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สรุปรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ต.ค. 64- 30 มิ.ย. 65) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ประเด็นความเสี่ยง/
ระดับความเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง/สาเหต ุ KPI 
แนวทาง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
การด าเนินการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
การประเมินผล 

การควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยง หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ก่อน หลัง 

ด้านการพัฒนา
หลักสูตร 
1. ความไม่สอดคล้อง

ของหลักสูตรและ
รูปแบบการจัด
การศึกษากับ
ตลาดแรงงานและ
สังคมในอนาคต 

ระดับความเสี่ยง 
โอกาสทีจ่ะเกิด: H
ผลกระทบ: H 

1. การขาดวิสัยทัศน์ 
หรือมุมมองรอบด้าน
หรือขาดการ
คาดการณ์ล่วงหน้า 
ในการปรับเปลี่ยน
ของบริบทต่าง ๆ  
ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 
ในกระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตร 
ของโรงเรียน 

1. มีกิจกรรม การให้ความรู้/
อบรม/ศึกษาดูงาน ใหก้ับ
ครูและเจ้าหน้าที่ด้าน
ทิศทางการศึกษาและ
สมรรถนะที่จ าเป็น  
ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานในอนาคต 
อย่างน้อยภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 

1. ให้ความรู้ ฝึกอบรม จัดศึกษา
ดูงานให้กับครูและเจ้าหนา้ที่ 
เพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองทาง
การศึกษาทีก่ าลังจะเกิดขึ้น 
ในอนาคตให้มากขึ้น 

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

- ครูผู้สอนเข้าร่วมอบรมพัฒนา
ตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน 

- จัดอบรมและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “การสร้างห้องเรียนสนุก
ด้วยเทคนิคกระตุ้นการเรียนรู้” 
โดย ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแกว้ 
วิทยากรผู้ได้รับรางวัลครูต้นแบบ
ด้านการจัดการศึกษา จากสมาคม
เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์ และผ่านการรับรอง
คุณภาพด้านการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มือ
อาชีพของประเทศอังกฤษ (UK 
Professional Standards 
Framework : UK PSF) 
 

- มีครู ร้อยละ 96 และเจ้าหนา้ที่
ร้อยละ 40 เข้ารว่มกิจกรรม
ฝึกอบรมให้ความรู้กบัครูและ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนด้าน
การศึกษาเพือ่เปิดโลกทัศน์
มุมมองทางการศึกษาและ 
มีผลประเมินความพึงพอใจ 
ในกิจกรรม ร้อยละ 87 

- ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
ได้เปิดโลกทัศน์มุมองและ 
ทิศทางด้านการศึกษามากขึ้น  

HH อยู่
ระหว่าง

การ
ประเมนิ 

สาขาวิชา/ 
ฝ่ายบริหาร

การศึกษาและ
กิจการ

นักเรียน/ 
ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป 
(งานบุคคล) 

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 

    - สนับสนุนทุนฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
เพิ่มศักยภาพด้านการจัดการเรียน
การสอนและการวจิัยทาง
การศึกษา โรงเรียนได้ขอรับการ
สนับสนุนทุนรัฐบาลฝึกอบรม
ระยะสั้นจากส านกังาน ก.พ.  
ในหลักสูตร Data Science  
จากสถาบัน Le Wagon  
เมืองมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมน ี

- สนับสนุนครูเข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการร่วมกับนานาชาติใน
โครงการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ 

     

  2. มีกิจกรรมสะท้อนการใช้
หลักสูตร และผลผลิตของ
หลักสูตรปัจจุบันจากครู 
ผู้ปกครอง นักเรียน
ปัจจุบัน นกัเรียนเก่า  
และสถาบันในประเทศ 
ที่มีนักเรียนจากโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ไป
ศึกษา 

2. ทบทวนการใช้หลกัสูตร  
โดยพิจารณาถึงข้อดี ขอ้เสีย 
แนวทางแก้ไข และการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

- ครูผู้สอนจัด PLC ในสาขาและ 
ในกลุ่มผู้สอนรายวิชาเดียวกัน 

- ประชุมครูผู้สอนแต่ละระดับชั้น
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในการจัดการเรียนการสอน  
ตามหลักสูตร 62 ในแต่ละเดือน 

- ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/
กิจกรรมเสริมหลักสูตรมากขึ้น 

 
 

- ครูผู้สอนมีการปรับรูปแบบการ
สอนและกิจกรรมให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

- ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการ
สะท้อนและเสนอแนวทางของ
หลักสูตร และได้แนวทางใน
การพัฒนานักเรียนในปี
การศึกษา 2565 และการ
ปรับปรุงหลักสูตรพุทธศักราช 
2566 
 

  สาขาวิชา/  
ฝ่ายบริหาร

การศึกษาและ
กิจการนกัเรียน 
(งานวิชาการ) 
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ประเด็นความเสี่ยง/
ระดับความเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง/สาเหต ุ KPI 
แนวทาง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
การด าเนินการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
การประเมินผล 

การควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยง หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ก่อน หลัง 

    - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/ 
ระดมความคิดครูเจ้าหน้าที่
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 
2564 ในหัวข้อ “ร่วมสะท้อนการ
ใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ พ.ศ. 2562 ในการบ่มเพาะ
และพัฒนานักเรียน” ระหว่างวันที ่
4-5 เม.ย. 65 ณ โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ ์

