แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ประเด็นความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
KPI
ระดับความเสี่ยง
ด้านการเงิน
1. งบประมาณที่โรงเรียน - สังคมภายนอกไม่เห็น
- มีการประชาสัมพันธ์ ที่ทันต่อเหตุการณ์
ได้รับการสนับสนุนจาก
ความสาคัญในการ
เกี่ยวกับ 1) ความสาเร็จในการพัฒนา
รัฐไม่เพียงพอต่อการจัด
สนับสนุนงบประมาณ
นักเรียนปัจจุบัน และผลงานของนักเรียน
การศึกษาให้แก่นกั เรียน
ให้แก่โรงเรียน
เก่าและนักเรียนปัจจุบัน ตามเป้าหมาย
ของโรงเรียนตาม
- ผู้มีบทบาทในการจัดสรร ของโรงเรียน 2) ผลงานทางวิชาการของ
หลักสูตรของโรงเรียน
งบประมาณให้โรงเรียน
ครูที่ส่อื ถึงศักยภาพทางวิชาการใน
และไม่สามารถทาให้
ไม่เข้าใจพันธกิจและ
ระดับชาติ/นานาชาติ 3) บทบาทของ
พันธกิจตามพระราช
เป้าหมายการจัดตั้ง
โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนฯ โรงเรียน
ของประเทศ
บรรลุเป้าหมายอย่างมี
- มีการนาเสนอเรือ่ งราว (Content)
ประสิทธิภาพได้
ผลผลิตตามพันธกิจของโรงเรียน ใน
รูปแบบคลิปวิดีโอ/บทสัมภาษณ์ ผ่าน
ระดับความเสี่ยง
Facebook Fan page และเว็บไซต์ของ
โอกาสที่จะเกิด: M
โรงเรียน เดือนละ 1 เรือ่ ง
ผลกระทบ: M
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แนวทาง/แผนการจัดการความเสี่ยง
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์นาเสนอ เกี่ยวกับ
พันธกิจและภาพลักษณ์ของโรงเรียนต่อ
ภาคสังคมอย่างสม่าเสมอ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วัน/ช่วงเวลา
ดาเนินการ

งานองค์กรสัมพันธ์/
ตลอด
สาขาวิชา/กิจกรรมพัฒนา ปีงบประมาณ
ผู้เรียน/ฝ่ายบริหาร
การศึกษา (งานวิชาการ
งานกิจการนักเรียน)/
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
(ศูนย์คอมพิวเตอร์ งาน
มัลติมีเดีย)

ประเด็นความเสี่ยง/
ระดับความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ

KPI

แนวทาง/แผนการจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- มีการเผยแพร่ผลผลิตตามพันธกิจของ
โรงเรียน ผ่าน MWIT Magazine
(Electronic Magazine)
ปีละ 2 ฉบับ

- เผยแพร่องค์ความรู้/ประสบการณ์/ผลงาน
ของนักเรียน ครูและโรงเรียน

- มีรายงานวิเคราะห์การใช้งบประมาณทุก
สิ้นไตรมาส

- ทบทวนและวิเคราะห์ขอ้ มูลการเงินและ
ปรับเปลี่ยนการบริหารงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

คณะกรรมการฯ จัดทา
MWIT Magazine/
สาขาวิชา/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน/ฝ่ายบริหาร
การศึกษา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
(งานการเงิน/งานและ
ยุทธศาสตร์)/สาขาวิชา/
ฝ่าย/งาน/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

วัน/ช่วงเวลา
ดาเนินการ

คำอธิบำยควำมหมำยของ L, M, H
ระดับ
โอกำสที่จะเกิด
การได้รับงบประมาณลดลงกว่ากรอบงบประมาณที่ตั้งเป้าหมายไว้น้อยกว่า 5 %
L

