โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) ประจาปีงบประมาณ 2564
การดาเนินภารกิจของโรงเรียน
และความเสี่ยง

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
1.1 ครูและผู้รบั ผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บางคนยังขาดความเข้าใจในหลักสูตร

1.2 การจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาไม่
สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนด
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

- มีการประชุมสร้างความเข้าใจครูภายใน
สาขาวิชา และครูผเู้ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระหว่างการสอนและหลังการสอน
- ไม่มมี าตรการสาหรับผู้เรียน
- มีการประชุมในสาขาวิชาเพื่อวางแผนและ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและบริบท
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนาผลการ
สะท้อนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
มาเป็นข้อมูล
- มีการผลิตและจัดหาสื่อการสอนสาหรับให้
นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองและเสริมความรู้
ให้กับนักเรียนในแต่ละรายวิชา

- ยังมีมุมมองและมาตรฐานที่ต่างกันในการ
ประเมินคุณลักษณะผูเ้ รียนตามหลักสูตร

- จัดให้มีการทบทวนและสร้างความเข้าใจใน
สาขาวิชาและในระดับโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
- จัดทาคู่มือหรือแบบสรุปการใช้หลักสูตรในแต่ละ
ภาคเรียน เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุง แก้ไข

- การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่
เปลี่ยนแปลงไปอาจมีคุณภาพที่ลดลง และ
นักเรียนขาดทักษะปฏิบัติการด้านการใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือ

- ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับบริบทของรายวิชา
- วางแผนให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะปฏิบัติ
ในช่วงที่นักเรียนกลับมาเรียนในโรงเรียน

- ข้อมูลบางอย่างที่ใช้ในการผลิตสื่อการสอนอาจ - สร้างความตระหนักกับครูและเจ้าหน้าที่ในการ
จาเป็นต้องทบทวนในเรื่องลิขสิทธิ์
เลือกใช้สื่อที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
- นักเรียนบางคนยังมีปญ
ั หาในการเรียนรู้เพิม่ เติม - ครูพัฒนาสื่อการสอนให้ผเู้ รียนเข้าใจง่าย และจัด
จากสื่อที่จัดให้
ช่องทางเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
- จัดหาแนวทางในกาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน
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และความเสี่ยง

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ
- มีการปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ - สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทาให้บางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่สามารถ
ดาเนินการได้
1.3 นักเรียนบางคนขาดทักษะในการกากับ
- ครูผสู้ อนและครูที่ปรึกษาประจาชัน้ มีการให้
- นักเรียนบางคนไม่สามารถกากับตนเองได้เป็น
ตนเอง ทักษะในการบริหารจัดการเวลา
คาแนะนากับนักเรียนในการบริหารจัดการเวลา ผลมาจากอาการของโรค เช่น
ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
และการกากับตัวเอง สังเกตและติดตามผล
โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า เป็นต้น
อย่างสม่าเสมอ
1.4 นักเรียนบางคนขาดคุณลักษณะของการ
- มีการประชุมระดมความคิดของคณะทางานเพื่อ - ความเสีย่ งยังอยู่คงเดิม
เคารพในกติกาสังคม คานึงถึงประโยชน์ตน
วางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา
โดยไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อผูอ้ ื่น ขาด
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
มารยาทที่ดีในการแสดงออกทางสังคม ขาด - มีการเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
น้าใจนักกีฬา การมีจิตอาสาและการทาเพื่อ
ให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณา
ประโยชน์ส่วนรวม
ตามวาระ
2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน ม.4
2.1 การรั่วของข้อสอบและความคลาดเคลื่อน
- มาตรการในการรักษาความลับในการ
- โอกาสเกิดการเผยแพร่เกี่ยวกับข้อสอบ
ของการตรวจข้อสอบที่เป็นข้อสอบอัตนัย
ดาเนินการออกข้อสอบ และการเก็บข้อสอบ
จากความประมาทหรือผู้มสี ่วนเกีย่ วข้องอื่น
คัดเลือกทั้งสองรอบ ในการสรรหาและคัดเลือก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา
2564 ดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดสอบ
สาหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปี
การศึกษา 2564 รอบสอง เป็นคาสั่งลับ
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การปรับปรุงการควบคุมภายใน
- เตรียมแผนการรองรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า