- การบรรยายในหัวข้อ 
“ประสบการณ์ในการพัฒนา 
ระบบประเมินคุณภาพการบริหาร
จัดการสถานพยาบาลที่เชื่อมโยง
กับกระบวนการจัดการเรียน 
การสอน" โดย นพ.อนุวัฒน ์ 
ศุภชุติกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 65 ผ่านระบบ 
Google Meet 

- ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรพุทธศักราช 2562 และ
ร่วมเสนอแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตร 2566 โดยผู้เกี่ยวข้อง  
3 กลุ่ม ได้แก่ นกัเรียนปัจจุบันที่ใช้
หลักสูตร 2562 (รุ่น 29 30 31)  

- มีข้อมูลการแสดงคิดเห็นต่อ
หลักสูตร 2562 จากนกัเรียน
ผู้ใช้หลักสูตร และนักเรียนเกา่ 
ช่วยให้เห็นทักษะที่นักเรียน
ได้รับการพัฒนาจากหลักสูตร
รายวิชาและกจิกรรมที่นักเรียน
คิดว่ามีผลต่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถของนักเรียน และ
ข้อมูลอื่น 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 

    นักเรียนเก่า (รุ่น 1-28)  
และผู้ปกครองนักเรียนทุกคน  
ในระหว่างวันที ่18-30 เม.ย. 65 

     

  3. ร่างหลักสูตรแล้วเสร็จ 
ภายในปกีารศึกษา 2565 
โดยก าหนดเป้าหมาย 
ในการพัฒนานักเรียน 
ให้สอดคล้องกับตลาด 
แรงงานและสังคม 
ในอนาคต 

3. ปรับปรุงหลักสูตรโดยก าหนด
เป้าหมายการพัฒนานักเรียน
ให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นใน
ตลาดแรงงานและสังคมใน
อนาคต 

- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาและจัดท าหลักสูตร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
พุทธศักราช 2566  

- จัดการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและจัดท าหลักสูตร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพื่อ
ประชุมจัดท าร่างกรอบแนวคิด
โครงสร้างหลักสูตร ช่วงเดือน 
ก.ค. 65 

- มีคณะกรรมการพัฒนาและ
จัดท าหลักสูตรโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 
2566 โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อ
วันที่ 14 มิ.ย. 65 

- มีการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและจัดท าหลักสูตรฯ  
ในวันที่ 1 ก.ค. 65 เพื่อรว่มกัน
พิจารณาร่างกรอบแนวคิดของ
หลักสูตร  

  สาขาวิชา/
ฝ่าย/งาน  

ฝ่ายบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนกัเรียน 
(งานวิชาการ) 

 

 
ค าอธิบายความหมายของ  L, M, H 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ระดับ ผลกระทบ 

L - หลักสูตรมุ่งเนน้ความเชื่อมโยงทกุศาสตร์ แต่ยังไม่เน้นแนวโน้ม 
ความเปน็ไปของสงัคมอนาคต 

L - นักเรียนซ่ึงเป็นผลผลิตของโรงเรยีน มีพ้ืนฐานความรู้หรอืความเขา้ใจ ถึงผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของบรบิททุกด้านต่อวิชาชีพและการใช้ชวีิตในสังคม 

M - หลักสูตรมุ่งเนน้การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
แต่ไม่เน้นความเป็นไปของสังคมอนาคต 

M - นักเรียนซ่ึงเป็นผลผลิตของโรงเรยีน มีพ้ืนฐานความรู้หรอืความเขา้ใจ ถึงผลกระทบ
จากความรู้ทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ต่อวิชาชีพและการใช้ชีวิตในสังคม 

H - หลักสูตรมุ่งเนน้ความรู้เชิงทฤษฎีในสาขาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์
ระดับเข้มข้นลึกซ้ึง และไม่เนน้ความเป็นไปของสงัคมอนาคต 

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 ก่อน หลัง 

ด้านการสรรหา
คณะกรรมการโรงเรยีน 
2. การสรรหาผู้ที่มี

ความรู้ ความเขา้ใจ
ในการด าเนินงาน
ของโรงเรียนมาเป็น
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการ
โรงเรียน ภายใต้
พระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน 

ระดับความเส่ียง 
โอกาสทีจ่ะเกิด: H
ผลกระทบ: M 

 

1. ไม่สามารถสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามก าหนด 
เวลาได้คุณสมบัติของ 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิที่
ก าหนดไว้บางประการตาม
ความแห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน ท าให้
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความเข้าใจการด าเนินงาน
ของโรงเรียนไม่สามารถรับ
การสรรหาเข้าเป็น
กรรมการในคณะกรรมการ
โรงเรียนได้ 

2. ระยะเวลาในการสรรหา
ก าหนดเป็นเวลา 90 วัน
นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้อง
ด าเนินการสรรหา ส่งผล
ให้ไม่สามารถด าเนินการ
สรรหาเป็นการล่วงหน้า
เพื่อสานภารกิจของ
โรงเรียนได้ในทันที 

1. มีการจัดท าบัญชีรายชื่อ
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ไว้ล่วงหน้า 

