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แบบ ปค. 1 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  

 

   โรงเรียนล าปางกัลยาณี     ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่
เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ    
การด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว   โรงเรียนล าปางกัลยาณี   เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับดูแลของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ 2564 สรุปได้
ดังนี้ 

 
งานวิชาการ 

การวัดและประเมินผลทักษะด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ไม่สามารถพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 
เนื่องจาก 

1. นักเรียนไม่เกิดทักษะการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพส่งผลให้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2. นักเรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส สูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน (ไม่เกินร้อยละ 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เกิดทักษะด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 

 
 

 
ลายมือชื่อ                

      ( นายนิรันดร  หม่ืนสุข ) 
ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี  
  วันที่    29    เดือน    ตุลาคม   พ.ศ. 2564 

 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำน สิ้นสุด วันที่ 30  เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2564 
 

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
1.   สภาพแวดล้อมการควบคุม   

โรงเรียนล าปางกัลยาณีได้สร้างบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมการควบคุมเพ่ือให้บุคลากรทุก
ระดับมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้
ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน มีการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการก าหนด
โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน เพ่ือให้บุคลากร
เข้าใจขอบเขต หน้าที่ ในการปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งอบรมเพ่ิมความรู้ ความสามารถ 
ทักษะในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค ์

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของโรงเรียน
ล าปางกัลยาณีมีความเหมาะสม บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะในการท างาน มีความตระหนัก
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน และมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ควบคุมภายใน โรงเรียนล าปางกัลยาณีมีโครงสร้าง
การบริหารงานแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย มีการก าหนด
ขอบเขตภาระหน้าที่ในคู่มือการปฏิบัติงานชัดเจน มี
การส่งเสริมสนับสนุนและสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจ 
ข อ บ เ ข ต  ห น้ า ที่  ร ว ม ทั้ ง อ บ ร ม เ พ่ิ ม ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการ PLC ทุกกลุ่ม
งานมีการท างานอย่างเป็นระบบ มีกลไกการติดตาม
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การควบคุม
ภ า ย ใ น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ           
การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
2.   การประเมินความเสี่ยง  

สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ     
กลยุทธ์ เป้าประสงค์ มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย
ความส าเร็จของงานและกิจกรรมของโรงเรียนที่
ชัดเจน มีคณะกรรมการควบคุมภายในระดับกลุ่ม
งานย่อย และระดับโรงเรียน ท าหน้าที่วิเคราะห์ความ
เสี่ยงด้วยการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง 
ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม รวมถึงมีการก าหนดวิธีการควบคุม
ความเสี่ยงที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกคนใน         
กลุ่มงาน  
 

โ รง เรี ยนล าปางกัลยาณี ได้ จั ดอบรม เชิ ง
ปฏิบัติการสร้างเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการควบคุม
ภายในตามแนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561ให้แก่ครูทุกกลุ่มงาน  
ก าหนดให้ทุกกลุ่มงานมีการประเมินควบคุมภายใน
ด้วยตนเองแบบมีส่วนร่วม เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยง 
จั ดล าดั บความรุนแรงของความเสี่ ย งจากผล          
การประเมินอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการก าหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ลดลงในแผน 
ปฏิบัติการ/โครงการ และด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด เป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
3.   กิจกรรมการควบคุม  

โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานต่างๆ 
ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
โดยน าเอากลยุทธ์ต่างๆ ของโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติ 
มีมาตรการการควบคุมภายในที่เกิดจากการวิเคราะห์
ความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวใน
การด าเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงภายใน
องค์กร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงานต่างๆ จัดท า
แผ น ป ฏิ บั ติ ง า น ป ร ะจ า ปี  โ ด ย ใ ช้ ม า ต ร ฐ า น          
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี 
เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ มี
การน าเอากลยุทธ์ต่างๆ ของโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติ
ผ่านการใช้นวัตกรรม L.K.S. SMART School 
Model มีค าสั่งการมอบหมายหน้าที่  ความ
รับผิดชอบให้กับบุคลากรตามภาระงานที่ชัดเจนใน
เอกสารคู่ มื อครู  มี การ ใช้ ระบบ ICT เ พ่ือช่ วย
สนั บ ส นุ น ใ ห้ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น เป็ น ไป อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการก าหนดกิจกรรมควบคุม
และมาตรการการติดตาม มีการประเมินที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง มี
การก าหนดเป้าประสงค์และความส าเร็จตามผลผลิต
และผลลัพธ์ของโครงการนั้นๆ และมีการรายงานผล
การด าเนินงานให้ทราบโดยทั่วกัน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
4.   สารสนเทศและการสื่อสาร  

โรงเรียนใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานมีศูนย์
เก็บข้อมูลกลาง (Data Center) มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารและการบริหารงาน ซึ่งสามารถ
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้อง มีรูปแบบ        
การสื่อสารที่สะดวกต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย 
มีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในหลาย
ช่องทาง ทั้งการประชุมรับฟังความคิดเห็น การใช้
แบบสอบถาม การสื่อสารผ่านทางสื่อออนไลน์ 
รวมถึงทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

โรงเรียนมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
ความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่ เชื่อมโยงกัน 
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้ง
ด้านอ านวยการ ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียน 
แ ล ะ ด้ า น บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป  มี ร ะบ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ (ICT) เป็นศูนย์จัดเก็บข้อมูลกลาง เพ่ือใช้
ในการสื่อสารที่เป็นปัจจุบัน การสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานมีความชัดเจน
มีการเผยแพร่สารสนเทศภายในหน่วยงานอย่างเป็น
ระบบ ผ่านระบบสารสนเทศ ( ICT) ของโรงเรียน 
แอปพลิเคชัน LKS School และแอปพลิเคชัน Line 
ของ โ ร ง เ รี ยน  มี ก า ร ร า ย ง านสารสน เทศต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง 
นักเรียนและผู้ เกี่ยวข้อง มีการประชาสัมพันธ์ผล   
การด าเนินงานของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
การรายงานผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน Facebook ของโรงเรียน          
แอปพลิเคชัน LKS Parents แอปพลิเคชัน Line 
official School มีการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ นจาก
เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นข้อมูลสะท้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ที่เป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
5.   กิจกรรมการติดตามประเมินผล  

โรงเรียนมีการติดตามผลการควบคุมภายใน และ
มีวัฒนธรรมในการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยก าหนดวิธีปฏิบัติ
เพ่ือติดตามการควบคุมภายในระหว่างการปฏิบัติงาน 
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามปกติ และมีการรายงานผลรายครั้งตามที่ก าหนด 
รวมทั้งประเมินผลและรายงานข้อบกพร่องของ       
การควบคุมภายในทันต่อเหตุการณ์ และมีการสั่งการ
แก้ไขได้อย่างเหมาะสม  

โรงเรียนมีระบบการติดตามการประเมินผล ที่มี
ความเหมาะสมอันเกิดจากการมีส่วนร่วมของ ทุก 
ภาคส่วน ทุกสิ้นปีการศึกษาจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายใน (SAR) ตามมาตรฐานการศึกษา           
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามฝ่าย นอกจากนี้
ในทุกสิ้นปีงบประมาณยังมีการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในให้เป็นไปตามแผนการควบคุม
ภายใน มีการน าผลการติดตามและการปรับปรุง 
รายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่พบความเสี่ยงมี
การก าหนดแผนการปรับปรุง เพ่ือให้สามารถควบคุม
และลดความเสี่ยงลงได้  

 
ผลกำรประเมินโดยรวม 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะท าให้              
การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุม เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการ และแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

 
 
 

ลงชื่อ ......................................... ผู้รายงาน 
               ( นายนิรันดร   หมื่นสุข ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
      วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการคุมภายใน  
(แบบติดตาม ปค.5)  
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แบบติดตาม ปค.5 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 
ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ภารกิจ 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)  
  
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยกระดับผลทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน  (O-NET) ให้สูงข้ึน 
2. เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอน มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน และส่งผลต่อการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนให้สูงขึ้น  

ผลทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติ           
ขั้นพื้นฐาน          
(O-NET) ของ
นักเรียนไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

 

1. ครูผู้สอน
วิเคราะห์และ
วางแผนร่วมกันใน
การจัดการเรยีนรู้ 
ปรับกระบวนการ
เรียนการสอนให้
เนื้อหาเหมาะสมกับ
เวลาและตรงตาม
มาตรฐานตัวช้ีวัด 
2. จัดการประชุม 
ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อหา
แนวทาง          
การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 
3. จัดตารางสอน
เสรมิให้ 5 กลุ่มสาระ
หลักให้ชัดเจน       
โดยขอความร่วมมือ
จากครูที่มีความรู้
เฉพาะสาขาวิชา 
 

