แผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ความเสี่ยง
(ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์)
1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอน 1. นักเรียนบางคนไม่สามารถปรับตัวตาม
ให้กับนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพือ่ ให้บรรลุตาม
หลักสูตร
เป้าหมายของหลักสูตร
- เพื่อให้การประเมินผลการเรียนรูแ้ ละ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไป
เป้าหมายของหลักสูตร
- เพื่อผลิตสื่อการสอนที่สง่ เสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียน
2. นักเรียนบางคนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล
การเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามเป้าหมายของหลักสูตร
3. การออบแบบกิจกรรมจัดการเรียนการสอน
บางกิจกรรมยังไม่สอดคล้องกับรูปแบบ
ผสมผสาน (Hybrid) ที่โรงเรียนกาหนด
กิจกรรม/วัตถุประสงค์

แนวทางการควบคุม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ก่อน
สมัครเข้าโรงเรียน เมื่อเข้ามาเป็นนักเรียน และ
ระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่อง
- จัดประชุมครูและผูร้ ับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทบทวนเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามที่กาหนดในหลักสูตร
- ครูผสู้ อนและผู้จดั กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกากับ
ติดตาม และสะท้อนกลับการประเมินผลการเรียนรู้
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง
- สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้บุคลากรถึง
ความสาคัญและประโยชน์ของการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning)
ในการพัฒนานักเรียน
- จัดหาและจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์
เครื่องมือ รวมทั้ง software program ในการสร้าง
สื่อการเรียนรู้ ตามความต้องการของบุคลากร ภายใต้
กรอบความเหมาะสมและเป็นไปได้ตามแนวทางการ
เรียนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning)

ตลอดปีงบประมาณ

สาขาวิชาต่าง ๆ /
(งานวิชาการ)

-1-

กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง
(ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์)

4. นักเรียนบางคนยังไม่สามารถพัฒนา
สมรรถนะของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
และความสนใจ

แนวทางการควบคุม
- สนับสนุน ส่งเสริม และจัดให้บุคลากรสายวิชาการมี
การพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
สอน การสร้างสื่อการสอน การใช้เครื่องมือในแพล็ต
ฟอร์มออนไลน์ในการสอน เป็นประจาทุกสัปดาห์
- สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนถึงประโยชน์ที่
จะเกิดขึ้นกับนักเรียน เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ
เรียนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ของโรงเรียน ในหลากหลายรูปแบบ
อาทิ การประชุม การประสัมพันธ์
- สร้างระบบติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน รับฟังความคิดเห็น จากนักเรียน ครู และ
ผู้ปกครอง อย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน
- จัดให้มีการทบทวนหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน
เพื่อปรับปรุงให้สอดรับกับการพัฒนาสมรรถนะ
นักเรียนในโลกดิจิทัล
- สร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะ
นักเรียนตามหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการทากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
- ประเมินและวิเคราะห์สมรรถนะนักเรียนตามที่
กาหนดในหลักสูตร เพือ่ จาแนกระดับสมรรถนะ
และวางแผนการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพและความ
สนใจของนักเรียน
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ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง
(ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์)

แนวทางการควบคุม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีงบประมาณ

สาขาวิชา/
(งานวิชาการ)

- ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนถึงประสิทธิผลของ
กิจกรรม เพื่อนาไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้ง
ต่อ ๆ ไป
- จัดให้มีการสรุปบทเรียน (lesson learned) และ
สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการ
สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน ม. 4
วัตถุประสงค์
- เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีศกั ยภาพสูงด้าน 1. การรั่วของข้อสอบและความคลาดเคลื่อน - มีมาตรการรักษาความลับในการดาเนินการออก
การเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เข้า
ของการตรวจข้อสอบทีเ่ ป็นข้อสอบอัตนัย ข้อสอบ เก็บข้อสอบ และ การตรวจข้อสอบ
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- มีกระบวนการสอบทานความถูกต้องในการ
ตรวจข้อสอบแบบอัตนัย
2. ข้อสอบคัดเลือกไม่สามารถจาแนกนักเรียน - จัดสร้างแบบวัดสมรรถนะเกี่ยวกับทักษะและ
ที่มีทักษะและคุณลักษณะแตกต่างกันได้
คุณลักษณะตามที่กาหนดในหลักสูตรของโรงเรียน
ชัดเจน
- ใช้แบบวัดสมรรถนะเกี่ยวกับทักษะและ
คุณลักษณะวัดสมรรถนะดังกล่าวของนักเรียน
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กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง
(ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์)