 
 
 

1. วางแผนการสรรหาและ
ส ารวจรายชื่อผู้ที่มีความ
เหมาะสมล่วงหน้า 

 

- ศึกษากฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการ
สรรหาคณะกรรมการโรงเรียน 
ภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
และพระราชบัญญัตอิงค์การ
มหาชน ตลอดจนหนังสือราชการ
ต่าง ๆ จากส านกังาน ก.พ.ร.  
ที่เกี่ยวขอ้ง 

- วางแผนและจัดประชุม
คณะกรรมการโรงเรียนเป็นการ
เฉพาะเพื่อหารือการได้มา 
ซ่ึงรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม 

- ข้อจ ากัดของคุณสมบัติ 
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ส่งผลต่อโอกาสในการได้มา
ซ่ึงรายชื่อผู้ที่มีความ
เหมาะสมมีจ านวนน้อย 

HM 
 

อยู่
ระหว่าง

การ
ประเมนิ 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

(ประสานงาน) 

ตลอด
ปีงบประมาณ  
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ค าอธิบายความหมายของ  L, M, H 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ระดับ ผลกระทบ 

L - ได้ผู้ทีม่ีคุณสมบตัิเหมาะสมที่สามารถมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์
หรือการท างานด้านการศึกษาส าหรับผู้มคีวามสามารถพิเศษด้านคณติศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และเคยบริหารงานในหน่วยงานที่มีลักษณะเดยีวกับโรงเรียน 
มหิดลวิทยานุสรณม์าก่อน ซึ่งเป็นที่ยอมรับท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

L - ความจ ากัดด้านการช่วยผลักดันให้โรงเรยีนบรรลุวัตถุประสงค์การจดัตั้งโรงเรียน 

M - ได้ผู้ทีม่ีคุณสมบตัิเหมาะสมที่สามารถมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์
หรือการท างานด้านการศึกษาส าหรับผู้มคีวามสามารถพิเศษด้านคณติศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร ์

M - ความจ ากัดด้านการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เกี่ยวกับทิศทางของโรงเรียน 
และการช่วยผลักดันให้โรงเรียนบรรลุวตัถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน 

H - ได้ผู้ทีม่ีคุณสมบตัิเหมาะสมที่สามารถมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ไมม่ีประสบการณ์
หรือการท างานด้านการศึกษาส าหรับผู้มคีวามสามารถพิเศษด้านคณติศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์มาก่อน 

H - ความจ ากัดด้านวิสัยทัศน์ การชี้น า และการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เกี่ยวกับทิศทางของโรงเรียน รวมทั้งการช่วยผลักดันใหโ้รงเรยีนบรรลุ
วัตถุประสงค์การจดัตั้งโรงเรียน 
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ประเด็นความเสี่ยง/
ระดับความเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง/สาเหต ุ KPI 
แนวทาง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
การด าเนินการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
การประเมินผล 

การควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยง หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ก่อน หลัง 

ด้านบริการพิเศษทาง
การศึกษาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์
3. การขยายผลองค์

ความรู้และวธิีการ
จัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน
เครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์  
ไม่สมบูรณ์ตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

 
ระดับความเส่ียง 

โอกาสทีจ่ะเกิด: H
ผลกระทบ: M 

1. หน่วยงานต้นสังกัด 
ของโรงเรียนในโครงการ
ขยายผลฯ ไม่ได้แสดง
บทบาทในการสนับสนุน 
ก ากับ ติดตาม ดูแล 
อย่างจริงจัง 

2. หน่วยงานในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ยังไม่มีบทบาท
ในการนิเทศก์ และรายงาน
ความก้าวหนา้ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดของโรงเรียนใน
โครงการทราบ 

1. หน่วยงานต้นสังกัด 
ของโรงเรียนในโครงการ
ขยายผลฯ จัดให้มี
รูปแบบหรือระบบ 
การสนับสนุน ก ากับ 
ติดตาม ดูแล  
อย่างจริงจัง 

2. มีรายงานของโรงเรียน
และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเกีย่วกับการ
ด าเนินงานโครงการของ
โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ 
และโรงเรียนเครือข่าย 
ในจังหวัดตามรูปแบบ 
ที่หน่วยงานต้นสังกัด
ก าหนด 

1. พัฒนารูปแบบหรอืระบบการ
สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ดูแล 
และระบบการรายงานอย่าง
จริงจัง 

- มีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ประสานกับหนว่ยงานต้นสังกัด 
ของโรงเรียนในโครงการขยายผลฯ 
จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
จัดท ารูปแบบหรือระบบการ
สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ดูแล  
และระบบรายงาน 

- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ประสานกับหนว่ยงานต้นสังกัด 
ของโรงเรียนในโครงการขยายผลฯ 
จัดประชุมท าความเขา้ใจกับกลไก
ของหน่วยงานต้นสังกัดของ
โรงเรียนในโครงการขยายผล  
ในการนิเทศก์และรายงานการ
ด าเนินงานเกี่ยวกบัโครงการ 
ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ  
และโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด
ตามรูปแบบที่หนว่ยงานต้นสังกัด
ก าหนด 

- มีการเสนอรายงานของโรงเรียน
และส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
เกี่ยวกบัการด าเนินงานโครงการ
ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ  
และโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด
ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานต้น
สังกัดก าหนด 