การควบคุมที่มีอยู ่
ไม่สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับที่      
น่าพอใจ เกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธ์ิทาง           
การเรยีนและ
ผลทดสอบทาง 
การศึกษาระดับชาติ 
ขัน้พ้ืนฐาน (O-NET)  
จึงต้องมีการควบคุม
เพื่อลดความเสีย่งให้
อยู่ในระดับที ่               
น่าพอใจ 

 

 

1. จ านวนครูบาง
กลุ่มสาระฯ มีไม่
เพียงพอต่อ          
การจัดการเรยีน
การสอน 
2. ครูขาดความรู้
ความเข้าใจใน         
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ดยยึด
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
และขาดเทคนิค 
วิธีการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียน  
3. การรับภาระงาน
ของครูในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
หัวหน้างานต่างๆ 
ท าให้คุณภาพ       
การสอนลดลง 
 

1. จัดสรรอัตราก าลัง
ครูให้เพียงพอ 
2. จัดอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในการจดั 
กิจกรรมการเรียนรูโ้ดย
ยึดผู้เรียนเป็นส าคญั  
3. ลดภาระงานของคร ู

30 กันยายน 
2564 

 
1. ฝ่ายอ านวยการ 
2. ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการตดิตามพบว่า 
1. มีการแต่งตั้งคณะท างาน 
2. มีการจัดอบรมการเตรยีมการเรยีน
การสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย 
3. มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยในช้ันเรียน 
4. มีการจัดสรรอตัราก าลังครูให้
เพียงพอ โดยให้สอดคล้องกับจ านวน
นักเรียนโดยใช้เกณฑ์อัตราก าลังของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รับย้ายครูใหม้ีจ านวน
เพียงพอ มีการจัดท ากิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
โครงการ  
5. ลดภาระงานของครู โดยการ
กระจายงานอ่ืนนอกเหนือจากงาน
สอนให้ท่ัวถึง เมื่อมีจ านวนครูเพิม่
มากขึ้น ปริมาณงานต่อคนก็จะลดลง 
และมอบหมายงานบางส่วนให้กับ
เจ้าหน้าท่ี 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

  4. จัดสอนเสริมโดย
เชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้
ความรู้ ฝึกท า
ข้อสอบและส่งเสริม
ให้เข้าทดสอบวัด
ความรู้ให้มากข้ึน 
5. ส่งเสรมิสนับสนุน
การใช้สื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใน        
การจัดการเรยีน        
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
6. จัดสรรอัตราก าลัง
ของบุคลากรให้กลุม่
สาระการเรียนรู้ที่
ขาดให้เพียงพอและ
เป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพ ตรงต่อ
ความต้องการ 

    6. มีการจัดสอนเสริมโดยเชญิ
วิทยากรภายนอกมาให้ความรู ้
7. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 นักเรียน
ได้ผลการเรยีนระดับ 2.5 ขึ้นไป   
ร้อยละ 84.53 อยู่ในระดับยอดเยีย่ม 
8. ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ม.3 
ร้อยละการพัฒนาลดลง แต่ ม.6  
ร้อยละการพัฒนาสูงขึ้นทุกวิชา             
(ปีน้ีไม่มีการบังคับให้ทุกคนสอบ) 
 
สรุปผลการประเมิน 
ความเสีย่งลดลงในระดับที่น่าพอใจ 

 
                                                                                                                                              ผู้รายงาน....................................................... 
                                                                                                                                    ( นายนิรันดร  หมื่นสุข ) 
                       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรยีนล าปางกัลยาณี 
                      วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  
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แบบติดตาม ปค.5 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระภาษาไทย 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

เร่ือง  การสร้างความ
ตระหนักและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิในหน้าท่ีและการ
เรียนวิชาภาษาไทย 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างความตระหนัก
และแรงจูงใจให้นักเรียนมี
แรงจูงใจในการเรียนในวิชา
ภาษาไทย 

2. เพื่อกระตุ้นให้ผูเ้รียน
เกิดแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิใน  
การพัฒนาการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 
     3. เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
จากการใช้สื่อเทคโนโลยี 
นวัตกรรมในการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู ้

นักเรียนขาด
ความตระหนัก
และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิใน
หน้าท่ีและการ
เรียนวิชา
ภาษาไทย 

