านระบบ
จัดการองค์ความรู้ อย่าง
น้อย 6 ชิ้น/ภาคเรียน 
 

- พัฒนาระบบการจัดการองค์
ความรู้ เพื่อให้บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน
จากหนว่ยงานภายนอก
สามารถเข้าถึงได้โดยตรง 

- พัฒนาสื่อองค์ความรู้ที่
สามารถน าไปแสดงในระบบ
การจัดการองค์ความรู้ 

- มีแผนการประชาสัมพันธ ์
เกี่ยวกบั ระบบการจัดการองค์
ความรู้ไปยังบุคลากรทาง
การศึกษาและนักเรียนจาก
หน่วยงานภายนอก ภายหลังที่มี
การพัฒนาระบบฯ เสร็จสิ้น  
ในไตรมาส 3 

-   ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 
(ศูนย์
คอมพิวเตอร์)/
สาขาวิชา/
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน/งาน
องค์กรสัมพันธ์ 

ตลอด
ปีงบประมาณ  

- ประชาสัมพันธก์ารเข้าถึง
ระบบการจัดการองค์ความรู้
ไปยังบุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนจากหนว่ยงาน
ภายนอก 
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ค าอธิบายความหมายของ  L, M, H 

 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ระดับ ผลกระทบ 

L - มีหน่วยงานทางการศกึษา/ผู้สนใจ ให้ความสนใจรูปแบบการจัดการ
จัดการเรียนการสอนรวมทัง้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมหิดลฯ 
ไม่น้อยกว่า 80 % 

L - มีหน่วยงานทางการศกึษา/ผู้สนใจน ารูปแบบการจัดการศึกษาไปประยุกต์ใช้  
ไม่น้อยกว่า 75 % ของหนว่ยงานทางการศึกษา/ผู้สนใจ 

M - มีหน่วยงานทางการศกึษา/ผู้สนใจ ให้ความสนใจรูปแบบการจัดการ
จัดการเรียนการสอนรวมทัง้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมหิดลฯ 
ระหว่าง 65-79 % 

M - มีหน่วยงานทางการศกึษา/ผู้สนใจน ารูปแบบการจัดการศึกษาไปประยุกต์ใช้ 50 – 
74 % ของหนว่ยงานทางการศึกษา/ผู้สนใจ 

H - มีหน่วยงานทางการศกึษา/ผู้สนใจ ให้ความสนใจรูปแบบ 
การจัดการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ

โรงเรียนมหิดลฯ ไม่ถงึ 65 % 

H - มีหน่วยงานทางการศกึษา/ผู้สนใจน ารูปแบบการจัดการศึกษาไปประยุกต์ใช้น้อย
กว่า 50 % ของหน่วยงานทางการศึกษา/ผู้สนใจ 
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ประเด็นความเสี่ยง/
ระดับความเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง/สาเหต ุ KPI 
แนวทาง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
การด าเนินการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
การประเมินผล 

การควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยง หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ก่อน หลัง 

ด้านกลยุทธ ์
3. การสรรหาผู้ที่มี

ความรู้ ความเขา้ใจ
ในการด าเนินงาน
ของโรงเรียนมาเป็น
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการ
โรงเรียน ภายใต้
พระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน 

ระดับความเส่ียง 
โอกาสทีจ่ะเกิด: H
ผลกระทบ: M 

 

- ไม่สามารถสรรหา
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตาม
ก าหนดเวลาได ้

- คุณสมบัติของ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่
ก าหนดไว ้
บางประการตาม
ความแห่ง
พระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน ท า
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ความเข้าใจ
การด าเนินงานของ
โรงเรียนไม่สามารถ
รับการสรรหาเข้าเป็น
กรรมการใน
คณะกรรมการ
โรงเรียนได้ 

- มีการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไว้
ล่วงหน้า 

 
 
 

- วางแผนการสรรหาและส ารวจ
รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม
ล่วงหน้า 

 

1. ศึกษากฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการ
สรรหาคณะกรรมการโรงเรียน 
ภายใต้พระราชกฤษฎีจัดตั้ง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
ตลอดจนหนังสือราชการต่าง ๆ 
จากส านกังาน ก.พ.ร. ที่เกี่ยวข้อง 

2. วางแผนและจัดประชุม
คณะกรรมการโรงเรียนเป็นการ
เฉพาะ เพือ่หารือการได้มาซ่ึง
รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม 

ข้อจ ากัดของคุณสมบัติของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งผลต่อ
โอกาสในการได้มาซ่ึงรายชื่อผู้ที่
มีความเหมาะสมมีจ านวนนอ้ย 

HM 
 

HM 
 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

(ประสานงาน) 

ตลอด
ปีงบประมาณ  
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ค าอธิบายความหมายของ  L, M, H 

 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ระดับ ผลกระทบ 

L - ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สามารถมาเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิและมี
ประสบการณห์รือการท างานด้านการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเคยบริหารงานในหนว่ยงานทีมี่ลักษณะ
เดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มาก่อน ซึ่งเปน็ที่ยอมรับทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

L - ความจ ากัดด้านการช่วยผลักดันให้โรงเรียนบรรลวุัตถุประสงค์การจัดต้ัง
โรงเรียน 

M - ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สามารถมาเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิและมี
ประสบการณห์รือการท างานด้านการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

M - ความจ ากัดด้านการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เกี่ยวกบัทิศทางของ
โรงเรียน และการช่วยผลักดันใหโ้รงเรียนบรรลุวัตถปุระสงค์การจดัต้ัง
โรงเรียน 

H - ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สามารถมาเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ แต่ไม่มี
ประสบการณห์รือการท างานด้านการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาก่อน 

H - ความจ ากัดด้านวิสัยทัศน์ การชี้น า และการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เกี่ยวกบัทิศทางของโรงเรียน รวมทั้งการช่วยผลักดันใหโ้รงเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน 
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ประเด็นความเสี่ยง/
ระดับความเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง/สาเหต ุ KPI 
แนวทาง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
การด าเนินการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
การประเมินผล 

การควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยง หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ก่อน หลัง 

ด้านกลยุทธ ์
4. การสรรหาผู้ที่มี

ความรู้ 
ความสามารถและ
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการ
การศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มาเป็น
ผู้อ านวยการ และ
รองผู้อ านวยการ 

 
ระดับความเสี่ยง 

โอกาสทีจ่ะเกิด: H
ผลกระทบ: M 

- บุคลากรที่มี
ความสามารถเชิง
บริหารและมีความ
เข้าใจในการจัด
การศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายขาดแคลน  

- บุคคลภายนอกที่ผ่าน
การสรรหาบางราย
ไม่สามารถปรับการ
ท างานให้เข้ากับพันธ
กิจ/ยุทธศาสตร์และ
บริบทของโรงเรียน 

- บุคคล (ภายนอกและ
ภายใน) ที่เข้าสู่
กระบวนการคัดเลือก/
สรรหา มีจ านวนน้อย 
และมีศักยภาพไม่
เหมาะสมต่อการ
ท างานในระดับ
บริหารโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ในฐานะ
องค์การมหาชน 

- ได้ผู้มีความรู้
ความสามารถและเข้าใจ
ในการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์มา
ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการและรอง
ผู้อ านวยการ 

- วางแผนการสรรหาและขอ
ค าแนะน าจากกรรมการ
โรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ปรึกษา เพือ่เป็นแนวทางให้
ได้มาซ่ึงผู้ที่มีเหมาะสมมา
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
และรองผู้อ านวยการ 

 

- ศึกษากฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการสรรหา
ผู้อ านวยการโรงเรียน ภายใต้พระราช-
กฤษฎจีัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
และพระราชบัญญัตอิงค์การมหาชน 
ตลอดจนหนังสือราชการต่าง ๆ จาก
ส านักงาน ก.พ.ร. ที่เกี่ยวข้อง 