- มีการประสานเบื้องต้นกับ
ส านักงานบริหารงานความ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
ศึกษา 

- บุคลากรของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ที่ท า
หน้าที่เป็นวิทยากรอบรม 
ช่วยก ากับติดตาม/ให้
ค าแนะน าครูโรงเรียนใน
โครงการขยายผลฯ ในการ
น าความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้าอบรมไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน 

HM 
 

อยู่
ระหว่าง

การ
ประเมนิ 

งานองค์กร
สัมพันธ์/
สาขาวิชา 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ  
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ค าอธิบายความหมายของ  L, M, H 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ระดับ ผลกระทบ 

L - โรงเรียนและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไมด่ าเนินการตามแนวทางของโครงการ  
และไม่รายงานการด าเนินการตามที่หน่วยงานต้นสังกัดให้ค าแนะน า/สั่งการ  

L - ครูในโรงเรียนศูนย์ขยายผลและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดทั้งหมด มีการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนและการวดัประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวทางของโครงการ 

M - โรงเรียนและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไมด่ าเนินการตามแนวทางของโครงการ  
และไม่รายงานการด าเนินการตามที่หน่วยงานต้นสังกัดให้ค าแนะน า/สั่งการ  
ไม่เกินร้อยละ 20 

M - ครูในโรงเรียนศูนย์ขยายผลและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด มีการพฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนและการวดัประเมินผลการเรยีนรู้ของนักเรียนตามแนวทางของโครงการ  
อย่างน้อยร้อยละ 80 ขึ้นไป 

H - โรงเรียนและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไมด่ าเนินการตามแนวทางของโครงการ  
และไม่รายงานการด าเนินการตามที่หน่วยงานต้นสังกัดให้ค าแนะน า/สั่งการ 
มากกว่าร้อยละ 20 

H - ครูในโรงเรียนศูนย์ขยายผลและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด มีการพฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนและการวดัประเมินผลการเรยีนรู้ของนักเรียนตามแนวทางของโครงการ  
น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ประเด็นความเสี่ยง/
ระดับความเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง/สาเหต ุ KPI 
แนวทาง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
การด าเนินการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
การประเมินผล 

การควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

โอกาสที่
จะเกิดข้ึน
คงเหลือ 

ความเสี่ยง
คงเหลือ 

ด้านกระบวนการ
ด าเนินการ 
4. การขับเคลื่อนองค์กร

ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย อันเนื่อง 
มาจากการปรับปรุง
การจัดการเรียน 
การสอนและ
กระบวนการท างาน
ในยุคเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ระดับความเสี่ยง 
โอกาสทีจ่ะเกิด: M
ผลกระทบ: H 

1. บุคลากรบางส่วน 
ไม่ตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงแบบ 
disruptive ที่เกิดขึ้น
จาก digital 
technology  

2. บุคลากรบางส่วน
จ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนา digital 
mindset เพื่อให้
สามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ทัน 

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้าน digital 
technology ในการ
ประชุมประจ าเดือน 
ของสาขา/ฝ่าย/งาน 
อย่างน้อยไตรมาสละ  
1 ครั้ง 

1. จัดให้มีกระบวนการ Peer 
learning โดยเน้นการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
และการท างาน เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ร่วมกันภายใน
สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน 

- สาขาวิชาจัดให้มีกระบวนการ 
Peer learning เพื่อส่งเสริม 
และพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน  
ทุกสัปดาห์และประชุมครูผู้สอน
ระดับชั้นเดียวกันประจ าทกุเดือน 
 

- ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียน
การสอนและกระบวนการ
ท างานในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
ได้ตามเป้าหมาย 
 

MH อยู่
ระหว่าง

การ
ประเมนิ 

สาขาวิชา/
ฝ่าย/งาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ  

2. บุคลากรผ่านการสอบ
มาตรฐาน IC3 GS6 
Level 1 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  

3. มีการจัดอบรมด้าน 
การประยกุต์ใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการปฏิบัติงานใหก้ับ
บุคลากร (ทุกรูปแบบ) 
ไม่น้อยกวา่ 4 คร้ัง  

 
 
 
 
 

2. จัดหาหลักสูตรอบรม/
สัมมนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ/ความจ าเป็น
ในการพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลของ
บุคลากรที่ต่างกัน 

- มีการจัดอบรมหวัข้อการ
ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรภายใน
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
และศูนย์วิทยบริการ 

 

- บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ฯ 
และศูนย์วิทยบริการมีทกัษะ
และมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

 

  ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป  

(งานบุคคล)/ 
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

(ศูนย์คอมพิวเตอร์) 
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ประเด็นความเสี่ยง/
ระดับความเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง/สาเหต ุ KPI 
แนวทาง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
การด าเนินการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
การประเมินผล 

การควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

โอกาสที่
จะเกิดข้ึน
คงเหลือ 

ความเสี่ยง
คงเหลือ 

   3. การจัดอบรม/แผนพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
ให้กับบุคลากร หรือจัดให้มี
เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญให้
ค าแนะน าให้ความรู ้