ระดับ
L

M

การได้รับงบประมาณลดลงกว่ากรอบงบประมาณที่ตั้งเป้าหมายไว้ 5-15 %

M

H

การได้รับงบประมาณลดลงกว่ากรอบงบประมาณที่ตั้งเป้าหมายไว้มากกว่า 15 %

H

ผลกระทบ
นักเรียนทาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้น้อยกว่าที่กาหนด
ในหลักสูตร 10 % และเป้าหมายการบริการการศึกษาน้อยกว่าที่กาหนด 10 %
นักเรียนทาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้น้อยกว่าที่กาหนด
ในหลักสูตร 11-20 % และเป้าหมายการบริการการศึกษาน้อยกว่าที่กาหนด 11-20 %
นักเรียนทาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้น้อยกว่าที่กาหนด
ในหลักสูตร มากกว่า 20 % และเป้าหมายการบริการการศึกษาน้อยกว่าที่กาหนด
มากกว่า 20 %
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ประเด็นความเสี่ยง/
วัน/ช่วงเวลา
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
KPI
แนวทาง/แผนการจัดการความเสี่ยง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระดับความเสี่ยง
ดาเนินการ
ด้านกลยุทธ์
2. แนวทางการบริหาร
- สถานศึกษาทัว่ ไป มีระบบ - การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทาง - จัดประชุมกับผู้บริหารระดับสูงสานักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ฝ่าย
ตลอด
จัดการโรงเรียนและ
การทางานแบบราชการ
ทางการบริหารจัดการและรูปแบบการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บริหารการศึกษา/งาน ปีงบประมาณ
รูปแบบการจัดการเรียน
จัดการเรียนการสอนนักเรียน จัดการเรียนการสอน รวมทัง้ กิจกรรม
ร่วมกัน เพื่อวางนโยบายและกาหนด
องค์กรสัมพันธ์
การสอน รวมทั้งกิจกรรม ทั่วไปตามนโยบายเดียวกัน
พัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยา
มาตรการการปฏิบัติ ในการบริหาร
พัฒนาผู้เรียนไม่สามารถ
จากส่วนกลาง ในขณะที่
นุสรณ์ กับผู้บริหารระดับสูงทีเ่ กี่ยวข้อง
จัดการในโรงเรียน/ กลุ่มเป้าหมายที่
เป็นต้นแบบให้แก่
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
กับสถานศึกษาทั่วไป ของสานักงาน
ได้รับการถ่ายทอดความเป็นต้นแบบ
โรงเรียนในลักษณะ
บริหารจัดการในรูปแบบ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้เป้าหมายในการบริหารจัดการ
เดียวกัน ตามหมายเหตุ
องค์การมหาชน และจัดการ
ปีงบประมาณละ อย่างน้อย 2 ครั้ง
และการพัฒนานักเรียนเป็นไปในทิศทาง
ท้ายพระราชกฤษฎีกา
ศึกษาสาหรับนักเรียนทีม่ ี
เดียวกัน
จัดตั้งโรงเรียนฯ
ความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับความเสี่ยง
- ระบบการบริหารจัดการทั้ง - มีระบบการจัดการองค์ความรู้ที่บคุ ลากร - พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โอกาสที่จะเกิด: H
ในส่วนของการจัดการศึกษา ทางการศึกษาและนักเรียนจากหน่วยงาน เพื่อให้บคุ ลากรทางการศึกษาและ
(ศูนย์คอมพิวเตอร์)/
ผลกระทบ: M
และการบริหารจัดการ
ภายนอกสามารถเข้าถึงได้โดยตรง
นักเรียนจากหน่วยงานภายนอกสามารถ
สาขาวิชา/กิจกรรมพัฒนา
ภาพรวมของหน่วยงานหลัก - มีสอื่ ที่นาเสนอผ่านระบบจัดการองค์
เข้าถึงได้โดยตรง
ผู้เรียน/งานองค์กร
อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ความรู้ อย่างน้อย 6 ชิ้น/ภาคเรียน
- พัฒนาสื่อองค์ความรู้ที่สามารถนาไป
สัมพันธ์
ได้ทันกับระบบที่โรงเรียน
แสดงในระบบการจัดการองค์ความรู้
มหิดลวิทยานุสรณ์วางไว้
- ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงระบบการ
จัดการองค์ความรู้ไปยังบุคลากรทาง
การศึกษาและนักเรียนจากหน่วยงาน
ภายนอก
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คำอธิบำยควำมหมำยของ L, M, H
ระดับ
L