- ดูแลและให้คาแนะนากับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็น
พิเศษ
- การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ช่วยเหลือนักเรียน
- ดาเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง
- การสร้างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภา
นักเรียนในการแก้ปญ
ั หา

- มีมาตรการติดตาม กากับ และจากัดกลุ่มที่
เกี่ยวข้องให้ชัดเจน

การดาเนินภารกิจของโรงเรียน
และความเสี่ยง

2.2 ข้อสอบคัดเลือกไม่สามารถจาแนกนักเรียน
ที่มีทักษะและคุณลักษณะแตกต่างกันได้
ชัดเจน

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ
เฉพาะ ลงนามโดยผู้อานวยการโรงเรียนใน
ฐานะประธานกรรมการฯ
2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาหรับการ
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2564
รอบสอง เป็นคาสั่งลับเฉพาะ ลงนามโดย
ผู้อานวยการโรงเรียน
3) ประธานคณะกรรมการแต่ละชุดดาเนินการ
และรักษาความลับภายในคณะกรรมการ
4) เมื่อสร้างข้อสอบแล้วประธานกรรมการแต่
ละวิชาจะนาข้อสอบจัดส่งให้
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ และเก็บรักษา
ในสถานที่ปลอดภัย ที่ต้องมีกรรมการครบ
3 ท่านพร้อมกันจึงสามารถเข้าถึงข้อสอบได้
- มาตรการควบคุมการตรวจข้อสอบยังไม่ได้
ดาเนินการ ซึ่งร.ร.ดาเนินการสอบรอบสองวันที่
20 มี.ค. 64
- แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ กาหนด
มาตรการที่จะนาไปสู่การปฏิบัติให้ชัดเจน
- ดาเนินการสอบรอบสองในวันที่ 20 มี.ค. 64
- อยู่ระหว่างการดาเนินการ
- ความเสีย่ งยังอยู่คงเดิม
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- ดาเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่
- ปรับปรุง สรรหาแนวทางใหม่ๆในการพัฒนา
เครื่องมือในการคัดเลือก

การดาเนินภารกิจของโรงเรียน
การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
การปรับปรุงการควบคุมภายใน
และความเสี่ยง
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ
2.3 การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ - การสอบคัดเลือกนักเรียนเพือ่ เข้าเป็นนักเรียนชั้น - ติดตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรค - ขออนุญาตต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
ม.4 ปีการศึกษา 2564 รอบสอง เดิมกาหนดเป็น
4 ไม่เป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่
ภายใต้ความควบคุมของจังหวัดนครปฐม และ
จังหวัดนครปฐม เพื่อดาเนินการจัดสอบคัดเลือกฯ
วันที่ 16 มกราคม 2564 แต่เนือ่ งจากสถานการณ์ ขออนุญาตต่อคณะกรรมการควบคุมโรค
กาหนดของโรงเรียน เนื่องจากผลกระทบ
รอบสองในวันที่ 20 มี.ค. 64
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้โรงเรียน จังหวัดนครปฐมในการดาเนินการ ผลการ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
มีความจาเป็นต้องวางแผนเพื่อประเมินและรับมือ พิจารณาจากอาเภอพุทธมณฑล เห็นควรให้
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
กับสถานการณ์ โดยแบ่งเป็น 2 แผน ดังนี้:
เลื่อนจากจัดสอบคัดเลือกฯ รอบสองในวันที่ 20
- แผน 1 เลื่อนวันสอบเป็น 20 ก.พ. 64
ก.พ. 64 ออกไปก่อน
- แผน 2 เลื่อนวันสอบเป็น 20 มี.ค. 64
3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล
3.1 การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามกรอบภาระ
งานที่กาหนดในกล่องเงินเดือนของ
เจ้าหน้าที่บางคนซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลือ่ น
ตาแหน่ง การพิจารณาเงินเดือน

- มีการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานและการขึ้น - ยังคงมีบุคลากรบางส่วนต้องได้รับการติดตาม - จัดให้มีแผนพัฒนารายบุคคลและติดตามผลการ
เงินเดือนให้บุคลากรทราบเป็นรายบุคคล
งานอย่างสม่าเสมอ และฝึกให้สามารถบริหาร
ดาเนินการตามแผนอย่างใกล้ชิด
- มีการชีแ้ จงเกี่ยวกับกรอบภาระงานที่กาหนดใน
จัดการและพัฒนางาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
- จัดให้มีการโยกย้าย สลับตาแหน่งเพื่อให้บุคลากร
กล่องเงินเดือนในที่ประชุมโรงเรียน และ ที่ประชุม ประสบการณ์ตามตาแหน่งงานและค่าตอบแทน ได้มโี อกาสปรับเปลี่ยนงานให้เหมาะกับ
คณะกรรมการดาเนินการ
ที่ได้รับ
ความสามารถของตนเอง
- มีการประชุมหารือในฝ่ายบริหาร (ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย และ
หัวหน้างาน) เพื่อปรับปรุงเกณฑ์การคานวณภาระ
งานให้สามารถสะท้อนการทางานตามสภาพจริง
- เสนอขอปรับปรุงเกณฑ์การคานวณภาระงานขั้น
ต่าต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในการ
ประชุมครั้งที่ 96/4/2563 วันที่ 29 ตุลาคม
2563
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การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
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และความเสี่ยง
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ
3.2 การไม่สามารถพัฒนาวิธีปฏิบตั ิงานหรือสร้าง - มีการกระจายอานาจให้หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย - การสื่อสาร และการติดตามงานอย่างสม่าเสมอ - จัดให้บุคลากรทาแผนพัฒนาตนเองที่สามารถ
ผลงานที่สะท้อนการพัฒนา
หัวหน้างาน มีการนิเทศ มอบหมายงาน และ
ในบางกรณีอาจส่งผลให้บุคลากรเกิดความกังวล วัดผลได้ (SMART Goal)
ติดตามงานอย่างสม่าเสมอ โดยการกากับดูแล
และไม่กล้าตัดสินใจ
และการให้คาปรึกษาของรองผู้อานวยการ
- ทาสารวจความต้องการในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนามาจัดอบรม และเปิดโอกาส
ให้บุคลากรสามารถเสนอขอไปอบรมในหัวข้อ
เฉพาะเพื่อนากลับมาพัฒนางานของตน
- มีการกาหนดให้มีมติ ิงานด้านการพัฒนาตนเอง
เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา
3.3 การดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของร.ร. ไม่
- มีประกาศเรื่อง การติดตามสถานการณ์การ
- การดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของร.ร. ไม่เป็นไป
เป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่วางไว้ จาก
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแผนการดาเนินงานที่วางไว้ หาก
การประกาศปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว - มีการแจ้งข้อมูลข้าวสารต่าง ๆ ตลอดจน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส
ของกระทรวงศึกษาธิการ/จังหวัด เนื่องจาก สวัสดิการที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบผ่านสื่อ
โคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- มีการปรับแผนการดาเนินงาน ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
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- โรงเรียนมีการวางแผนรองรับหากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย

การดาเนินภารกิจของโรงเรียน
และความเสี่ยง

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

4. การติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนนามาปรับใช้โดยอนุโลม
4.1 ความเสียหายต่อตนเองหรือของโรงเรียน - มีการติดตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ
อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎ
และนามาปรับใช้ และกาชับเจ้าหน้าที่ที่
ระเบียบของทางราชการที่แก้ไข/ปรับปรุง
เกี่ยวข้องให้มีการติดตามกฎระเบียบของทาง
ใหม่และโรงเรียนนามาปรับใช้โดยอนุโลม
ราชการต่าง ๆ เช่น
เช่น มติ ครม. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี 1) การใช้สิทธิ์สวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐตาม
ระเบียบ กระทรวงการคลัง แนวปฏิบัติของ
มติ ครม.
กรมบัญชีกลาง เป็นต้น
2) การร่วมเป็นกรรมการศึกษาแก้ไขข้อกฎหมาย
อันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาระบบการ
ให้บริการแก่ประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-service)
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
นครปฐม
- มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ และที่ประชุมครู-เจ้าหน้าที่เมื่อมี
การเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย
- ประกาศแนวปฏิบัติในการปิดสถานศึกษาเป็น
การชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
- ประกาศแนวปฏิบัติในการกลับเข้ามาทางาน
ปกติที่โรงเรียน

- ยังคงมีความเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่
- เพิ่มช่องทางและเครือข่าย รวมถึงมอบหมายบุคคล
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการที่แก้ไข/ ในแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบให้สามารถติดตาม
ปรับปรุงใหม่และโรงเรียนนามาปรับใช้โดย
กฎระเบียบของทางราชการได้อย่างครอบคลุม
อนุโลม เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับปรุง
กฎหมายที่เกีย่ วข้องหลายฉบับ

- บุคลากรที่จงใจไม่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบหรือ - ดาเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ วินัยอย่าง
ทาผิดกฎซ้าซากอาจสื่อสารเพื่อทาให้บุคลากรใน เคร่งครัด และมีการชี้แจง นิเทศให้บุคลากรมีความ
ภาพรวมเข้าใจคลาดเคลื่อนและเกิดทัศนคติที่ไม่ เข้าใจในกฎ ระเบียบอย่างน้อยปีละครั้ง
ดีต่อโรงเรียน
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การดาเนินภารกิจของโรงเรียน
และความเสี่ยง

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
การปรับปรุงการควบคุมภายใน
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ
- ดาเนินการตามระเบียบกรณีจงใจไม่ปฏิบัตติ าม - เมื่อมีบุคลากรที่จงใจไม่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ - ดาเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ วินัยอย่าง
กฎ ระเบียบหรือทาผิดกฎซ้าซาก
หรือทาผิดกฎซ้าซาก ร.ร.ควรมีการสื่อสารเพื่อ
เคร่งครัด และมีการชี้แจง นิเทศให้บุคลากรมีความ
ทาให้บุคลากรในภาพรวมเข้าใจไม่คลาดเคลื่อน เข้าใจในกฎ ระเบียบอย่างน้อยปีละครั้ง
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
และอาจเกิดทัศนคติทไี่ ม่ดตี ่อโรงเรียน รวมทั้ง
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย
การบังคับใช้กฎระเบียบที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด

5. การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก
5.1 การบริหารจัดการงบประมาณที่ใช้ในการ
- มีแผนจัดประชุมสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร - ร.ร.ที่เข้าร่วมโครงการบาง ร.ร. อาจมีความ
- แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ.) ให้ช่วยกากับดูแล
สนับสนุนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไป ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ แต่ด้วย
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขอรับการสนับสนุน
หรือ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นภายนอก
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบ ไม่
งบประมาณและกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
มาให้ความรูด้ ้านการจัดซื้อจัดจ้างกับ ร.ร.ที่เข้า
สามารถจัดประชุมดังกล่าวได้ จึงปรับวิธีการ
คลาดเคลื่อน (ทั้งนี้จะสามารถทราบความเสีย่ ง
ร่วมโครงการ
ดาเนินการโดย แจ้งข้อมูลและให้คาแนะนาไป
ที่ยงั มีอยู่นี้ อย่างแน่ชัดอีกครั้ง ต่อเมื่อร.ร.ที่เข้า
ยัง ร.ร.ในโครงการ ทางโทรศัพท์ และช่องทาง ร่วมโครงการจัดส่งรายงานผลการใช้งบประมาณ
สื่อ social ทดแทน รวมทั้งแนะนาหน่วยงาน
ในการจัดซื้อจัดจ้างมาให้ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์
อื่นที่มีประสบการณ์และเกี่ยวข้อง เป็น
ทราบ)
ทางเลือก เช่น บางโรงเรียนในโครงการ สพม.
และ สพฐ. เป็นต้น
5.2 ความไม่สอดคล้องเกี่ยวกับช่วงเวลาในการจัด - แจ้งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินสนับสนุน - จากสถานการณ์ COVID-19 ทาให้พบว่า หลาย - ควรเสนอประเด็นนี้ เข้าสู่วาระของกลุ่ม
กิจกรรมระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
โครงการให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุ าภรณราช
โรงเรียนไม่สามารถดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิ
ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้ประชุม
ภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่งกับโรงเรียนมหิดล วิทยาลัยทราบล่วงหน้า
งานของ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ได้
วางแผนการพัฒนาหรือปฏิบัติงานร่วมกัน แล้วจึง
วิทยานุสรณ์
เสนอมายังโรงเรียนยัง ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์
-
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การดาเนินภารกิจของโรงเรียน
การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
การปรับปรุงการควบคุมภายใน
และความเสี่ยง
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ
5.3 ความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรมและความ - จัดทาข้อมูลและแนวทางการเข้าร่วมอบรมบน - ผู้เข้าอบรมบางส่วนอาจไม่ได้ให้ความสนใจกับ - สร้างความตระหนักร่วมกัน และให้วิทยากรช่วย
ต้องการชั่วโมงการอบรมที่สามารถนาไปใช้
เว็บไซต์และระบบการลงทะเบียนเข้าอบรม
ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ในขณะที่ลงทะเบียน ชี้แจงและทาความเข้าใจให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้
ประโยชน์ในการเลื่อนวิทยฐานะของผู้เข้ารับ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่ได้จากการ
เข้าอบรม
จากการอบรมด้วยอีกทางหนึ่ง
การอบรม
อบรม
- การประสานงานกับสพฐ. เพื่อให้หลักสูตรอบรมที่
5.4 กลุ่มโรงเรียนทีส่ นใจเข้าร่วมอบรมขาดความ
ใช้อยู่ได้รับการรับรองเพื่อใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะ
พร้อมในการเข้าร่วมงาน
6. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง
6.1. บุคลากรขาดความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
การกากับดูแลนักเรียนกลุ่มเสีย่ ง

- การสอบวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยานักเรียนชั้น - ความเสีย่ งยังอยู่คงเดิม
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2563 จานวน
718 คน ในวันที่ 15 ม.ค. 64 พบว่านักเรียนที่มี
คุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสีย่ ง จานวน
24 ราย
- แจ้งผลการดาเนินการสอบวัดแก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง
เพื่อการกากับดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
6.2. การเกิดพฤติกรรมไม่คาดหมายของนักเรียน - จัดการอบรมให้แก่บุคลากร ในหัวข้อ
- ความเสีย่ งยังอยู่คงเดิม
กลุ่มเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางเสียหาย
1) เทคนิคการให้คาปรึกษาเบื้องต้น วันที่ 1
ก.พ. 64
2) Case study: กรณีสมาธิสั้นและปัญหา
ครอบครัว วันที่ 2 ก.พ.64
3) ฝึกปฏิบัติให้คาปรึกษา วันที่ 5 ก.พ. 64
4) Case study: กรณีปัญหาความผิดปกติทาง
อารมณ์และซึมเศร้า วันที่ 9 ก.พ.64
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- ดาเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง

- ดาเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง

การดาเนินภารกิจของโรงเรียน
และความเสี่ยง

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ
5) Case study: Thinking Errors or

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

Cognitive Distortions วันที่ 16 ก.พ. 64
6) ฝึกปฏิบัติให้คาปรึกษา วันที่ 19 ก.พ. 64
7) Case study และการดูแลช่วยเหลือ : กรณี
ออทิซึม วันที่ 23 ก.พ.64
8) อบรมผู้ให้คาปรึกษารุ่นเยาว์ (Young
Counselor)” แก่ตัวแทนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องละ 2 คน ในวันพฤหัสบดี
ที่ 28 ม.ค. 64
7. การใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการดาเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
7.1. การใช้ความเป็นบุคลากรของโรงเรียน
หรือตาแหน่งหน้าที่เพื่อลาภหรือประโยชน์
ที่มิควรได้โดยไม่เจตนา