4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์/
การเรียนรู้ 

5. มีการวางแผนพัฒนา
บุคลากรอยา่งเป็นระบบ 

- จัดท าคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์
และระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ประยุกต์ใช้งานกับการปฏิบติ
หน้าที่ของบุคลากรร่วมกับศูนย์
วิทยบริการ 

- วางแผนการส่งตัวแทนเพือ่เข้าร่วม
ทดสอบการวัดระดับทกัษะดา้น
เทคโนโลยีโดยหลังจากได้เข้าร่วม
แล้วจะน ามาพัฒนาการทดสอบ
ภายในโรงเรียน 

- ปรับปรุงเอกสารแนวนโยบายและ
แนวปฏบิัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ทบทวนมาตรการการจัดเก็บ
ข้อมูลของบุคลากรพร้อมจัดท า
แนวทางและประชาสัมพันธ์ข้อมูล 

- ประชาสัมพันธข์้อมูลเกี่ยวกับ
กฎหมาย PDPA และปรับปรุง
แนวปฏบิัติให้สอดคล้อง 

 
 
 
 

- บุคลากรมีคู่มือส าหรับศึกษา
วิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ด้วย
ตนเอง 

- โรงเรียนมีแผนในการพัฒนา
แบบทดสอบวัดระดบัทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับบุคลากร 

- บุคลากรส่วนใหญ่รู้เท่าทัน
เทคโนโลยีและสามารถเลือก
เครื่องมือส าหรับประยุกต์ใช้
งานได้เหมาะสมกับภารกิจใน
การปฏิบัติงาน แต่ยังมี
บางส่วนที่ยังไม่สามารถใช้
เครื่องมือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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ประเด็นความเสี่ยง/
ระดับความเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง/สาเหต ุ KPI 
แนวทาง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
การด าเนินการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
การประเมินผล 

การควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

โอกาสที่
จะเกิดข้ึน
คงเหลือ 

ความเสี่ยง
คงเหลือ 

   6. พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรภายในองค์กร 
(ERP) เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการภายใน
องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

7. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาพรวม 
(Backoffice) 

- ตรวจรับและก ากับดแูลการ
ด าเนินการของบริษัท
ผู้ประกอบการให้เป็นไปตาม
แผนงานการพัฒนาซอฟตแ์วร์
บริหารจัดการทรัพยากรองค์กร 
(ERP) และร่วมตรวจสอบความ
ครบถ้วนของฟังก์ชั่นในแต่ละ 
module ของระบบ 

- จัดเตรียมแผนโครงการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรภายใน
องค์กร (ERP) ระยะที่ 2 
 

- บุคลากรมีเครื่องมือในการ
ด าเนินการส ารองข้อมูลหลาย
แหล่งเพื่อลดความเส่ียงในการ
สูญหายของข้อมูล 

- โรงเรียนมีความก้าวหน้า 
ในการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กรและมแีผน
ในการด าเนินการโครงการ
ระยะที่ 2 

    

 
ค าอธิบายความหมายของ  L, M, H 

 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ระดับ ผลกระทบ 

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

L - ความล่าช้าของข้อมูลในระบบ e–office ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
ด้านการใช้เวลา 

M - บุคลากร ร้อยละ 11 - 29 ใช้เวลาในการพัฒนาและปรับตัวในการท างาน
โดยใช้ digital technology มากกว่า 3 เดือน 

M - ความเสยีหายขององค์กรด้านช่ือเสียงและการเงินจากการตดัสินใจบนความ 
ผิดพลาดของข้อมูลในระบบ e-office 

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

H - ความเสยีหายขององค์กรด้านช่ือเสียงและการเงินหรือเกิดคดีความจากการตดัสินใจ
บนความผดิพลาดของข้อมูลในระบบ e-office 
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ประเด็นความเสี่ยง/
ระดับความเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง/สาเหต ุ KPI 
แนวทาง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
การด าเนินการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
การประเมินผล 

การควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยง หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ก่อน หลัง 

ด้านการสรรหาบุคลากร
ระดับบริหาร 
5. การสรรหาผู้ที่มีความรู้ 

ความสามารถ 
และศักยภาพในการ
บริหารจัดการ
การศึกษาส าหรับ 
ผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มาเป็น
ผู้อ านวยการและ 
รองผู้อ านวยการ 

 
ระดับความเสี่ยง 

โอกาสทีจ่ะเกิด: H
ผลกระทบ: M 

1. ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความสามารถเชิง
บริหารและมีความ
เข้าใจในการจัด
การศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  

2. ผูผ้่านการสรรหา 
บางรายไม่สามารถ 
ปรับการท างาน
ให้เข้ากับพันธกิจ/
ยุทธศาสตร์และบริบท
ของโรงเรียน 

3. ผูท้ี่เข้าสู่กระบวนการ
คัดเลือก/สรรหา  
มีจ านวนน้อยและมี
ศักยภาพไม่เหมาะสม
ต่อการท างานใน
ระดับบริหารโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ในฐานะ
องค์การมหาชนและ
การจัดการศึกษา
ส าหรับผู้มีความ 
สามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

1. ได้ผู้มีความรู้
ความสามารถ  
และเข้าใจในการจัด
การศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์มา
ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการและ
รองผู้อ านวยการ 

