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สรุปการปรับข้อประเด็นการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นควบคุมภายใน (เดิม) ประเด็นควบคุมภายใน (ปรับแก้ไข) 

 การจัดการศึกษาส าหรับนักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  1. การควบคุมคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน  

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

1.1 การปรับตัวของนักเรียนตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 
1.2 การออบแบบกิจกรรมจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ที่โรงเรียนก าหนด 
1.3 การพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพและความสนใจ 

2. การควบคุมกระบวนการคดัเลือกนักเรียน ม.4 2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน ม.4  

2.1 การร่ัวของข้อสอบและความคลาดเคลื่อนของการตรวจขอ้สอบที่เป็นข้อสอบอัตนัย 
2.2 ข้อสอบคัดเลือกไม่สามารถจ าแนกนกัเรียนที่มีทักษะและคุณลักษณะแตกตา่งกนัได้ชัดเจน 

2.1 การร่ัวของข้อสอบและความไม่ยุติธรรมในการให้คะแนนจากการตรวจข้อสอบรอบสองที่เป็นข้อสอบ 
แบบเขียนตอบ 

3. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวทิยาในกลุ่มเสี่ยง 3. ความเสยีหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง 

3.1 การเกิดพฤติกรรมไม่คาดหมายของ นกัเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางเสียหาย 3.1 พฤติกรรมที่แสดงออกต่อครู เพื่อนนกัเรียนหรือบุคคลภายนอกโดยไม่รู้ว่าไม่เหมาะสมและส่งผลกระทบ 
ในทางเสียหาย 

4. ระบบการรักษาความปลอดภยัในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏบิัติการ 4. ระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรยีนและห้องปฏิบตัิการ 

4.1 บุคคลภายนอกแอบแฝงเข้ามาภายในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
4.2 การเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน 
4.3 การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ทดลองในห้องปฏบิัติการและโรงฝึกงาน 

4.1 การเข้า-ออกของบุคคลที่ไม่ใช่นักเรียนหรือบุคลากรของโรงเรียน 
4.2 การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรในโรงฝึกงานและการทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
4.3 การเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน 

5 การควบคุมดา้นการบริหารงานบุคคล 5. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล 

5.1 การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามกรอบภาระงานที่ก าหนดในกล่องเงินเดือนของเจ้าหน้าที่บางคน  
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง  การพิจารณาเงินเดือน 

5.2 การไม่สามารถพัฒนาวิธปีฏิบัติงานหรอืสร้างผลงานที่สะท้อนการพัฒนา 
5.3 บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจระบบการประเมินโดยใช้ผลการปฏบิัติงานตามภาระงานของกล่องเงินเดือน และยังคง

ยึดติดอยู่กบัการประเมินและค่าตอบแทนแปรผันตามประสบการณ์และผลงานในรูปแบบเดิม 

5.1 การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามกรอบภาระงานตามต าแหน่งของเจ้าหน้าที่บางคน ซ่ึงส่งผลต่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง การพิจารณาเงินเดือน 

5.2 ความไม่เข้าใจระบบการประเมินที่ประเมินโดยใช้ผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน/ต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บางคน 
5.3 ข้อจ ากัด/ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่บางคนซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาวธิีปฏบิตัิงานหรือผลงาน 

6 การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการด าเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 6. การใชต้ าแหน่งหน้าที่ในการด าเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

6.1 การใช้ความเป็นบุคลากรของโรงเรียนหรือต าแหน่งหน้าที่เพือ่ลาภหรือประโยชน์ที่มิควรได้โดยไม่เจตนา 6.1 การใช้ความเป็นบุคลากรของโรงเรียนหรือต าแหน่งหน้าที่เพื่อผลประโยชนส์่วนตนหรือพวกพ้อง 

7 การติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนน ามาปรบัใช้โดยอนุโลม 7. การตดิตามกฎระเบยีบของราชการที่โรงเรียนน ามาปรบัใช้โดยอนุโลม 

7.1 ความเสียหายต่อตนเองหรือของโรงเรียนอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎกีา 
ระเบียบ/ข้อบังคับ กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ของราชการที่โรงเรียนน ามาใช้โดยอนุโลม 

7.1 การละเลยในการปฏิบัติตาม กฎ ระเบยีบ/ข้อบังคับ กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ของทางราชการ 
ที่โรงเรียนน ามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