1. ส ารวจปัญหา
นักเรียนขาด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ในหน้าท่ีและการ
เรียนวิชาภาษาไทย
ของแต่ละระดับช้ัน
เพื่อวางแผนหาแนว
ทางแก้ไข  
2. ครูน าปัญหามา
วิเคราะห์  หาสาเหตุ 
ของปัญหานักเรียน
ขาดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิในหน้าท่ีและ
การเรยีนวิชา
ภาษาไทยของแตล่ะ
ระดับชั้น 
 

การควบคมุที่มีอยู่
พบว่าไม่สามารถลด 
ความเสีย่งให้อยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจจึง
ต้องมี    การควบคุม
ต่อไป 

- จากการ
ด าเนินงาน
เนื่องจากนักเรียน
ขาดความตระหนัก
และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิในหน้าท่ี
และการเรียนวิชา
ภาษาไทย และไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 
 

1. ประชุม ก าหนด
แนวทางการด าเนินการ
ตามที่ก าหนดไว ้
2. ตั้งคณะ 
กรรมการระดับ  ม.ต้น 
ม.ปลายเพื่อรับผดิชอบ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

30 กันยายน 
2564 

คณะครูกลุม่สาระ
การเรยีนรู้

ภาษาไทยทุกคน 
 

คณะครูกลุม่สาระ
การเรยีนรู้

ภาษาไทยทุกคน 
 
 

จากการติดตามการปฏิบัติงาน
พบว่า 
1. ครูใช้กระบวนการมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้  
2. ครูทุกคนมีการใช้สื่อเทคโนโลยใีน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
3. ครูปฏิบัติกิจกรรม PLC ตาม
ปฏิทินของกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย 
 
 
สรุปผลการประเมิน 
ความเสีย่งลดได้ในระดับหนึ่งที่
ยอมรับได้แต่จะต้องด าเนินการตาม
แผนปรับปรุงในปีต่อไป 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

  3. ครูน าปัญหามา
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน
กลุ่ม PLC อย่าง
ต่อเนื่องตามปฏิทิน 

     

 

 

 
ผู้รายงาน.......................................................  

                                                                                                                                (นางพิมพ์ทอง  มหาแก้ว ) 
                        ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
                      วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  
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แบบติดตาม ปค.5 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ภารกิจ 
การพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน  (O-NET) ของกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยกระดับผลทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติใน
สาระประวตัิศาสตร์ใหสู้งขึ้น 
2. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน 
การจัดการเรยีนการสอน  ซึ่ง
จะส่งผลต่อการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานของนักเรียน 
 

ผลทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติ           
ขั้นพื้นฐาน     
(O-NET) ของ
นักเรียนสาระ
ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส4.1
อยู่ในระดับต่ า
กว่าระดับชาติ   
 

1. แต่งตั้งครูผูส้อน 
ผู้รับผิดชอบ และ
ประชุมวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ตรง
ตามมาตรฐาน
ตัวช้ีวัด 
2. มีการด าเนินการ
ตามแผน คือ 
    1) ประชุมครู 
แล้วร่วมกันวิเคราะห์
จุดบกพร่อง ตามผล     
การทดสอบ O-NET 
จากนั้นน าแนว
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
มาสอนเสริม และ
กระตุ้นให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมการ
สอนเสริมเพิม่ขึ้น 
     

กิจกรรมการ
ควบคุมที่ก าหนดไว้
มีการปฏิบตัิซึ่ง
สามารถลดความอยู่
ในระดับที่น่าพอใจ 

 
 

ผลทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ไม่ได้ถูก
น ามาเป็นเกณฑ์ใน
การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

1. ครูผู้สอนวิเคราะห์
และวางแผนร่วมกันใน
การจัด การเรียนรู้ 
ปรับกระบวนการเรียน
การสอนให้เนื้อหา
เหมาะสมกับเวลาและ   
ความสนใจของผู้เรียน 
2. จัดกิจกรรมเสริม
หลักสตูร โดยการจัด
กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสาระ
ประวัติศาสตร์  
3. การศึกษาสถานท่ี
จริงนอกห้องเรียน 
4. การสอนเสริมอย่าง
สม่ าเสมอ 
5. จัดท าสื่อการเรียนรู้  
 

30 กันยายน 
2564 

ครูผูส้อนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการตดิตามเอกสารพบว่า 
1. มีการแต่งตั้งครผูู้สอน และประชุม
วางแผนการจัดการเรียนรู้ใหต้รงตาม
มาตรฐานตัวช้ีวัด  
2. มีการด าเนินการตามแผน คือ 
- ติดตามโดยก าหนดแผนการ นิเทศ 
และรูปแบบ  การติดตามประเมินผล 
และร่วมกันแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 
- จัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
และผลการสอบ  O-NET  
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

