
 

[ 1 ] 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ณ ส้ินไตรมาส 3 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. การจัดการเรียนการสอน 
(on-site) ท่ีมีนักเรียนอยู่ใน
โรงเรียน ให้สอดคล้องกับ
รูปแบบผสมผสาน (Hybrid) 
ท่ีโรงเรียนก าหนด 

2. การพัฒนาคุณภาพของสื่อ
การสอนท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 

3. การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนบางอย่างในรูปแบบ
ออนไลน์ (online) อาจไม่
สามารถพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักเรียนได้รอบด้าน
เหมือนรูปแบบออนไซต์ 
(on-site) 
 

1. ก าหนดให้ทุกรายวิชามีการ
ก าหนดสัดส่วน Synchronous 
& Asynchronous ให้เหมาะสม
กับธรรมชาติของวิชา 

2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดการ
เรียนการสอนทุกระดับชั้น  
(ม.4-6) เป็นประจ าทุกเดือน 
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการ
เรียนการสอนและแนวทางการ
แก้ปัญหา 

3. ก าหนดให้ครูผู้สอนออกแบบ
เครื่องมือวัดประเมินผลการ
เรียนรู้และใช้วิธีการวัด
ประเมินผลท่ีหลากหลายและมี
ความหยืดหยุ่นตามสถานการณ์
ท่ีเปลี่ยนแปลง 

1. ครูผู้สอนทุกรายวิชามีการ
วางแผน/จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนรายสัปดาห์ตลอดภาคเรียน 
โดยผ่าน Google Sheet และมี
การประชุมร่วมกันในกลุ่มครูผู้สอน
แต่ละระดับชั้นเพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสม 
สามารถก ากับติดตามและปรับได้
ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 โดยในภาคเรียน
ท่ี 1/2565 มีการประชุมแล้ว  
3 ระดับชั้น ระดับชั้นละ 2 ครั้ง  
รวมจ านวน 6 ครั้ง 

2. ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาก าหนด
สัดส่วน Synchronous & 
Asynchronous ไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ฉบับย่อ และจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์

1. สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 (มีนักเรียนท่ี
ติดเชื้อโควิด-19) ท าให้มีการ
ปรับแผนการจัดการเรียนการ
สอนจากออนไซต์ (on-site) 
เป็นออนไลน์ (online) บาง
เวลา โดยมีนักเรียนท่ีเรียน
ออนไลน์ (online) ร่วมกับ
เพื่อนท่ีเรียนออนไซต์ (on-site) 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันและการท า
ปฏิบัติการในรูปแบบออนไซต์ 
(on-site)  

2. วินัยของนักเรียนในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ี
โรงเรียนก าหนดขึ้น 

1. ครูผู้สอนเตรียมความ
พร้อมปรับแผน/ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผลท่ี
สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

2. แจ้งให้นักเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียน
ทราบถึงแผนการจัดการ
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 
ในแต่ละระดับของแผนฯ 
(สีเขียว/เหลือง/ส้ม/แดง) 
และแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน
และเป็นปัจจุบัน 

3. มีการประเมินคุณภาพของ
สื่อการสอนและวิธีการ

ตลอด
ปีงบประมาณ 
สาขาวิชา/ 

งานวิชาการ/ 
คณะกรรมการ
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

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 

4. ครูผู้สอนมีการสร้าง/ใช้สื่อการ
สอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนท้ังในและนอกห้องเรียน 
และมีความหลากหลาย ท้ังสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย 
ซอฟต์แวร์/แอพพลิเคชั่นและ
อุปกรณ์ประกอบการทดลอง/
สาธิต  

5. ก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 แต่ยังคงเป้าหมาย
ของกิจกรรมไว้ 

โดยมีสัดส่วน Synchronous 
70% และ Asynchronous 30% 
ท้ังนี้ เมื่อต้องเปลี่ยนการสอนอย่าง
กะทันหัน จาก Synchronous 
เป็น Asynchronous ครูผู้สอน
สามารถปรับแผนการสอนได้ทันที 
ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

3. ครูผู้สอนมีเครื่องมือประเมินผลการ
เรียนรู้และวิธีการวัดประเมินผลท่ี
หลากหลายและยืดหยุ่น 

4. มีการจูงใจให้ครูผู้สอนปรับปรุง
คุณภาพส่ือการสอนอย่างต่อเนื่อง 

5. มีการคัดสรรสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่
บน Platform ของโรงเรียน
ส าหรับนักเรียนในโรงเรียนและ
บุคลากรท่ัวไป 

6. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
โรงเรียนตามปฏิทินกิจกรรมของ
โรงเรียน 

3. การพัฒนาส่ือการสอนของครู
อาจไม่สอดคล้องกับวิธีการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