1. วางแผนการสรรหาและ 
ขอค าแนะน าจากกรรมการ
โรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่ปรึกษา เพือ่เป็นแนวทาง 
ให้ได้มาซ่ึงผู้ที่มีเหมาะสม
มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการและรอง
ผู้อ านวยการ 

 

- ศึกษากฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการ 
สรรหาผู้อ านวยการโรงเรียน  
ภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
ตลอดจนหนังสือราชการต่าง ๆ  
จากส านกังาน ก.พ.ร. ที่เกี่ยวข้อง 

- ด าเนินการประกาศ
คณะอนุกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการโรงเรียน ในการเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน โดยบุคลากร 
ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 64 

- ประชุมชี้แจงการเสนอชื่อบุคคลเข้า
รับการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียน
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 64 และบุคลากร
ของโรงเรียนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการ  
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 64 

- คณะกรรมการโรงเรียนในการ
ประชุมครั้งที่ 145/1/2565  
เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 65 เห็นชอบ 
ผลการสรรหาผู้อ านวยการตามที่
คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอ  
 

- ได้บุคคลมาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 1 มี.ค.65 

- ได้บุคคลมาด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 65 

HM 
 

ML 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 

    - คณะกรรมการโรงเรียนในการ
ประชุมครั้งที่ 146/2/2565  
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 65 เห็นชอบ 
ให้มีการสรรหารองผู้อ านวยการ  
2 คน โดยมอบคณะอนกุรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณา
ด าเนินการตามระเบียบ 

- มีประกาศคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล เรื่อง การสรรหา
และคัดเลือกบุคคลเป็นรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยา-
นุสรณ์ ระหว่างวันที ่11-26 เม.ย.65 

- มีประกาศคณะอนุกรรมการสรรหา
รองผู้อานวยการโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ ลงวันที ่11 พ.ค. 65 
โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ ในการประชุมคร้ังที่
147/3/2565 วันที่ 10 พ.ค. 65 

     

   2. ส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรภายในให้ได้รับ 
การพัฒนาทักษะการ
บริหาร และความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

- จัดอบรมและพัฒนาผูบ้ริหารวันที ่ 
3-18 ธ.ค.64 จ านวน 3.5 วัน  
(รองผู้อ านวยการ/หวัหน้า
สาขาวิชา/ฝ่าย/หัวหน้างาน) ให้มี
ทักษะรอบด้านในการบริหารจัดการ 

- การด าเนินการเป็นไปตาม 
แนวทางการจัดการความเส่ียง  
แต่บุคลากรยังไม่พร้อมที่จะ
ก้าวสู่ต าแหน่งบริหาร 
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ประเด็นความเสี่ยง/
ระดับความเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง/สาเหต ุ KPI 
แนวทาง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
การด าเนินการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
การประเมินผล 

การควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยง หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ก่อน หลัง 

   3. จัดท าแผนการทดแทน
ต าแหน่งบริหาร 
(succession plan)  
ในระยะยาว 

- มีการคัดเลือกหัวหน้าสาขาวิชา/
ฝ่าย โดยการเสนอชื่อจากบุคลากร
ในสาขาวิชา/ฝ่าย ให้ได้มีโอกาส 
ในการบริหารงานตามวาระโดย
ความเห็นชอบของอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล 

     

   4. ให้ผู้บริหารทุกระดับท า
รายงานการพัฒนา
สมรรถนะของตนเองในมิติ
ของการก ากับดูแลงาน
ประจ า/การพัฒนางาน
ประจ าและการคิดงานใหม่
ที่มีลักษณะสร้างสรรค์หรือ
ท้าทาย 

- มีรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารทุกระดับตามรอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ครอบคลุมทุกมิติ 

     

   5. จัดให้มีการประเมิน
สมรรถนะในการท างานของ
ผู้บริหารทุกระดบัเป็นระยะ ๆ  
เพื่อใช้เปน็แนวทางในการ
พัฒนาสร้างระบบการก ากบั
ติดตาม ประเมนิศักยภาพใน
การท างาน 
 

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

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ระดับ ผลกระทบ 

L - ได้ผู้ทีม่ีคุณสมบตัิเหมาะสมที่สามารถมาเป็นผู้อ านวยการและมีประสบการณ์ 
หรือการท างานด้านการศึกษาส าหรับผู้มคีวามสามารถพิเศษด้านคณติศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ มีวิสยัทัศน์และเคยบริหารงานในหน่วยงานที่มีลักษณะเดียว 
กับโรงเรยีนมหิดวิทยานุสรณ์มากอ่น 

L - ได้ผู้ทีม่ีความสามารถแต่อาจยังไม่เข้าใจบริบทและวตัถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรยีน  
อาจต้องใช้เวลาที่ต้องเรียนรู้เพื่อท าความเข้าใจบรบิท ไม่เกิน 6 เดือน 

M - ได้ผู้ทีม่ีคุณสมบตัิเหมาะสมที่สามารถมาเป็นผู้อ านวยการและมีประสบการณ์ 
- หรือการท างานด้านการศึกษาส าหรับผู้มคีวามสามารถพิเศษด้านคณติศาสตร์ 