8 การควบคุมการใหบ้ริการวชิาการแก่หน่วยงานภายนอก 8. การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก  

8.1 การบริหารจัดการงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

8.1 โรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ  บางโรงเรียนยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการใช้งบประมาณ 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนมหิดลฯ 

 



 
[ 2 ] 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ ส้ินไตรมาส 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภารกิจของโรงเรียน /
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
การด าเนินการ 
ควบคุมภายใน 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

1. การควบคุมคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

 
 

     

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อใหก้ระบวนการจัดการ

เรียนการสอนให้กับ
นักเรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายของหลักสูตร 

2. เพื่อผลิตสื่อการสอน 
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 

3. เพื่อให้การประเมินผล 
การเรียนรู้และคุณลักษณะ
ของนักเรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายของหลักสูตร 

1. การปรับตัวของนักเรียน
ตามกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียน 

2. การออบแบบกิจกรรม 
จัดการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องกับรูปแบบ
ผสมผสาน (Hybrid)  
ท่ีโรงเรียนก าหนด 

3. การพัฒนาสมรรถนะ 
ของนักเรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพและความสนใจ 
 

1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ให้กับครูผู้สอน 

2. จัดประชุมทบทวนหลักสูตรที่ใช้
ในปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงให้สอด
รับกับการพัฒนาสมรรถนะ
นักเรียนในโลกดิจิทัล 

3. ครูผู้สอนสร้างเครื่องมือในการ
ประเมินผลการเรียนเรียนรู้และ
ใช้วิธีการวัดประเมินผลท่ี
หลากหลาย 

4. สอบถามครูผู้สอนเกี่ยวกับความ
ต้องการพัฒนาด้านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตสื่อ 

 
 

1. มีการด าเนินการเกี่ยวกับการสร้าง
ความเข้าใจกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก ให้กับครูผู้สอนและ
ทบทวนหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. มีการระดมความคิดของครูผู้สอน
ในการออกแบบและสร้างเครื่องมือ
ในการประเมินผลการเรียนรู้ ให้
เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Hybrid 

3. อยู่ระหว่างการจูงใจและขับเคลื่อน
ให้ครูผู้สอนพัฒนาสื่อดิจิทัล 

4. อยู่ระหว่างการวางแผนประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาด้านการประเมิน
การรู้เรื่องให้กับครูผู้สอน 

5. อยู่ระหว่างการระดมความคิด 
คัดสรรสื่อดิจิทัล เพื่อให้นักเรียน
เรียนรู้ 

1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกของ
ครูผู้สอนในช่วงท่ีมีการเรียน
แบบออนไลน์ยังต้องมีการ
พัฒนาอีก 

2. การพัฒนาคุณลักษณะบาง 
ด้านท่ีต้องใช้ทักษะในการ
สื่อสารของครู 
 

ติดตาม ก ากับดูแล  
และส่งเสริมการ
ด าเนินการของครู 

ตลอดปีงบประมาณ 
สาขาวิชา/งาน

วิชาการ/ 
คณะกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

แบบ ปค.5 
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ภารกิจของโรงเรียน /
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
การด าเนินการ 
ควบคุมภายใน 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

2. การควบคุมระบวนการ 
 คัดเลือกนักเรียน 

 
 

     

วัตถุประสงค์ : 
   เพื่อคัดเลือกนักเรียนท่ีมี
ศักยภาพสูงด้านการเรียนรู้
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2565 

 
การรั่วของข้อสอบและความ 
ไม่ยุติธรรมในการให้คะแนน
จากการตรวจข้อสอบรอบสอง
ท่ีเป็นข้อสอบแบบเขียนตอบ 
 
 
 
 

 
1. มีกรรมการออกข้อสอบท่ีแต่งตั้ง

ในทางลับ ไม่มีญาติเป็นนักเรียน
ท่ีสมัครสอบ  

2. มีการก ากับดูแลการจัดพิมพ์/
การขนส่ง โดยใช้เอกชนท่ีมี
ความเป็นมืออาชีพท่ีมี
ประสบการณ์ด้านการจัดพิมพ์
และขนส่ง 

3. มีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจน 
เข้าใจตรงกันของผู้ตรวจให้
คะแนนและมกีระบวนการ 
สอบทานความถูกต้องในการ
ตรวจข้อสอบ 
 