  2) ครูในแต่ละสาระ
ของวิชาสังคมศึกษา
ฯ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์สอน 
เพื่อพัฒนากิจกรรม
การเรยีนรู้ให้
น่าสนใจ 
    3) เชิญวิทยากรที่
มีความเช่ียวชาญมา
ให้ความรู้แก่นักเรียน 
    4) จัดการ
สอบแข่งขันภายใน 
เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนเห็น
ความส าคญัของ
สาระเศรษฐศาสตร์ 
และประวัติศาสตร ์
 

    สรุปผลการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์ O-NET 
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ของนักเรียนใน
สาระประวตัิศาสตร์ มาตรฐาน ส4.1 
อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 

 

 

 

 



 

-
 7

 -
 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

  3. มีการติดตาม โดย
ก าหนดแผนการ
นิเทศ และรูปแบบ 
การติดตาม  
ประเมินผล และ
ร่วมกันแก้ไขปญัหา/
อุปสรรค 
4. มีการจัดท า
รายงานผล             
การจัดการเรยีนรู/้ 
ผลการสอบ O-NET 

     

 
 
                                                                                                                                              ผู้รายงาน....................................................... 
                                                                                                                              (นางลลิตา  ประชุมฉลาด) 
                       ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
            วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
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แบบติดตาม ปค.5 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

เร่ือง  งานการพัฒนา        
การเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ครูได้พัฒนาและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้
เต็มศักยภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมโลก 
 

- การรับภาระ
งานหัวหน้างาน
ต่างๆท าให้
คุณภาพการ
จัดการเรียน
การสอนสอน
ลดลง 
- กระบวนการ
การบรรจุ
แต่งตั้ง การรับ
ย้ายครู      
การคัดเลือก
และจัดจ้างครู
ต่างชาติและไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1. ประชุมวางแผน
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
2. ก าหนดคุณสมบัติ
ของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษท้ังชาว
ไทยและชาวต่างชาต ิ
3. ด าเนินการตาม
แผน 
4.  ติดตาม วัดและ
ประเมินผล 
5. สรุปและรายงาน
ผล 
 

- การควบคุมที่มีอยู่
ยังไม่สามารถลด
ความเสีย่งได้ใน
ระดับที่น่าพอใจ จึง
ต้องมีการควบคุม
ต่อไป 

- นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
เนื่องจาก 
1. การรับภาระงาน
ของครูในกลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติหน้าท่ี
หัวหน้างานต่างๆ 
ท าให้คุณภาพการ
สอนลดลง 
 

1. ประชุมเชงิ
ปฏิบัติการใน การ
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู ้
2. จัดกิจกรรม       
การเรยีนรู้ตาม แผนการ
จัดการเรียนรู ้
3. จัดท าวิจัยในช้ัน
เรียนแตล่ะระดบัช้ัน
ภาคเรยีนละ 1 เรื่อง 
4. จัดกิจกรรมเสริม
พัฒนาให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ให้สูงข้ึน 
5. หา 
ทดแทนครูที่
เกษียณอายรุาชการ 

30 กันยายน 
2564 

- ฝ่ายบริหาร 
- คณะกรรมการ
บริหารโรงเรยีน 

- คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

จากการติดตามเอกสารพบว่า 
- ครูทุกคนส่งแผนการจัดการเรยีนรู้
และมีการตรวจสอบก่อนการน าไปใช้
สอนจริงโดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและ
ผู้อ านวยการโรงเรยีนลงนามรับรอง
การใช้แผนฯ 
- มีการสรุปและตรวจบันทึกหลัง
แผนการจดัการเรียนรู้เป็นประจ าใน
แต่ละภาคเรียน 
- ครูทุกคนในกลุ่มสาระจดัท าวิจัยใน
ช้ันเรียนอย่างน้อยคนละ 1 เรื่องตอ่
หนึ่งภาคเรยีนโดยน าส่งให้หัวหน้า
กลุ่มสาระฯ รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการและผู้อ านวยการโรงเรียนลง
นามรับรองการท าวจิัยใน             
ช้ันเรียน 
- มีการนิเทศการจดัการการเรียนการ
สอนภายในกลุม่สาระฯ อย่างน้อย
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 



 