- ด าเนินการประกาศคณะอนุกรรมการ
สรรหาผู้อ านวยการโรงเรียน ในการ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน โดยบุคลากร
ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2564 

- ประชุมชี้แจงการเสนอชื่อบุคคลเข้า
รับการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียน
เมื่อวันที่ 7  ธันวาคม 2564 และ
บุคลากรของโรงเรียนเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น
ผู้อ านวยการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
2564 

- คณะกรรมการโรงเรียนในการประชุม
ครั้งที่ 145/1/2565 เมื่อวันที่ 11 
มกราคม 2565 เห็นชอบผลการสรร
หาผู้อ านวยการตามที่
คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอ  

 

ได้บุคคลมาด ารงต าแหน่งผู้อ าวย
การโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 

HM 
 

MM 
 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

(ประสานงาน) 

ตลอด
ปีงบประมาณ  
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ประเด็นความเสี่ยง/
ระดับความเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง/สาเหต ุ KPI 
แนวทาง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
การด าเนินการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
การประเมินผล 

การควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยง หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ก่อน หลัง 

 และการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

 - ส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรภายในให้ได้รับการ
พัฒนาทักษะการบริหาร 
และความรู้ความเขา้ใจใน
การจัดการศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ 

- จัดอบรมและพัฒนาผูบ้ริหาร  
(รองผู้อ านวยการ/หวัหน้าสาขาวิชา/
ฝ่า/หัวหนา้งาน) ให้มีทกัษะรอบดา้นใน
การบริหารจัดการ 
 

การด าเนินการเป็นไปตามแนว
ทางการจัดการความเส่ียง แต่
บุคลากรยังไม่พร้อมที่จะกา้วสู่
ต าแหน่งบริหาร 

    

  - จัดท าแผนการทดแทน
ต าแหน่งบริหาร 
(succession plan)  
ในระยะยาว 

- มีการคัดเลือกหัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย 
โดยการเสนอชื่อจากบุคลากรในส่วน 
ให้ได้มีโอกาสในการบรหิารงานตาม
วาระ 

     

   - ให้ผู้บริหารทกุระดับท า
รายงานการพัฒนาสมรรถนะ
ของตนเองในมิติของการ
ก ากับดแูลงานประจ า/การ
พัฒนางานประจ า และการคิด
งานใหม่ที่มีลักษณะ
สร้างสรรค์หรือทา้ทาย 

- มีรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารทุกระดับตามรอบประเมินผล
การปฏิบัติงานครอบคลุมทุกมิต ิ

     

   - จัดให้มกีารประเมินสมรรถนะ
ในการท างานของผู้บรหิารทุก
ระดับเปน็ระยะ  ๆเพือ่ใช้เปน็
แนวทางในการพัฒนาสร้าง
ระบบการก ากับตดิตาม 
ประเมนิศักยภาพในการท างาน 

- มีการประเมินสมรรถนะการท างาน
ของผู้บริหาร และการให้ขอ้มูล
ย้อนกลับเพือ่การพัฒนาทุก 6 เดือน 
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ค าอธิบายความหมายของ  L, M, H 

 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ระดับ ผลกระทบ 

L - ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สามารถมาเป็นผู้อ านวยการและมีประสบการณ์
หรือการท างานด้านการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีวิสัยทัศน์และเคยบริหารงานในหนว่ยงานที่มี
ลักษณะเดียวกบัโรงเรียนมหิดวิทยานุสรณ์มาก่อน 

L - ได้ผู้ที่มีความสามารถแต่อาจยังไม่เข้าใจบริบทและวัตถปุระสงค์ในการจัดต้ัง
โรงเรียน อาจต้องใช้เวลาท่ีต้องเรยีนรู้เพื่อท าความเข้าใจบริบท ไมเ่กิน 6 เดือน 

M - ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สามารถมาเป็นผู้อ านวยการและมีประสบการณ์
หรือการท างานด้านการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