 
การสอบคัดเลือก เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส ไม่มีการร้องเรียน
เกี่ยวกับการด าเนินการใด ๆ  

 

 
- 

 
- 

 
สาขาวิชาทาง 
ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ /  
งานวิชาการ  
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ภารกิจของโรงเรียน /
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
การด าเนินการ 
ควบคุมภายใน 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

3. ความเสียหายจาก
พฤติกรรมของนักเรียนที่มี
คุณลักษณะทางจิตวิทยา
ในกลุ่มเสี่ยง 

 
 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อครู
เพื่อนนักเรียนหรือ
บุคคลภายนอกโดยไม่รู้ว่า 
ไม่เหมาะสมและส่งผลกระทบ
ในทางเสียหาย 

 
 
1. คัดกรองนักเรียนท่ีมีแนวโน้ม 

หรือเข้าข่ายพฤติกรรมท่ีมี
ลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง  
และให้การดูแลบ่มเพาะ 
ให้เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี 

2. ให้ความรู้ครูท่ีปรึกษาประจ า
ชั้นในการเฝ้าระวังและก ากับ
ติดตามพฤติกรรมของนักเรียน 
ท่ีมีลักษณะทางจิตวิทยาใน 
กลุ่มเสี่ยง 

 

 
 

1. สอบวัดทางจิตวิทยาเพ่ือคัดกรอง
นักเรียนท่ีมีคุณลักษณะทาง
จิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง 

2. น าผลการสอบวัดทางจิตวิทยา  
ใชป้ระกอบการสังเกต ติดตาม  
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
โดยร่วมมือกับครูท่ีปรึกษา/
ประจ าชั้น/หัวหน้าระดับชั้น  
ตามระดับความส าคัญแล้ว
รายงานโรงเรียน 

3. ส าหรับกรณีท่ีพบพฤติกรรมท่ีมี
ลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง
ค่อนข้างรุนแรง ต้องรายงาน
โรงเรียนเพื่อประสานผู้ปกครอง
ในการดูแลอย่างเคร่งครัด  
หรือปรึกษาแพทย์ภายใต้ความ
ยินยอมและร่วมมือกับผู้ปกครอง   

 

 
 

มีการด าเนินการและยังไม่พบ
นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีมีลักษณะ
ทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยงค่อนข้าง
รุนแรง 

 
 

ด าเนินการควบคุม 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
สาขาวิชา/ฝ่าย 

(ฝ่ายบริหารการศึกษา 
และกิจการนักเรียน) 

วัตถุประสงค์ : 
    เพื่อป้องกันความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดจากพฤติกรรมของ
นักเรียนท่ีมีลักษณะทาง
จิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง 
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ภารกิจของโรงเรียน /
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
การด าเนินการ 
ควบคุมภายใน 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

4. การรักษาความปลอดภัย
ในบริเวณโรงเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

 

      

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อให้นักเรียนมีความสุข 

มีความอบอุ่น และมั่นใจ
ในการพักในหอพัก 

2. เพื่อเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง
นักเรียนในการให้
นักเรียนพักในโรงเรียน 

3. เพื่อให้นักเรียนและ
บุคลากรมีความ
ปลอดภัยภายในบริเวณ
โรงเรียนและการใช้
ห้องปฏิบัติการ 

1. การเข้า-ออก ของบุคคล 
ท่ีไม่ใช่นักเรียนหรือบุคลากร
ของโรงเรียน 

2. การเกิดอุบัติเหตุจากการ 
ใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร 
ในโรงฝึกงานและการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

3. การเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน 
 
 

1. มีการก ากับ ติดตาม 
การปฏิบัติงานของ รปภ.  
อย่างเคร่งครัด และเน้นย้ า 
ในการประชุมตรวจรับงาน 
ของคณะกรรมการฯ ตรวจรับ
ทุกเดือน 

2. ก าหนดพื้นท่ี เข้า-ออก ท่ีเป็น
เขตสงวนส าหรับบุคคลภายนอก
ท่ีไม่ใช่นักเรียนหรือบุคลากร
ของโรงเรียน 

3.  ปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบ
กล้องวงจรปิด ให้ท างานอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