3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์
- เพื่อควบคุมประสิทธิภาพกระบวนการ
1. การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามกรอบ
บริหารงานบุคคลทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ
ภาระงานที่กาหนดในกล่องเงินเดือนของ
สรรหา การประเมินผล การพัฒนา
เจ้าหน้าที่บางคนซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
บุคลากร การต่อสัญญา การเลื่อน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลือ่ น
ตาแหน่ง การพิจารณาเงินเดือน ค่าจ้าง
ตาแหน่ง การพิจารณาเงินเดือน
ตลอดจนสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบ 2. การไม่สามารถพัฒนาวิธีปฏิบัติงานหรือ
แทนต่าง ๆ
สร้างผลงานที่สะท้อนการพัฒนา
- เพื่อให้กระบวนการบริหารงานบุคคล
สอดคล้องและถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับ และประกาศของโรงเรียน
- เพื่อให้พัฒนาบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้องตาม
ระเบียบ
3. บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจระบบการ
ประเมินโดยใช้ผลการปฏิบัติงานตามภาระ
งานของกล่องเงินเดือน และยังคงยึดติดอยู่
กับการประเมินและค่าตอบแทนแปรผัน
ตามประสบการณ์และผลงานในรูป
แบบเดิม

แนวทางการควบคุม

- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบภาระงานที่กาหนด
ในกล่องเงินเดือน โดยแยกประชุมตามกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกล่องเงินเดือนเดียวกัน

- สารวจปัญหาหรืออุปสรรคหรือหาสาเหตุที่ทาให้
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาแต่ไม่สามารถประยุกต์
แนวคิดมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานที่
สะท้อนการได้รับการพัฒนาได้
- ส่งเสริมและจูงใจให้เจ้าหน้าที่พฒ
ั นาวิธีปฏิบัติงาน
หรือสร้างผลงานเพื่อการพัฒนาวิชาชีพตามความ
ถนัดและความสนใจ
- ตั้งคณะทางานศึกษาความสอดคล้องของ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งต่าง ๆ ของ ร.ร.
ที่กาหนดไว้ระยะหนึ่งแล้ว กับ ความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็น
สาหรับตาแหน่งในการดาเนินงานปัจจุบันของ
โรงเรียน
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ระยะเวลาดาเนินการ

ตลอดปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป:
งานบุคคล)

กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง
(ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์)

4. บุคลากรบางส่วนยังไม่สามารถพัฒนา
ตนเองให้มีสมรรถนะรองรับการทางานที่
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของโรงเรียนใน
ปัจจุบันได้

แนวทางการควบคุม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- ให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก แก่เจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการประเมินสรรถนะของบุคลากรตาม
สายงานและระดับตาแหน่ง
- พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
กล่องเงินเดือนที่สะท้อนสมรรถนะการปฏิบัติงาน
จริงเกี่ยวกับภาระงาน ระดับตาแหน่ง และ
องค์ประกอบอื่น ๆ
- จัดให้มีการโยกย้ายตาแหน่งงานให้เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน และนาผลการวิจัยในชั้น
เรียนมาเป็นกรณีตัวอย่างHuman Resource
Management Blueprint

4. การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก
4.1 การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ.ในจังหวัด
วัตถุประสงค์
- เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ 1. การบริหารจัดการงบประมาณที่ใช้ในการ - สร้างความเข้าใจกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
สอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน สนับสนุนโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการไม่
เกี่ยวกับกระบวนการขอรับการสนับสนุน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็น
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
งบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯและโรงเรียนใน
เครือข่ายของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ
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ตลอดปีงบประมาณ

งานบริการวิชาการ

ความเสี่ยง
แนวทางการควบคุม
ระยะเวลาดาเนินการ
(ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์)
5. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง
วัตถุประสงค์
- เพื่อควบคุม/ลดความเสียหายจาก
1. การเกิดพฤติกรรมไม่คาดหมายของ
- สอบวัดทางจิตวิทยาเพื่อคัดกรองนักเรียนที่มี
ตลอดปีงบประมาณ
พฤติกรรมของนักเรียนที่มีลักษณะทาง
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทาง
คุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง
จิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง
เสียหาย
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกากับดูแลนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอน
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกากับดูแลนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
นักเรียนภาคกลางคืน
- ประสานข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้แก่บคุ ลากรที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษาประจา
ชั้น ครูหอพัก และครูแนะแนวให้คาปรึกษา เพือ่
ร่วมกันดูแล
- จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางจิตวิทยาสาหรับนักเรียน
- ประสานกับผู้ปกครอง กรณีนักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ระดับสูง ที่จาเป็นต้องพบจิตแพทย์
6. การใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการดาเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัตงิ านในโรงเรียนเป็นไป การใช้ความเป็นบุคลากรของโรงเรียนหรือ
- สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานโดยยึด
ตลอดปีงบประมาณ
อย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลัก ตาแหน่งหน้าที่เพื่อลาภหรือประโยชน์ที่มิควร
หลักธรรมาภิบาล ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ธรรมาภิบาล
ได้โดยไม่เจตนา
และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
- ให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
กิจกรรม/วัตถุประสงค์
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ผู้รับผิดชอบ