โอกำสที่จะเกิด
- มีหน่วยงานทางการศึกษา/ผู้สนใจ ให้ความสนใจรูปแบบการจัดการจัดการเรียน
การสอนรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมหิดลฯ ไม่น้อยกว่า 80 %

ระดับ
ผลกระทบ
L - มีหน่วยงานทางการศึกษา/ผู้สนใจนารูปแบบการจัดการศึกษาไปประยุกต์ใช้
ไม่น้อยกว่า 75 % ของหน่วยงานทางการศึกษา/ผู้สนใจ

M

- มีหน่วยงานทางการศึกษา/ผู้สนใจ ให้ความสนใจรูปแบบการจัดการจัดการเรียน
การสอนรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมหิดลฯ ระหว่าง 65-79 %

M

- มีหน่วยงานทางการศึกษา/ผู้สนใจนารูปแบบการจัดการศึกษาไปประยุกต์ใช้ 50 – 74 %
ของหน่วยงานทางการศึกษา/ผู้สนใจ

H

- มีหน่วยงานทางการศึกษา/ผู้สนใจ ให้ความสนใจรูปแบบ
การจัดการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมหิดลฯ
ไม่ถึง 65 %

H

- มีหน่วยงานทางการศึกษา/ผู้สนใจนารูปแบบการจัดการศึกษาไปประยุกต์ใช้น้อยกว่า 50
% ของหน่วยงานทางการศึกษา/ผู้สนใจ
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ประเด็นความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
KPI
ระดับความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์
3. การสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความ
- ไม่สามารถสรรหากรรมการ
- มีการจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่มี
เข้าใจในการดาเนินงานของ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามกาหนดเวลาได้
คุณสมบัติเหมาะสมไว้ลว่ งหน้า
โรงเรียนมาเป็นกรรมการ
- คุณสมบัติของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่กาหนดไว้
โรงเรียน ภายใต้พระราชบัญญัติ บางประการตามความแห่ง
องค์การมหาชน
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน
ทาให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรูค้ วาม
ระดับความเสี่ยง
เข้าใจการดาเนินงานของโรงเรียน
โอกาสที่จะเกิด: H
ไม่สามารถรับการสรรหาเข้าเป็น
ผลกระทบ: M
กรรมการในคณะกรรมการ
โรงเรียนได้

แนวทาง/แผนการจัดการความเสี่ยง
- วางแผนการสรรหาและสารวจรายชื่อ
ผู้ที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมไว้ลว่ งหน้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วัน/ช่วงเวลา
ดาเนินการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(ผู้ประสานงาน)

ตลอด
ปีงบประมาณ

คำอธิบำยควำมหมำยของ L, M, H
ระดับ
โอกำสที่จะเกิด
L - ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สามารถมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒแิ ละมีประสบการณ์หรือการ
ทางานด้านการศึกษาสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเคย
บริหารงานในหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มาก่อน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ระดับ
ผลกระทบ
L - ความจากัดด้านการช่วยผลักดันให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน

M

- ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สามารถมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒแิ ละมีประสบการณ์หรือการ
ทางานด้านการศึกษาสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

M

- ความจากัดด้านการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เกี่ยวกับทิศทางของโรงเรียน
และการช่วยผลักดันให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน

H

- ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สามารถมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ไม่มีประสบการณ์หรือการ
ทางานด้านการศึกษาสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาก่อน