ชี้แจงและทาความเข้าใจการดาเนินงาน
อย่างโปร่งใส สุจริต และยุติธรรม และให้
ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
บุคลากรอย่างสม่าเสมอผ่านการประชุม
คณะกรรมการดาเนินการและที่ประชุม
บุคลากรประจาเดือน
- มีแผนเชิญผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายและผลประโยชน์ทับซ้อนมาให้
ความรู้กับบุคลากร ในไตรมาส 3-4

-
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บุคลากรอาจไปมีส่วนกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโดยรูเ้ ท่าไม่ถึงการณ์

-

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้และยกกรณีตัวอย่าง
ประกอบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึน้

การดาเนินภารกิจของโรงเรียน
และความเสี่ยง

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

8. ระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ
8.1 บุคคลภายนอกแอบแฝงเข้ามาภายใน
โรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

- ดาเนินการบริหารจัดการอย่างชัดเจน โดยจะแยก - ผู้ปฏิบัตหิ น้าที่งานรักษาความปลอดภัยยังคงมี
ประเภทของบุคคลที่เข้าออกโรงเรียนเป็นบุคคล
การเปลีย่ นแปลงตัวบุคคลในการทางาน ซึ่งจะ
ภายใน/นอก รวมถึงการแยกประเภทการเดิน
ส่งผลต่อการทางานเนื่องจากจะต้องมาเรียนรู้
ทางเข้า-ออกโรงเรียน เพื่อช่วยให้สามารถบริหาร งานใหม่รวมทั้งยังไม่เข้าใจแนวปฏิบัติที่โรงเรียน
จัดการได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มา กาหนด ซึ่งอาจส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานได้
ใช้ในการคัดกรองตัวบุคคล เพื่อเพิ่มมาตรฐานใน - ผู้ปฏิบัตหิ น้าที่งานต่าง ๆ ตามสัญญาจ้างนั้นมัก
การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในการทางาน
- ตรวจสอบแนวทางการปฏิบัติงานของ จนท.รักษา - ยังคงมีบุคคลภายนอกไม่ให้ความร่วมมือและมัก
ความปลอดภัย โดยคอยสังเกตถึงขั้นตอนการ
ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดหรือแนวทางที่ได้
ดาเนินงาน รวมถึงการเข้าระงับเหตุเบื้องต้น ซึ่ง
ประกาศไว้ให้ทราบจึงยังคงเป็นความเสีย่ งที่จะ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถแก้ไข
ดาเนินการแก้ไขต่อไป
ปัญหาเบื้องต้นที่อาจเกิดความเสียหายต่อ
โรงเรียน
- ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมี
แนวทางดาเนินการหารือหรือการประชุมร่วมกับ
ตัวแทน หรือผู้ที่บริษัทคู่สัญญามอบหมายมา เพื่อ
กาหนดแนวทางปรับปรุง แก้ไข พัฒนาในงานจ้าง
เหมาบริการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน
- การดาเนินการกาหนดบริเวณพื้นทีช่ ั้นนอกและ
บริเวณพื้นที่ชั้นในอย่างชัดเจนเพื่อคัดกรอง
บุคคลภายนอก เพือ่ เป็นการควบคุมการเข้าพื้นที่
ของบุคคลทีไ่ ม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นมาตรการ
รักษาความปลอดภัย โดยมีการกาหนด
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- มีแนวทางปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและวิธี
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มความ
ชัดเจนให้มากขึ้น
- มีการคาดการณ์ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วย
ให้สามารถบริหารงานไปได้อย่างราบรื่น
- มีการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ และบริหาร
จัดการกับความเสี่ยง รวมถึงมีการควบคุม กากับ
ติดตามผลความเสี่ยง
- กาชับคู่สัญญาของานร่วมมืออย่าเปลี่ยนแปลงตัว
เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานบ่อย ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ทางานเนื่องจากจะต้องมาเรียนรู้งานใหม่รวมทั้งยัง
ไม่เข้าใจแนวปฏิบัติที่โรงเรียนกาหนด
ซึ่งอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้
- กาหนดความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติงาน
รักษาความปลอดภัย
- มีการคาดการณ์ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วย
ให้สามารบริหารงานไปได้อย่างราบรื่น
- มีการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ และบริหาร
จัดการกับความเสี่ยง รวมถึงมีการควบคุม กากับ
ติดตามผลความเสี่ยง