4. การพัฒนาคุณลักษณะบางด้าน
ท่ีต้องใช้ทักษะในการสื่อสาร
ของครู 

5. การแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ในกลุ่มนักเรียนภายใน
โรงเรียนส่งผลต่อการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบออนไซต ์(on-site) 
ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน 

 

สอนของครูท่ีต้อง
ปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

4. ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การก ากับดูแลให้นักเรียน
ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 อย่าง
เคร่งครัดและผลท่ีเกิดขึ้น
หากไม่ปฏิบัติตาม 
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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. ด าเนินการตามกระบวนการสรร

หาและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 
2565 เรียบร้อยแล้ว  
ณ สิ้นไตรมาส 2  

2. อยู่ระหว่างการด าเนินการวาง
แผนการสรรหาและคัดเลือก
นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 ซ่ึงมี
ก าหนดประกาศรับสมัครช่วงเดือน 
สิงหาคม 2565 
 

 
การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 
2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โปร่งใส ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ
การด 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 

วัตถุประสงค์ : 
    เพื่อป้องกันความ
เสียหายท่ีอาจเกิดจาก
พฤติกรรมของนักเรียนท่ีมี
ลักษณะทางจิตวิทยาใน
กลุ่มเสี่ยง 

 
 
1. พฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อ

ครูเพื่อนนักเรียนหรือ
บุคคลภายนอกโดยไม่รู้ว่า 
ไม่เหมาะสมและส่งผล
กระทบในทางเสียหาย 

2. นักเรียนท่ีมีคุณลักษณะ
ทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง
ยังขาดทักษะการ
ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง 
และขาดทักษะการใช้
ภาษาและสื่อสารกับบุคคล 

3. นักเรียนชั้น ม.4 ปี
การศึกษา 2565 ยังเก็บ
ข้อมูลทางจิตวิทยา 
ไม่สมบูรณ์เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลนักเรียน 
 

 
 
1. คัดกรองนักเรียนท่ีมีแนวโน้ม 

หรือเข้าข่ายพฤติกรรมท่ีมี
ลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง  
และให้การดูแลบ่มเพาะ 
ให้เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี 

2. ให้ความรู้ครูท่ีปรึกษาประจ า
ชั้นในการเฝ้าระวังและก ากับ
ติดตามพฤติกรรมของนักเรียน 
ท่ีมีลักษณะทางจิตวิทยาใน 
กลุ่มเสี่ยง 

3. ก ากับ ดูแล พัฒนานักเรียน 
กลุ่มเสี่ยง โดยให้ค าปรึกษาและ
พัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล 
และมีการติดตามประเมินผล 

4. จัดกิจกรรมคลินิกคลายเครียด
ให้แก่นักเรียนทุกวันพฤหัสบดี 
เวลา 13.30-16.00 น. 

5. จัดกิจกรรมผู้ให้ค าปรึกษารุ่น
เยาว์ (Young Counselor)  
เพื่อส่งเสริมความรู้ทางจิตวิทยา
แก่นักเรียน 

 
 

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   

4. ผลการติดตามดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงภาพรวม
นักเรียนดีขึ้นและผู้ปกครองเข้าใจ
นักเรียนมากขึ้น โดยจากผลการ
สอบวัดทางจิตวิทยาของนักเรียน 

 
 

1. มีการด าเนินการและยังไม่พบ
นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีมี
ลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่ม
เสี่ยงค่อนข้างรุนแรง 

 

 
 

ด าเนินการควบคุม 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
สาขาวิชา/ฝ่าย 

(ฝ่ายบริหารการศึกษา 
และกิจการนักเรียน) 

 



 

[ 5 ] 

ภารกิจของโรงเรียน /
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
การด าเนินการ 
ควบคุมภายใน 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้ที่รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

 
 

  ท้ัง 6 ด้าน 1) อาการทางกาย  
2) อาการซึมเศร้า 3) วิตกกังวล 
4) การรับรู้ผิดปกติ  
5) ขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  
6) ความเครียด และเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการสอบวัดฯ 
ครั้งแรก ซ่ึงมีผลดีขึ้นท้ัง 6 ด้าน 
แต่นักเรียนบางรายยังคงมี
พฤติกรรมเดิม อาจต้องใช้เวลา 
ในการปรับตัวและจัดการปัญหา 

5. นักเรียนได้รับการส่งเสริมทาง
สุขภาพจิตดีขึ้นและมีช่องทาง 
ในการติดต่อพูดคุยกับ
นักจิตวิทยาประจ าโรงเรียน 

6. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
ในพฤติกรรมมนุษย์มีวิธีการ
ก ากับดูแลตนเองและเพื่อนตาม
หลักการทางจิตวิทยาได้อย่าง
เหมาะสม 
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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. เพื่อให้นักเรียนมี