M - ได้ผู้ที่มีความสามารถ แต่ไม่เข้าใจในบริบทของโรงเรียน ก าหนดทิศทางการ
บริหารงานไม่ชัดเจน ท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนชะงกังันไปบ้าง แต่
สามารถด าเนินการได ้

H - ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สามารถมาเป็นผู้อ านวยการแต่ไม่มี
ประสบการณห์รือการท างานด้านการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

H - ไม่สามารถหาผู้ท่ีเหมาะสมมาด ารงต าแหนง่ได้  ไม่สามารถน าแผนงานหรอื
นโยบายจากกรรมการมาด าเนินงานต่อได้  ท าให้การด าเนินงานของโรงเรียน
ชะงักงัน ไม่สามารถพัฒนาหรือเดินไปข้างหน้าได้อย่างทีค่วรจะเป็น ขาด
วิสัยทัศน์ เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียน ทั้งในเชิงการก าหนด
นโยบาย การบริหารงานทศิทางหลักสูตรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นความเสี่ยง/
ระดับความเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง/สาเหต ุ KPI 
แนวทาง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
การด าเนินการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
การประเมินผล 

การควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยง หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ก่อน หลัง 

ด้านหลักสูตร 
5. การสร้างหลักสูตร

และรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน
มีความเส่ียงที่จะไม่
สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานและ
สังคมในอนาคต 
 

ระดับความเสี่ยง 
โอกาสทีจ่ะเกิด: H
ผลกระทบ: H 

- การขาดวิสัยทัศน์ 
หรือมุมมองรอบด้าน 
หรือขาดการ
คาดการณ์ล่วงหน้าใน
การปรับเปลี่ยนของ
บริบทต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศใน
กระบวนการ พัฒนา
หลักสูตรของโรงเรียน 

- มีกิจกรรม การให้ความรู้/
อบรม/ศึกษาดูงาน ใหก้ับ
ครูและเจ้าหน้าที่ด้าน
ทิศทางการศึกษาและ
สมรรถนะที่จ าเป็น ตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานในอนาคต 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

- ให้ความรู้ ฝึกอบรม จัดศึกษา
ดูงานให้กับครูและเจ้าหนา้ที่ 
เพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองทาง
การศึกษาทีก่ าลังจะเกิดขึ้นใน
อนาคตให้มากขึ้น 

- จัดกิจรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
ในหัวข้อ “การวิจัยเชิงคุณภาพ
การศึกษา”เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 65 
โดยมีครูและเจ้าหนา้ที่ เข้ารว่ม
กิจกรรมจ านวน 94 คน (ครู 71 
จนท.23) 

- ครูผู้สอนเข้าร่วมอบรมพัฒนา
ตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน 

- มีครู ร้อยละ 96 และ
เจ้าหน้าที่ร้อยละ 40 เขา้ร่วม
กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้กับ
ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
ด้านการศึกษาเพื่อเปิดโลก
ทัศน์มุมมองทางการศึกษา 
และมีผลประเมินความพึง
พอใจในกิจกรรมร้อยละ 87 

HH HH  
 

สาขาวิชา/ฝ่าย
บริหาร

การศึกษาและ
กิจการนกัรียน/
ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป 
(งานบุคคล) 

ตลอด
ปีงบประมาณ  

 - มีกิจกรรมสะท้อนการใช้
หลักสูตร และผลผลิตของ
หลักสูตรปัจจุบันจาก ครู 
ผู้ปกครอง นักเรียน
ปัจจุบัน นกัเรียนเก่า  
และสถาบันในประเทศที่มี
นักเรียนจากโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ไป
ศึกษา 

- ทบทวนการใช้หลกัสูตร โดย
พิจารณาถึงข้อดี ข้อเสีย แนว
ทางแก้ไข และการปรับปรุง
หลักสูตร 