การดาเนินภารกิจของโรงเรียน
และความเสี่ยง

8.2 แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ
เฉพาะเจาะจงสาหรับตัวบุคคลที่เป็นพนักงาน ทั้ง
ด้านการทาความสะอาด การดูแลอาคารสถานที่
ดูแลสวนและภูมิทัศน์ของโรงเรียน รวมถึงผู้ที่มา
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละบริเวณ
พื้นที่ความรับผิดชอบ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
พนักงานต้องมีการดาเนินการส่งข้อมูลเพื่อขอ
อนุญาตเข้าทางานและต้องแจ้งให้ทางโรงเรียน
ทราบ
- มีการตรวจโรค ประวัติอาชญากรรมพนักงาน
เป็นต้น รวมทั้งนาเทคโนโลยีมาดาเนินการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย จัดทาระบบ
กล้องวงจรปิดที่มีความคมชัดสามารถมองเห็น
และเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวบริเวณที่คาดว่ามี
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงคู่มือและแผนการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ปัจจุบันทุก ๆ 6 เดือน เพื่อให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและอานวยความ
สะดวกให้ผู้ปฏิบตั ิสามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินงาน เมื่อเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถ
ดาเนินการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร/นักเรียน
ภายใน ร.ร.

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
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การปรับปรุงการควบคุมภายใน

การดาเนินภารกิจของโรงเรียน
และความเสี่ยง
8.3 การเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน

8.4 การเกิดอุบัตเิ หตุจากการใช้งานเครื่องมือ/
เครื่องจักร/อุปกรณ์ทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ

การควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
จากการเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- มีการวางแผนดาเนินการซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่นักเรียนที่สามารถ
ปฏิบัติได้ทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืน
โดยให้ความรู้เบื้องต้นและซักซ้อมอพยพหนี
ไฟให้กับนักเรียนที่เข้าพักอาศัยในหอพัก
ระดับชั้น ม.4-5-6
- สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาร่วมกันกาหนด การเกิดอุบัตเิ หตุจากการใช้งานเครื่องมือ/
- มีคณะทางานรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการและโรง เครื่องจักร/อุปกรณ์ทดลองในห้องปฏิบัติการและ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ฝึกงาน
โรงฝึกงาน
จากตัวแทนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ใช้งาน
- มีการตรวจสอบ ติดตามและรายงาน ผลระบบ
ทั่วไป สัญลักษณ์ความปลอดภัยใน
มาตรฐานความปลอดภัยร่วมกันทัง้ โรงเรียนทุก ๆ
ห้องปฏิบัติการ และสัญลักษณ์แสดงอันตราย
3 เดือน
ของสารเคมี ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี
- มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นสาหรับการเผชิญเหตุ
ขั้นต้นที่อาจจะเกิดขึ้นในห้องปฏิบตั ิการและโรง
ฝึกงาน
- มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์
เครื่องมือต่าง ๆ และห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้
งานและได้มาตรฐานความปลอดภัย
- อบรมให้ความรู้กับผู้ใช้งานเพื่อสร้างความ
ตระหนักในการใช้ห้องปฏิบัติการ
- กาหนดแนวปฏิบตั ิการเมื่อต้องเผชิญเหตุใน
ห้องปฏิบัติการ
- จัดอบรมเรื่องพื้นฐานความปลอดภัยให้กับ
นักเรียนที่ต้องใช้โรงประลองและห้องปฏิบัติการ
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