H

- ความจากัดด้านวิสัยทัศน์ การชี้นา และการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เกี่ยวกับ
ทิศทางของโรงเรียน รวมทั้งการช่วยผลักดันให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การ
จัดตั้งโรงเรียน
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ประเด็นความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
KPI
ระดับความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์
4. การสรรหาผู้ที่มีความรู้
- บุคลากรที่มีความสามารถเชิงบริหาร - ได้ผู้มีความรู้ความสามารถ
ความสามารถและ
และมีความเข้าใจในการจัดการศึกษา
และเข้าใจในการจัด
ศักยภาพในการบริหาร
สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
การศึกษาสาหรับผู้มี
จัดการการศึกษาสาหรับผู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับ
ความสามารถพิเศษด้าน
มีความสามารถพิเศษด้าน
มัธยมศึกษาตอนปลายขาดแคลน
คณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร์และ
- บุคคลภายนอกทีผ่ ่านการสรรหาบาง
วิทยาศาสตร์มาดารง
วิทยาศาสตร์มาเป็น
รายไม่สามารถปรับการทางาน
ตาแหน่งผู้อานวยการและ
ผู้อานวยการ และรอง
ให้เข้ากับพันธกิจ/ยุทธศาสตร์และ
รองผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
บริบทของโรงเรียน
- บุคคล (ภายนอกและภายใน) ที่เข้าสู่
ระดับความเสี่ยง
กระบวนการคัดเลือก/สรรหา มีจานวน
โอกาสที่จะเกิด: H
น้อย และมีศักยภาพไม่เหมาะสมต่อ
ผลกระทบ: M
การทางานในระดับบริหารโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ในฐานะองค์การมหาชน
และการจัดการศึกษาสาหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

แนวทาง/แผนการจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัน/ช่วงเวลา
ดาเนินการ

- วางแผนการสรรหาและขอคาแนะนาจาก
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตลอด
กรรมการโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา เพื่อ
(ผู้ประสานงาน)
ปีงบประมาณ
เป็นแนวทางให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีเหมาะสมมาดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการและรองผู้อานวยการ
- ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรภายในให้ได้รับ
การพัฒนาทักษะการบริหาร และความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการศึกษาสาหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ
- จัดทาแผนการทดแทนตาแหน่งบริหาร
(succession plan) ในระยะยาว
- ให้ผู้บริหารทุกระดับทารายงานการพัฒนา
สมรรถนะของตนเองในมิติของการกากับดูแลงาน
ประจา/การพัฒนางานประจา และการคิดงานใหม่
ที่มีลักษณะสร้างสรรค์หรือท้าทาย
- จัดให้มีการประเมินสมรรถนะในการทางานของ
ผู้บริหารทุกระดับเป็นระยะ ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาสร้างระบบการกากับติดตาม ประเมิน
ศักยภาพในการทางาน
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คำอธิบำยควำมหมำยของ L, M, H
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
L - ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สามารถมาเป็นผู้อานวยการและมีประสบการณ์หรือ
การทางานด้านการศึกษาสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มีวิสัยทัศน์และเคยบริหารงานในหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกับ
โรงเรียนมหิดวิทยานุสรณ์มาก่อน
M - ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สามารถมาเป็นผู้อานวยการและมีประสบการณ์หรือ
การทางานด้านการศึกษาสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
H - ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สามารถมาเป็นผู้อานวยการแต่ไม่มีประสบการณ์หรือ
การทางานด้านการศึกษาสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

ระดับ
ผลกระทบ
L - ได้ผู้ที่มีความสามารถแต่อาจยังไม่เข้าใจบริบทและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียน
อาจต้องใช้เวลาที่ต้องเรียนรู้เพือ่ ทาความเข้าใจบริบท ไม่เกิน 6 เดือน

M

- ได้ผู้ที่มีความสามารถ แต่ไม่เข้าใจในบริบทของโรงเรียน กาหนดทิศทางการบริหารงาน
ไม่ชัดเจน ทาให้การดาเนินงานของโรงเรียนชะงักงันไปบ้าง แต่สามารถดาเนินการได้