4.  ก าชับบุคลากรในการอยู่เวรยาม 
5.  จัดให้มีคู่มือเครื่องมือในการ 

ใช้งานเครื่องจักรในโรงฝึกงาน
และการทดลองในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

6. มีแผนการบริหาความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤติ และการซ้อมหนีไฟ
ประจ าปี 

1. วิธีการควบคุมภายในท่ีก าหนดไว้
สามารถบริหารจัดการได้ แต่การ
ควบคุมยังไม่เพียงพอ  

2. ระบบเข้า-ออกยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

การปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าท่ี รปภ.  
ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีท่ีมาปฏิบัติงานใหม่
ขาดความเข้าใจในขั้นตอนและ
วิธีการเข้า-ออกของบุคคล 
 

1. งานอาคารฯ ให้
ค าแนะน า อบรม
หัวหน้า/รองหัวหน้า
ชุดของ รปภ. ให้
ทราบขั้นตอนและ
แนวทางปฏิบัติ 

2. แจ้งผู้ท่ีมาปฏิบัติงาน
ใหม่ รวมท้ังทบทวน
กับทีมรปภ. เพื่อ
รับทราบรายละเอียด
เพิ่มเติมของโรงเรียน
ในทุกสัปดาห์ 

ตลอดปีงบประมาณ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
(อาคารสถานท่ีฯ) 
/สาขาวิชาทางด้าน

วิทยาศาสตร์ 
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ภารกิจของโรงเรียน /
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
การด าเนินการ 
ควบคุมภายใน 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

การบริหารงานบุคคล  

5. ด้านการควบคุมการ
บริหารงานบุคคล 

      

วัตถุประสงค์ : 
    เพื่อควบคุมกระบวนการ
บริหารงานบุคคลทุกขั้นตอน  
ตั้งแต่การสรรหา แต่งตั้ง 
พัฒนา เลื่อนต าแหน่ง
ประเมิน สวัสดิการและ
ผลประโยชน์ตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 
ให้สอดคล้องและถูกต้อง 
ตามระเบียบ ข้อบังคับ  
และประกาศของโรงเรียน 
ให้เกิดการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน
ตามกรอบภาระงานตาม
ต าแหน่งของเจ้าหน้าท่ี 
บางคน ซ่ึงส่งผลต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การเลื่อนต าแหน่ง  
การพิจารณาเงินเดือน 

2. ความไมเ่ข้าใจระบบการ
ประเมินท่ีประเมินโดยใช้ผล
การปฏิบัติงานตามภาระ
งาน/ต าแหน่งหน้าท่ี 
ของเจ้าหน้าท่ีบางคน 

3. ข้อจ ากัด/ขีดความสามารถ
ของเจ้าหน้าท่ีบางคนซ่ึงส่งผล
ต่อการพฒันาวิธีปฏิบัติงาน
หรือผลงาน 
 

1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ภาระงานตามต าแหน่งหน้าท่ี 

2. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การประเมินโดยใช้ภาระงาน
ตามต าแหน่งหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ี 

3. สนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าท่ี 

 

เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่เข้าใจระบบการ
ประเมินและยินดีรับการพัฒนา
ศักยภาพ 

เจ้าหน้าท่ีบางคนยังต้องท าความ
เข้าใจระบบการประเมินและ
สนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามต าแหน่งหน้าท่ี  

1. สร้างความเข้าใจ
ระบบการประเมิน
เป็นรายบุคคลและ
จัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล 

2. การสื่อสารท้ัง 2 ทาง
ในการสร้างความ
เข้าใจระหว่างหัวหน้า
และผู้ปฏิบัติงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  
(ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป:งานบุคคล) 
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ภารกิจของโรงเรียน /
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
การด าเนินการ 
ควบคุมภายใน 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

6. การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการด าเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

วัตถุประสงค์ : 
   เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
ในโรงเรียนเป็นไปอย่าง
โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

การใช้ความเป็นบุคลากรของ
โรงเรียนหรือต าแหน่งหน้าท่ี 
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือ 
พวกพ้อง 

 

1. ชี้แจง/สร้างความเข้าใจ
ผลกระทบการด าเนินงานอย่าง
โปร่งใส สุจริต และยุติธรรม  
แก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ  
ในการประชุมบุคลากรทุกระดับ 

2. จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ี
ของโรงเรียน เพื่อปลูกฝัง
จิตส านึก วัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม
ในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนด้วยความ
รับผิดชอบ  
 