และวิทยาศาสตร ์

M - ได้ผู้ทีม่ีความสามารถ แต่ไม่เข้าใจในบริบทของโรงเรียน ก าหนดทิศทางการบริหารงาน 
ไม่ชัดเจน ท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนชะงักงันไปบ้าง แตส่ามารถด าเนินการได ้

H - ได้ผู้ทีม่ีคุณสมบตัิเหมาะสมที่สามารถมาเป็นผู้อ านวยการแต่ไม่มีประสบการณ์ 
หรือการท างานด้านการศึกษาส าหรับผู้มคีวามสามารถพิเศษด้านคณติศาสตร ์

- และวิทยาศาสตร ์

H - ไม่สามารถหาผู้ที่เหมาะสมมาด ารงต าแหน่งได้  ไมส่ามารถน าแผนงานหรือนโยบาย 
จากกรรมการมาด าเนินงานต่อได้  ท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนชะงักงัน  
ไม่สามารถพัฒนาหรือเดินไปข้างหน้าได้อย่างที่ควรจะเป็น ขาดวสิัยทัศน์ เกิดปัญหา
เกี่ยวกับการบรหิารจดัการโรงเรียน ทั้งในเชิงการก าหนดนโยบาย การบริหารงานทิศทาง
หลักสตูรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นความเสี่ยง/
ระดับความเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง/สาเหต ุ KPI 
แนวทาง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
การด าเนินการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
การประเมินผล 

การควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยง 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ก่อน หลัง 

ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์: 
ด้านการเงิน 
6. งบประมาณที่

โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐ 
ไม่เพียงพอต่อการ 
จัดการศึกษาให้แก่
นักเรียนของโรงเรียน
ตามหลักสูตรของ
โรงเรียนและ 
ไม่สามารถท าให ้
พันธกิจตาม 
พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งโรงเรียนฯ 
บรรลุเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพได้ 

 
ระดับความเสี่ยง 

โอกาสทีจ่ะเกิด: M 
ผลกระทบ: M 

1. สังคมภายนอก 
ไม่เห็นความส าคัญ
ในการสนับสนุน
งบประมาณให้แก่
โรงเรียน 

2. ผู้มีบทบาทในการ
จัดสรรงบประมาณ 
ให้โรงเรียนไม่เข้าใจ
พันธกิจและ
เป้าหมายการ 
จัดตั้งโรงเรียน 

1. มีการประชาสัมพันธ์  
ที่ทันต่อเหตุการณ์
เกี่ยวกบั   

- ความส าเร็จในการ
พัฒนานักเรียน
ปัจจุบัน และผลงาน
ของนักเรียนเก่าและ
นักเรียนปัจจุบัน  
ตามเป้าหมาย 
ของโรงเรียน 

- ผลงานทางวิชาการ
ของครูที่ส่ือถึง
ศักยภาพทางวิชาการ
ในระดับชาติ/
นานาชาต ิ

- บทบาทของโรงเรียน
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
ประเทศ 

1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
น าเสนอ เกี่ยวกับ 
พันธกิจและภาพลักษณ์
ของโรงเรียนต่อ 
ภาคสังคมอย่าง
สม่ าเสมอ 

- ด าเนินการประชาสัมพันธ์และน าเสนอ
ข้อมูล/ ข่าว เกีย่วกับ กิจกรรมต่าง ๆ  
ของโรงเรียน ผลงานของนักเรียนเก่าและ
นักเรียนปัจจุบัน การให้บริการพิเศษทาง
วิชาการแก่โรงเรียนอื่น ๆ สัมภาษณ์ผ่าน 
Facebook Fan page และเว็บไซต์ 
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
มีการน าเสนอเร่ืองราวของนักเรียนใน
รูปแบบบทสัมภาษณ์ ผ่าน Facebook 
Fan page และเว็บไซต์ของโรงเรียน 
จ านวน 14 เร่ือง อาทิ เช่น  
1) ซีรีย์ "โครงงานวิทย์ ไม่ขึ้นหิ้งแต่สู่ห้าง" 
ตอนที่ 2 การพัฒนาต้นแบบชุดทดสอบ
เชิงสีชนิดใหม่ส าหรับไวรัสท้ังชนิด DNA 
และ RNA เพือ่รับมือกับโรคอุบัติใหม่ใน
อนาคตอย่างครอบคลุม 2) บทสัมภาษณ์
นักเรียนที่ได้รับรางวัลจาก เวที 
Regeneron ISEF 2022 เกี่ยวกับการ 
ท าโครงงานและประสบการณ์การร่วม
กิจกรรม 3) แนะน ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
"กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสุดเลิฟของเด็ก 
MWIT"  4) เจาะลึกแนวคิดนักเรียน
เจ้าของไอเดียในโครงการ  Asian Try 
Zero-G 2022 

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

MM 
 

อยู่
ระหว่าง

การ
ประเมนิ 

งานองค์กรสัมพันธ์/
สาขาวิชา/กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน/ฝ่าย
บริหารการศึกษา 

(งานวิชาการ  
งานกิจการ

นักเรียน)/ฝ่าย
บริหารทรัพยากร 
(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 