ความสุข มีความอบอุ่น 
และมั่นใจในการพักใน
หอพัก 

2. เพื่อเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง
นักเรียนในการให้
นักเรียนพักในโรงเรียน 

3. เพื่อให้นักเรียนและ
บุคลากรมีความ
ปลอดภัยภายในบริเวณ
โรงเรียนและการใช้
ห้องปฏิบัติการ 

1. การเข้า-ออก ของบุคคล 
ท่ีไม่ใช่นักเรียนหรือบุคลากร
ของโรงเรียน 

2. การเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน 
 
 
 

1. มีการก ากับ ติดตามการ
ปฏิบัติงานของ รปภ. อย่าง
เคร่งครัดโดยให้ด าเนินการส่ง
มอบผลัดให้ตรงเวลา ถ่ายรูปการ
ส่งมอบผลัดไว้เป็นหลักฐาน และ
ก าหนดเวลาการเปิด-ปิดประตู
เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น ท้ังน้ี
ยังคงเน้นย้ าในการประชุมตรวจ
รับงานของคณะกรรมการฯ 
ตรวจรับทุกเดือน 

2. ยังคงมีการก าหนดพื้นท่ี  
เข้า-ออก ท่ีเป็นเขตสงวนส าหรับ
บุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่นักเรียน
หรือบุคลากรของโรงเรียน 

3. มีการบริการจัดระบบกล้องวงจร
ปิดพร้อมท้ังแนวทางการบ ารุง
ดูแลรักษาให้ท างานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และจัดอบรม
ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้งานได้ตามสิทธิ์ 

1. วิธีการควบคุมภายในท่ีก าหนดไว้
สามารถบริหารจัดการได้ แต่
เนื่องจากในบางส่วนยังอยู่
ระหว่างด าเนินการจึงบริหาร
จัดการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ  

2. ระบบเข้า-ออกด าเนินการติดต้ัง
และทดสอบเสร็จสมบูรณ์  
(อยู่ระหว่างส่งมอบงาน) 
 
 

1. ยังคงมกีารปรับเปลี่ยน
เจ้าหน้าท่ี รปภ. ซ่ึง
เจ้าหน้าท่ีท่ีมาปฏิบัติงาน
ใหม่ขาดความเข้าใจ 
ในขั้นตอนและวิธีการ 
เข้า-ออกของบุคคล  
ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างฯ และผู้เกี่ยวข้อง
ยังติดตามและก าชับการ
ท างานอย่างสม่ าเสมอ 

2. ระบบแจ้งเพลิงไหม้อยู่
ระหว่างการปรับปรุงให้มี
ความแม่นย าในการแจ้ง
เตือนมากยิ่งขึ้น 
 

 

1. งานอาคารฯ ให้ค าแนะน า 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
รวมถึงอบรมขั้นตอนการ
ระงับเหตุเบ้ืองต้นของระบบ
ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้แก่
เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยทุกคนให้ทราบ
ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ
ให้ถูกต้องต่อไป 

2. คณะกรรมการฯและ
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการแจ้ง
ข้อมูลส าหรับผู้ท่ีมา
ปฏิบัติงานใหม่ รวมท้ัง
แนวทางทบทวนกับเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัยเพื่อ
รับทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม
ของโรงเรียนในทุกสัปดาห์ 

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 

  4. ประสานงานกับบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าท่ีเวรกลางวันและกลางคืน 

5. ด าเนินการซ้อมหนีไฟบนอาคาร
หอพักนักเรียนชายและหญิง 

6. วางแผนด าเนินการบริหาความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤติ และการ
ซ้อมหนีไฟประจ าปี 2565       
(อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน) 

7. ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ประจ าปี 2565 
(ด าเนินการเสร็จสิ้น) 

  3. มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงระบบแจ้งเตือนเพลิง
ไหม้ ให้อยู่ในสภาพปกติ
พร้อมใช้งาน 

 

 

 3. การเกิดอุบัติเหตุจากการ 
ใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร 
ในโรงฝึกงานและการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

8. จัดให้มีคู่มือ/ค าแนะน าในการใช้
งานเครื่องมือ เครื่องจักร 
ในโรงฝึกงานและการทดลอง 
ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

9. จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมี 
เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์
ทดลองในห้องปฏิบัติการและโรง
ฝึกงาน 

 

3. แต่ละสาขาวิชามีการให้ความรู้
เกี่ยวกับเครื่องมือและระเบียบ
การใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ในช่วงสัปดาห์แรก
ของการเปิดเทอม 

4. นักเรียนมีผลการทดสอบผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดทุกคนก่อนเข้า
ปฏิบัติการจริง 

5. นักเรียนบางส่วนยังขาดความ
ช านาญในการใชง้านเครื่องมือ/
เครื่องจักร/อุปกรณ์ทดลองใน
หอ้งปฏิบัติการ 

3. อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การใช้งานเครื่องมือ/
เครื่องจักร/อุปกรณ์
ทดลองในห้องปฏิบัติการ
และโรงฝึกงานเนื่องจาก
ความไม่ช านาญในการใช้
เครื่องมือ 

4. ครูก ากับ ติดตามการใช้งาน
เครื่องมือ/เครื่องจักร/
อุปกรณ์ทดลองในห้อง 
ปฏิบัติการและโรงฝึกงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

5. ครูเน้นย้ าสิ่งท่ีต้องระวังเป็น
พิเศษเมื่อใช้เครื่องมือ/
เครื่องจักร/อุปกรณ์แต่ละ
ชนิดและข้อปฏิบัติหากเกิด
อุบัติเหตุขึ้น 

6. ครูเฝ้าระวังและดูแลนักเรียน
กลุ่มท่ีมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ 
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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. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ประเมินโดยใช้ภาระงานตามต าแหน่ง
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 

3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
ต าแหน่งหน้าท่ี 

4. ปรับปรุงการค านวณภาระงานและ
ภาระงานขั้นต่ าในภาพรวมของ
เจ้าหน้าท่ีสายวิชาการในรอบการ
ประเมินระหว่าง 16 ก.ย. 64 ถึงวันท่ี 
15 มี.ค.65 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และ
ตั้งแต่วันท่ี 16 มี.ค. 65 เป็นต้นไปเป็น
ร้อยละ 20 เพื่อให้ภาระงานสะท้อนการ
ปฏิบัติงานจริง 

5. มีการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง
ประกอบการต่อสัญญาจ้างส าหรับผู้มี
ผลประเมินการปฏิบัติงาน 3 ใน 4 ครั้ง
ต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 40 

1. บุคลากรส่วนใหญ่เข้าใจ
ระบบการประเมินและยินดี
รับการพัฒนาศักยภาพ 

2. บุคลากรมีผลสะท้อนกลับ
และได้รับการพัฒนาให้
สามารถปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

1. บุคลากรบางคนยังต้องท า
ความเข้าใจระบบการ
ประเมินและสนับสนุน/
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
ต าแหน่งหน้าท่ี  
 

1.  สร้างความเข้าใจ
ระบบการประเมิน
เป็นสาขาวิชา/ 
ฝ่ายและจัดท า
แผนพัฒนา
รายบุคคล 

2.  การสื่อสารท้ัง 2 ทาง
ในการสร้างความ
เข้าใจระหว่าง
หัวหน้าและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ตลอดปีงบประมาณ 
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/สร้างความเข้าใจผลกระทบการ
ด าเนินงานอย่างโปร่งใส สุจริต และ
ยุติธรรม แก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ  
ในการประชุมบุคลากรทุกระดับ 

2. จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ีของ
โรงเรียนเพื่อปลูกฝังจิตส านึก 
วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ
และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนด้วยความรับผิดชอบ 
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและ
ประกาศต่าง ๆ  

- ทบทวนข้อบังคับฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้านการเงิน  

- ทบทวนระบบและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  

- อบรมแนวทางการปฏิบัติงานและ 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
(COI: Conflict of Interest) 
 

1. มีการด าเนินการในการปลูกฝัง 
เจตคติท่ีดี และการปลูกฝังให้
เกิดจิตส านึก วัฒนธรรม 
ค่านิยมสุจริต 

2. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
และกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับเพ่ิมมากขึ้นและ
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป
ประยุกตใช้จากการเข้ารับการ
อบรมร้อยละ 97.30 

1. บุคลากรอาจไปมีส่วนกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 

 

1. จัดอบรมให้ความรู้ 
และยกกรณีตัวอย่าง
ประกอบเพ่ือให้เห็น
ภาพชัดเจนขึ้น  
อย่างต่อเนื่อง 

2. ด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบ 
ข้อบังคับ และ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

 

ตลอดปีงบประมาณ 
สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน 

(ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป: 
งานประชุม/งานบุคคล) 
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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 

3. จัดอบรมทบทวน ให้
ความรู้และสร้างความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ 

 
 
1. มีการมอบหมายให้

เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของกฎระเบียบของทาง
ราชการต่าง ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ 

2. บุคลากรได้มีการทบทวน/
สร้างความรู้ความเข้าใจ 
ในข้อบังคับ กฎหมาย 
ระเบียบและวิธีการปฏิบัติ
อยู่เสมอ 

 
 
เจ้าหน้าท่ีบางส่วนขาด
ความรู้ความเข้าใจ/ไม่ศึกษา
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
ท่ีควรรู้ เช่น 
- ด้านสวัสดิการ 
- ด้านการตรวจรับงานจ้าง 
 

 
 
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 

- ข้อบังคับฯ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายและกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องด้านการเงิน 

- ระบบและวิธีการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
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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 

 

 

 

 

 