H

- ไม่สามารถหาผู้ที่เหมาะสมมาดารงตาแหน่งได้ ไม่สามารถนาแผนงานหรือนโยบายจาก
กรรมการมาดาเนินงานต่อได้ ทาให้การดาเนินงานของโรงเรียนชะงักงัน ไม่สามารถ
พัฒนาหรือเดินไปข้างหน้าได้อย่างที่ควรจะเป็น ขาดวิสัยทัศน์ เกิดปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการโรงเรียน ทั้งในเชิงการกาหนดนโยบาย การบริหารงานทิศทางหลักสูตร
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-7-

ประเด็นความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
KPI
แนวทาง/แผนการจัดการความเสี่ยง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระดับความเสี่ยง
ด้านหลักสูตร
5. การสร้างหลักสูตรและ - การขาดวิสัยทัศน์ หรือมุมมอง - มีกิจกรรม การให้ความรู้/
- ให้ความรู้ ฝึกอบรม จัดศึกษาดูงานให้กับ
สาขาวิชา/ฝ่ายบริหาร
รูปแบบการจัดการเรียน
รอบด้าน หรือขาดการ
อบรม/ศึกษาดูงาน ให้กับครูและ ครูและเจ้าหน้าที่ เพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมอง การศึกษาและกิจการนักรียน/
การสอนมีความเสี่ยงที่จะ คาดการณ์ล่วงหน้าในการ
เจ้าหน้าทีด่ ้านทิศทางการศึกษา
ทางการศึกษาที่กาลังจะเกิดขึน้ ในอนาคต
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ไม่สอดคล้องกับ
ปรับเปลีย่ นของบริบทต่าง ๆ และสมรรถนะที่จาเป็น ตาม
ให้มากขึ้น
(งานบุคคล)
ตลาดแรงงานและสังคม
ทั้งภายในและภายนอก
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ในอนาคต
ประเทศในกระบวนการ
ในอนาคต อย่างน้อยภาคเรียน
พัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน ละ 1 ครั้ง
ระดับความเสี่ยง
- มีกิจกรรมสะท้อนการใช้
- ทบทวนการใช้หลักสูตร โดยพิจารณาถึง
สาขาวิชา/
โอกาสที่จะเกิด: H
หลักสูตร และผลผลิตของ
ข้อดี ข้อเสีย แนวทางแก้ไข และการ
ฝ่ายบริหารการศึกษาและ
ผลกระทบ: H
หลักสูตรปัจจุบันจาก ครู
ปรับปรุงหลักสูตร
กิจการนักเรียน (งานวิชาการ)
ผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบัน
นักเรียนเก่า และสถาบันใน
ประเทศที่มีนกั เรียนจากโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ไปศึกษา
- ร่างหลักสูตรแล้วเสร็จ ภายใน - ปรับปรุงหลักสูตรโดยกาหนดเป้าหมาย
สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน
งบประมาณปี 2565 โดยกาหนด การพัฒนานักเรียนให้มสี มรรถนะที่จาเป็น
ฝ่ายบริหารการศึกษาและ
เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน
ในตลาดแรงงานและสังคมในอนาคต
กิจการนักเรียน (งานวิชาการ)
ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
และสังคมในอนาคต
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วัน/ช่วงเวลา
ดาเนินการ
ตลอด
ปีงบประมาณ

คาอธิบายความหมายของ L, M, H
ระดับ

โอกาสที่จะเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

L

- หลักสูตรมุ่งเน้นความเชื่อมโยงทุกศาสตร์ แต่ยังไม่เน้นแนวโน้มความเป็นไป
ของสังคมอนาคต

L

- นักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตของโรงเรียน มีพื้นฐานความรู้หรือความเข้าใจ ถึงผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของบริบททุกด้านต่อวิชาชีพและการใช้ชวี ิตในสังคม

M

- หลักสูตรมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แต่
ไม่เน้นความเป็นไปของสังคมอนาคต