- ครูผู้สอนจัด PLC ในสาขาและใน
กลุ่มผู้สอนรายวิชาเดียวกัน 

- ประชุมครูผู้สอนแต่ละระดับชั้น
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การจัดการเรียนการสอน ตาม
หลักสูตร 62 ในแต่ละเดือน 

- ครูผู้สอนมีการปรับรูปแบบ
การสอนและกิจกรรมให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

  สาขาวิชา/  
ฝ่ายบริหาร

การศึกษาและ
กิจการนกัเรียน 
(งานวิชาการ) 

 

  - ร่างหลักสูตรแล้วเสร็จ 
ภายในงบประมาณปี 
2565 โดยก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนา
นักเรียนให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานและสังคมใน
อนาคต 

- ปรับปรุงหลักสูตรโดยก าหนด
เป้าหมายการพัฒนานักเรียน
ให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นใน
ตลาดแรงงานและสังคมใน
อนาคต 

อยู่ระหว่างการวางแผนด าเนินการ -   สาขาวิชา/
ฝ่าย/งาน  

ฝ่ายบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนกัเรียน 
(งานวิชาการ) 
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ค าอธิบายความหมายของ  L, M, H 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ระดับ ผลกระทบ 

L - หลักสูตรมุ่งเนน้ความเชื่อมโยงทกุศาสตร์ แต่ยังไม่เน้นแนวโน้มความ
เป็นไปของสังคมอนาคต 

L - นักเรียนซ่ึงเป็นผลผลิตของโรงเรยีน มีพ้ืนฐานความรู้หรอืความเขา้ใจ ถึงผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของบรบิททุกดา้นต่อวิชาชีพและการใช้ชีวิตในสงัคม 

M - หลักสูตรมุ่งเนน้การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ แต่ไม่เน้นความเป็นไปของสังคมอนาคต 

M - นักเรียนซ่ึงเป็นผลผลิตของโรงเรยีน มีพ้ืนฐานความรู้หรอืความเขา้ใจ ถึงผลกระทบจาก
ความรู้ทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ต่อวิชาชีพและการใช้ชีวติในสังคม 

H - หลักสูตรมุ่งเนน้ความรู้เชิงทฤษฎีในสาขาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ระดับเข้มข้นลกึซึ้ง และไม่เน้นความเป็นไปของสังคม
อนาคต 

H - นักเรียนซ่ึงเป็นผลผลิตของโรงเรยีน ไม่มีพื้นฐานความรู้หรือความเข้าใจ เกี่ยวกบัการ
เปลี่ยนแปลงของบริบททุกด้านต่อวิชาชีพและการใช้ชวีิตในสังคม 
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ประเด็นความเสี่ยง/
ระดับความเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง/สาเหต ุ KPI 
แนวทาง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
การด าเนินการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
การประเมินผล 

การควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

โอกาสที่จะ
เกิดข้ึน
คงเหลือ 

ความเสี่ยง
คงเหลือ 

ด้านการด าเนินการ 
6. การไม่สามารถ

ขับเคลื่อนองค์กร 
เกี่ยวกบัการปรับปรุง
การจัดการเรียนการ
สอนและกระบวนการ
ท างานในยุค
เทคโนโลยีดิจิทัลได้
ตามเป้าหมาย 

ระดับความเสี่ยง 
โอกาสทีจ่ะเกิด: M
ผลกระทบ: H 

- บุคลากรบางส่วนไม่
ตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงแบบ 
disruptive ที่เกิดขึ้น
จาก digital 
technology  

- บุคลากรบางส่วน
จ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนา digital 
mindset เพื่อให้
สามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ทัน 

- มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้าน digital 
technology ในการ
ประชุมประจ าเดือน
ของสาขา/ฝ่าย/งาน 
อย่างน้อยไตรมาสละ 
1 ครั้ง 
 

- จัดให้มีกระบวนการ Peer 
learning โดยเน้นการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและ
การท างาน เพือ่ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในสาขาวิชา/ฝ่าย/งาน 