มีการด าเนินการในการปลูกฝัง 
เจตคติท่ีดี และการปลูกฝังให้เกิด
จิตส านึก วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต 

บุคลากรอาจไปมีส่วนกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 

จัดอบรมให้ความรู้ 
และยกกรณีตัวอย่าง
ประกอบเพ่ือให้เห็น
ภาพชัดเจนขึ้น  
อย่างต่อเนื่อง 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน 

(ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป: 
งานประชุม/งาน

บุคคล) 
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ภารกิจของโรงเรียน /
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
การด าเนินการ 
ควบคุมภายใน 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

7. การติดตามกฎระเบียบของ
ราชการที่โรงเรียนน ามา
ปรับใช้โดยอนุโลม 

      

วัตถุประสงค์ : 
   เพื่อให้การด าเนินงานของ
โรงเรียนเป็นไปตามพระราช 
บัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา 
ระเบียบ/ข้อบังคับ 
กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี 
ประกาศ ของราชการท่ี
โรงเรียนน ามาใช้โดยอนุโลม 

 

 
 
การละเลยในการปฏิบัติตาม  
กฎ ระเบียบ/ ข้อบังคับ 
กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี 
ประกาศ ของทางราชการท่ี
โรงเรียนน ามาใชบ้ังคับโดย
อนุโลม 
 
 

 
 

1. ก าชับให้ติดตาม
กฎระเบียบของทาง
ราชการต่าง ๆ  
อย่างสม่ าเสมอ เช่น 
- การใช้สิทธิ์สวัสดิการ 

ต่าง ๆ ของรัฐตาม 
มติ ครม. 

- ประกาศคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด
นครปฐม 

2. ก าหนดความรับผิดชอบ 
ในระดับหัวหน้าท่ีจะต้อง
ติดตามกฎระเบียบ 
ของทางราชการต่าง ๆ  
และสื่อสารไปยัง
ผู้ใต้บังคับบัญชา/
ผู้เกี่ยวข้อง และรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา 

 

 
 
มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้องติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ
ของทางราชการต่าง ๆ  
อย่างสม่ าเสมอ 

 
 
เจ้าหน้าท่ีบางส่วนขาดความ
ใส่ใจ/ไม่ศึกษากฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีควรรู้ เช่น 

- ด้านสวัสดิการ 
- ด้านการตรวจรับงาน

จ้าง 
 

 
 
เพิ่มช่องทางและเครือข่าย 
รวมถึงมอบหมายบุคคลใน 
แต่ละส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้สามารถติดตามกฎระเบียบ
ของทางราชการได้อย่าง
ครอบคลุม และประชาสัมพันธ์
ให้ท่ัวถึง 

 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  

(การเงิน/พัสดุ/งานบุคคล) 
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ภารกิจของโรงเรียน /
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
การด าเนินการ 
ควบคุมภายใน 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

8. การให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก: การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ในจังหวัด 

วัตถุประสงค์ : 
     เพื่อยกระดับคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายท่ีเป็นโรงเรียนศูนย์
ขยายผลฯและโรงเรียนใน
เครือข่ายของโรงเรียนศูนย์
ขยายผลฯ 

 

โรงเรียนเครือข่ายของโรงเรยีน
ศูนย์ขยายผลฯ  บางโรงเรียน 
ยังไมเ่ข้าใจวัตถุประสงค์ในการ
ใชง้บประมาณท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์  
 
 
 

แจ้งข้อมูล/ให้ค าแนะน า/
สร้างความเข้าใจ ไปยัง
โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
ทางโทรศัพท์ และช่องทาง
สื่อ social network 

มีการด าเนินการสร้างความ
เข้าใจ โดยเจ้าหน้าท่ีของ
โรงเรียนมหิดลฯ 

โรงเรียนเครือข่ายของ
โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ   
บางโรงเรียน ยังมีความ
ต้องการครุภัณฑ์ช่วยสอน 
มากกว่าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ท าปฏิบัติการ 

แจ้งทบทวนการใช้
งบประมาณ ท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากโรงเรียนมหิดลฯ 
ทางแอพพลิเคชั่น Line และ
ทางโทรศัพท์ อย่างสม่ าเสมอ
โดยเฉพาะช่วงการส่ง
งบประมาณ 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
งานบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 