M

- นักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตของโรงเรียน มีพื้นฐานความรู้หรือความเข้าใจ ถึงผลกระทบจากความรู้
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่อวิชาชีพและการใช้ชวี ิตในสังคม

H

- หลักสูตรมุ่งเน้นความรู้เชิงทฤษฎีในสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับ
เข้มข้นลึกซึ้ง และไม่เน้นความเป็นไปของสังคมอนาคต

H

- นักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตของโรงเรียน ไม่มีพื้นฐานความรู้หรือความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของบริบททุกด้านต่อวิชาชีพและการใช้ชีวิตในสังคม
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ประเด็นความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
KPI
แนวทาง/แผนการจัดการความเสี่ยง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระดับความเสี่ยง
ด้านการดาเนินการ
6. การไม่สามารถขับเคลื่อน - บุคลากรบางส่วนไม่ตระหนัก - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน digital - จัดให้มีกระบวนการ Peer learning โดยเน้น
สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน
องค์กร เกี่ยวกับการ
ถึงการเปลี่ยนแปลงแบบ
technology ในการประชุม
การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียน
ปรับปรุงการจัดการเรียน disruptive ที่เกิดขึ้นจาก
ประจาเดือนของสาขา/ฝ่าย/งาน
การสอนและการทางาน เพื่อส่งเสริมและ
การสอนและกระบวนการ digital technology
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
พัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันภายในสาขา/ฝ่าย/งาน
ทางานในยุคเทคโนโลยี - บุคลากรบางส่วนจาเป็นต้อง - บุคลากรผ่านการสอบมาตรฐาน - จัดหาหลักสูตรอบรม/สัมมนาให้สอดคล้องกับ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดิจิทัลได้ตามเป้าหมาย
ได้รบั การพัฒนา digital
IC3 GS6 Level 1 ไม่น้อยกว่า
ความต้องการ/ความจาเป็นในการพัฒนาทักษะ
(งานบุคคล)/
mindset เพื่อให้สามารถ
ร้อยละ 70
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรที่ต่างกัน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ระดับความเสี่ยง
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง - มีการจัดอบรมด้านการประยุกต์ใช้
(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
โอกาสที่จะเกิด: M
ได้ทัน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการ - การจัดอบรม/แผนพัฒนาทักษะการใช้
ผลกระทบ: H
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร (ทุก
เทคโนโลยีให้กับบุคลากร หรือจัดให้มีเจ้าหน้าที่
รูปแบบ) ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง
เชี่ยวชาญให้คาแนะนาให้ความรู้
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์/การเรียนรู้
- มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
- พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรภายในองค์กร
(ERP) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน
องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาพรวม
(Backoffice)
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วัน/ช่วงเวลา
ดาเนินการ
ตลอด
ปีงบประมาณ

คาอธิบายความหมายของ L, M, H
ระดับ
L

โอกาสที่จะเกิด
- บุคลากรมากกว่าร้อยละ 10 ใช้เวลาในการพัฒนาและปรับตัวในการทางาน
โดยใช้ digital technology มากกว่า 3 เดือน

ระดับ
ผลกระทบ
L - ความล่าช้าของข้อมูลในระบบ e–office ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหารด้านการใช้
เวลา

M

- บุคลากร ร้อยละ 11 - 29 ใช้เวลาในการพัฒนาและปรับตัวในการทางานโดย
ใช้ digital technology มากกว่า 3 เดือน

M

- ความเสียหายขององค์กรด้านชื่อเสียงและการเงินจากการตัดสินใจบนความ
ผิดพลาดของข้อมูลในระบบ e-office

H

- บุคลากรเกินร้อยละ 30 ใช้เวลาในการพัฒนาและปรับตัวในการทางานโดยใช้
digital technology มากกว่า 3 เดือน

H

- ความเสียหายขององค์กรด้านชื่อเสียงและการเงินหรือเกิดคดีความจากการตัดสินใจบน
ความผิดพลาดของข้อมูลในระบบ e-office
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