  2. มีการน าเสนอ
เร่ืองราว (Content) 
ผลผลิตตามพันธกิจ
ของโรงเรียน  
ในรูปแบบคลิปวิดีโอ/
บทสัมภาษณ์ ผา่น 
Facebook Fan 
page และเว็บไซต์
ของโรงเรียน  
เดือนละ 1 เร่ือง 

 - น าเสนอเรื่องราว ในรูปแบบการเล่า
เร่ืองราวชีวิตนักเรียน ดา้นการเรียนและ
การใช้ชีวิต ผ่าน Facebook Fan page 
และเว็บไซต์ของโรงเรียน จ านวน 27 
เร่ือง อาทิ เช่น 1) การจัดการเรียนการ
สอนวิชาชวีวิทยา (ศึกษาการตอบสนอง
ของสิ่งมีชีวิต) 2) การจัดการเรียนรู้ในวชิา
ทางทัศนศิลป์ 3) การจัดการเรียนการ
สอนในวิชาอิเล็กทรอนกิส์เบื้องต้น  
4) ความส าเร็จของนักเรียนเกา่ ที่ได้รับ
รางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดาวรุ่งระดับ
นานาชาติ" 

     

  3. มีการเผยแพร่ผลผลิต
ตามพันธกจิของ
โรงเรียน ผ่าน MWIT 
Magazine  
(e- Magazine)  
ปีละ 2 ฉบบั 

2. เผยแพร่องค์ความรู้/
ประสบการณ์/ผลงาน
ของนักเรียน ครูและ
โรงเรียน 

- จัดท า MWIT Magazine  
(e-Magazine) ฉบับที่ 1 และเผยแพร่สู่
สาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของโรงเรียน  
ในเดือนเมษายน 2565 

- มีแผนจัดท า MWIT Magazine  
(e-Magazine) และเผยแพร่สู่สาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน ฉบับที่ 2  
ในเดือนพฤศจิกายน 2565 

- มีการประชุมวางแผนการจัดท า 
(e-Magazine) ฉบับที่ 2 และเปิดรับ
สมัครผลงานจากครูและนักเรียน 
ก าหนดให้ส่งผลงานภายในเดือน
กรกฎาคม 2565 

- มีการเผยแพร่องค์ความรู้/
ประสบการณ์/ผลงานของ
นักเรียน ครูและโรงเรียน  
โดยจัดท าเป็น MWIT 
Magazine (e-Magazine)  
ปีละ 2 ฉบบั   

  คณะกรรมการฯ 
จัดท า MWIT 
Magazine/ 

สาขาวิชา/กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน/ 
ฝ่ายบริหาร
การศึกษา 
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ประเด็นความเสี่ยง/
ระดับความเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง/สาเหต ุ KPI 
แนวทาง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
การด าเนินการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
การประเมินผล 

การควบคุมความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยง 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ก่อน หลัง 

  4. มีรายงานวิเคราะหก์าร
ใช้งบประมาณทุกสิ้น
ไตรมาส 

3. ทบทวนและวิเคราะห์
ข้อมูลการเงินและ
ปรับเปลี่ยนการบริหาร
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ด าเนินการเบิก/จา่ย เงินให้เป็นไป
ตามแผนการด าเนินงานทีว่างไว้ และ
ทบทวนการด าเนินงานในแต่ละเดือน 
หากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ให้
ด าเนินการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน 

- ด าเนินการสรุปรายงานวิเคราะห์ผลการใช้
งบประมาณตามแผนการด าเนินงานของ
สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ในแต่ละเดือนและ ณ สิ้นไตรมาส 
ประจ าปีงบประมาณ เสนอต่อ
คณะกรรมการด าเนินงาน/และผู้ตรวจ
สอบภายในเพื่อพิจารณารับทราบผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน 

- มีสรุปรายงานผลการใช้
งบประมาณในแต่ละเดือน
และ ณ สิ้นไตรมาสเพื่อเป็น
ข้อมูลในการด าเนินการ
บริหารงบประมาณของ
โรงเรียน 

  ฝ่ายบริหารทัว่ไป  
(งานและ

ยุทธศาสตร์/ 
งานการเงิน)/

สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน/
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

 

 
ค าอธิบายความหมายของ  L, M, H 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ระดับ ผลกระทบ 

L การไดร้ับงบประมาณลดลงกว่ากรอบงบประมาณที่ตั้งเป้าหมายไว้นอ้ยกว่า 5 % L นักเรียนท าปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้นอ้ยกว่าที่ก าหนดในหลักสูตร 10 % 

และเป้าหมายการบริการการศึกษาน้อยกว่าท่ีก าหนด 10 % 

M การไดร้ับงบประมาณลดลงกว่ากรอบงบประมาณที่ตั้งเป้าหมายไว้ 5-15 % M นักเรียนท าปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้นอ้ยกว่าที่ก าหนดในหลักสูตร 11-

20 % และเป้าหมายการบริการการศึกษาน้อยกว่าท่ีก าหนด 11-20 % 

H การไดร้ับงบประมาณลดลงกว่ากรอบงบประมาณที่ตั้งเป้าหมายไวม้ากกว่า 15 % H นักเรียนท าปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้นอ้ยกว่าที่ก าหนดในหลักสูตร 

มากกว่า 20 % และเป้าหมายการบริการการศึกษาน้อยกว่าท่ีก าหนด มากกว่า 20 % 
 