สาขาวิชา/ฝ่าย (ฝ่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการนักเรียน)

สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน
(งานบุคคล)

ความเสี่ยง
(ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์)
7. ระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนมีความสุข มีความอบอุ่น - บุคคลภายนอกแอบแฝงเข้ามาภายใน
และมั่นใจในการพักในหอพัก
โรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
- เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ ความ
เชื่อมั่นให้กับผูป้ กครองนักเรียนในการส่ง
นักเรียนเข้ามาเรียนในโรงเรียน
- เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีความ
ปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ
- เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
- การเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน
ทุกคนตระหนักถึงอันตรายเกี่ยวกับ
สารเคมีและอุบัตเิ หตุจากการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์และสารเคมี
กิจกรรม/วัตถุประสงค์

- การเกิดอุบัตเิ หตุจากการใช้งานเครื่องมือ/
เครื่องจักร/อุปกรณ์ทดลองใน
ห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน

แนวทางการควบคุม

- มีแนวทางปฏิบัตงิ านรักษาความปลอดภัยและ
วิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้
- กาหนด พื้นที่ของโรงเรียน ในการเข้า-ออก ของ
บุคคลภายนอกและมาตรการรักษาความปลอดภัย
- มีการติดตั้งระบบกล้อง CCTV เพื่อตรวจสอบ และ
บันทึกข้อมูลการเข้าออกของผู้ทมี่ าติดต่อโรงเรียน

- มีแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ และ
มีการทบทวนซักซ้อมแผน
- มีการซ้อมหนีไฟทั้งส่วนย่อย และการซ้อมหนีไฟ
ประจาปี
- มีการให้คาแนะนา และจัดทาคู่มอื ประชาสัมพันธ์
ต่อนักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่พักในหอพัก ร่วมกับ
ครูที่ดูแลหอพัก ให้ทราบถึงขั้นตอนปฏิบัติกรณีเกิด
เหตุอัคคีภัย
- มีมาตรการและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ให้ความรู้ จัดอบรม ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้สารเคมี เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์
ทดลองในห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน
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ระยะเวลาดาเนินการ

ตลอดปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สาขาวิชา/ฝ่าย
(ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ/
ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา)

ความเสี่ยง
แนวทางการควบคุม
ระยะเวลาดาเนินการ
(ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์)
8. การติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนนามาใช้โดยอนุโลม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานของโรงเรียนเป็นไป 1. ความเสียหายต่อตนเองหรือของโรงเรียน - ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ พระราชบัญญัติ
ตลอดปีงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
อันเนื่องมาจาก
พระราชกฤษฎีการะเบียบ/ข้อบังคับ กฎกระทรวง
ระเบียบ/ข้อบังคับ กฎกระทรวง มติ
การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระ
มติครม. ประกาศ
คณะรัฐมนตรี ประกาศ ของราชการที่
ราชกฤษฎีกา ระเบียบ/ข้อบังคับ
- นาเสนอ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
โรงเรียนนามาใช้โดยอนุโลม
กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
ระเบียบ/ข้อบังคับ กฎกระทรวง มติครม. ประกาศ
ของราชการทีโ่ รงเรียนนามาใช้โดยอนุโลม ที่เปลี่ยนแปลงและมีผลต่อการดาเนินงานของ
โรงเรียนต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ
และที่ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจาเดือนเพื่อให้
ทันต่อเหตุการณ์
- มีการทบทวนและ/หรือปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงานทุกปี
- ดาเนินการตาม พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ/ข้อบังคับ กฎกระทรวง
มติครม. ประกาศ กรณีจงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือทาผิดซ้าซาก
จกรรม/วัตถุประสงค์
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ผู้รับผิดชอบ

สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน
(งานบุคคล/การเงิน/
พัสดุ)