- สาขาวิชาจัดให้มีกระบวนการ 
Peer learning เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน ทุก
สัปดาห์และประชุมครูผู้สอนร
ระดับชั้นเดียวกันประจ าทกุเดือน 
 

- ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียน
การสอนและกระบวนการ
ท างานในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
ได้ตามเป้าหมาย 
 

MH MH สาขาวิชา/ฝ่าย/
งาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ  

- บุคลากรผ่านการสอบ
มาตรฐาน IC3 GS6 
Level 1 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70  

- มีการจัดอบรมด้าน
การประยกุต์ใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร  
(ทุกรูปแบบ) ไม่น้อย
กว่า 4 คร้ัง  

 
 
 
 

- จัดหาหลักสูตรอบรม/
สัมมนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ/ความจ าเป็น
ในการพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลของ
บุคลากรที่ต่างกัน 

- มีการจัดอบรมใหก้ับบุคลากร
ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ฯ เพื่อ
เพิ่มทักษะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 
 

- บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ฯ 
มีทักษะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

  ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป  

(งานบุคคล)/ 
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

(ศูนย์
คอมพิวเตอร์) 
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ประเด็นความเสี่ยง/
ระดับความเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง/สาเหต ุ KPI 
แนวทาง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
การด าเนินการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
การประเมินผล 

การควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

โอกาสที่จะ
เกิดข้ึน
คงเหลือ 

ความเสี่ยง
คงเหลือ 

   - การจัดอบรม/แผนพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
ให้กับบุคลากร หรือจัดให้มี
เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญให้
ค าแนะน าให้ความรู ้

- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์/
การเรียนรู้ 

- มีการวางแผนพัฒนา
บุคลากรอยา่งเป็นระบบ 

- วางแผนการจัดหัวขอ้อบรมที่
เหมาะสมกับการปฏบิัติงานรวมไป
ถึงความปลอดภยัด้านเทคโนโลยี
ให้กับบุคลากรในโรงเรียน 

- ศึกษาเครื่องมือในการวัดระดับ
ทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับ
บุคลากรเพื่อประเมินและเลือก
หลักสูตรการอบรมให้เหมาะสม
กับกลุ่มบุคลากร 

- โรงเรียนมีแผนส าหรับจัด
เตรียมการอบรมให้เหมาะสม
กับบุคลากร 

- โรงเรียนมีแผนในการวัด
ระดับทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับบุคลากร 

    

   - พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรภายในองค์กร 
(ERP) เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการภายในองค์กร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

- จัดท าโครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) 
และควบคุมการด าเนินการของ
บริษัทผู้ประกอบการให้เป็นไป
ตามแผนงาน 

- โรงเรียนมีความก้าวหน้าใน
การพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กรในระยะที่ 3 
ของโครงการ 

    

   - พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาพรวม 
(Backoffice) 
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ค าอธิบายความหมายของ  L, M, H 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ระดับ ผลกระทบ 

L - บุคลากรมากกว่าร้อยละ 10 ใช้เวลาในการพัฒนาและปรับตวัในการ
ท างานโดยใช้ digital technology มากกว่า 3 เดือน 

L - ความล่าช้าของข้อมูลในระบบ e–office ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
ด้านการใช้เวลา 

M - บุคลากร ร้อยละ 11 - 29 ใชเ้วลาในการพัฒนาและปรับตัวในการ
ท างานโดยใช้ digital technology มากกว่า 3 เดือน 

M - ความเสียหายขององค์กรด้านชื่อเสียงและการเงินจากการตัดสินใจบนความ 
ผิดพลาดของข้อมูลในระบบ e-office 

H - บุคลากรเกินร้อยละ 30 ใชเ้วลาในการพัฒนาและปรับตัวในการท างาน
โดยใช้ digital technology มากกว่า 3 เดือน 

H - ความเสียหายขององค์กรด้านชื่อเสียงและการเงินหรอืเกิดคดีความจากการ
ตัดสินใจบนความผิดพลาดของขอ้มูลในระบบ e-office 

 

 

 

 