-
 9

 -
 

 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

    2. ศักยภาพของ
ครูผูส้อนวิชา
ภาษาอังกฤษชาว
ไทย(บางคน)และ
ครูต่างชาติ(บาง
คน)ด้านการจดั    
การเรยีนการสอน
ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ส่งผลให้
นักเรียน(บางกลุม่) 
มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาภาษาอังกฤษ
ลดลง 
3. จ านวนครู
ต่างชาติ 
ไม่เพียงพอ 

  - ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ PLC เพื่อ
รับทราบปัญหาและร่วมมือกันเสนอ
แนวทางแก้ไขในระดับกลุม่สาระฯ 
และในแตล่ะระดับช้ัน อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง 
- เพิ่มอัตราก าลังครูภาษาอังกฤษให้ 
สอดคล้องและเหมาะสมกับจ านวน
ช่ัวโมงของครูผู้สอนในกลุม่สาระฯ 
- การรับภาระงานของครูในกลุ่ม
สาระภาษาอังกฤษให้ปฏิบัติหนา้ที่
หัวหน้างานต่างๆขอให้พิจารณาความ
เหมาะสมกับภาระงานเพื่อไม่ใหส้ง่ผล
กระทบต่อคณุภาพการจัดการเรยีน
การสอน 
- มีการส่งเสริมพัฒนาครูให้ไปศึกษาดู
งาน และอบรมเกี่ยวกับการจดัการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อน า
ความรู้กลบัมาพัฒนานักเรียน 
 

 

 



 

-
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0
 -

 

 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

       -สรุปผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย จึงต้องมีการปรับปรุง
การควบคุมภายในต่อไป 
สรุปผลการประเมิน 
สรุปผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย จึงต้องมีการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในต่อไป 

 
 

ผู้รายงาน....................................................... 
                                                                                         (นางมยุรี   ท้าวศรีชัย) 

            ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
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แบบติดตาม ปค.5 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) งานหอ้งเรียนพิเศษ MEP 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

เร่ือง  การบริหารจัด
อัตราก าลังครูชาวต่างชาติ
ห้องเรียนพิเศษ MEP 
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและการบรหิารจดัการ
ห้องเรียนพิเศษ MEP 
 

- ครูผู้สอน
ชาวต่างชาติ
ห้องเรียนพิเศษ 
MEP ปี
การศึกษา 
2564 ไม่ครบ
ตามเป้าหมาย 

1. ประชุมวางแผน
การด าเนินงานและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
2. ด าเนินการตาม
แผน 
3. ติดตาม วัดและ
ประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล 
 

การควบคุมที่มีอยูย่ัง
ไม่สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับที่น่า
พอใจ จึงต้องมีการ
ควบคุมต่อไป 

- ครูผู้สอน
ชาวต่างชาติ
ห้องเรียนพิเศษ 
MEP ไม่ครบตาม
เป้าหมาย 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรค
COVID19 
 

-  เพิ่มอัตราก าลังครู
ชาวต่างชาติให้เพียงพอ 
 

30 กันยายน 
2564 

- ฝ่ายบริหาร 
- กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 
- คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
ห้องเรียนพิเศษ 
MEP 

 

จากการตดิตามเอกสารพบว่า 
- ควรเพิ่มอัตราก าลังครูชาวต่างชาติ
ห้องเรียนพิเศษ MEP 
- มีการนิเทศการจัดการการเรียนการสอน
ภายในกลุ่มครูผู้สอนห้องเรียนMEP อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
- ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู ้PLC เพื่อ
รับทราบปัญหาการเรียนการสอนห้องเรียน
พิเศษ MEP ในแต่ละระดับชั้น อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 
- มีการส่งเสริมพัฒนาครูให้ไปศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาห้องเรียนMEPในประเทศและ
ต่างประเทศ  
-อบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อน าความรูก้ลับมาพัฒนา
นักเรียน 
-สรุปผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย จึงต้องมีการปรับปรุงการควบคุม
ภายในต่อไป 

 
ผู้รายงาน....................................................... 

                                                                                                   (นางจงกลณี  ภกัดีเจริญ) 
            ต าแหน่ง  ผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
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แบบติดตาม ปค.5 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศท่ี 2 (ภาษาฝร่ังเศส) 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ภารกิจ   
     งานพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนวิชาภาษา
ฝรั่งเศส 

วัตถุประสงค์ 
    เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ภาษาฝรั่งเศสทั้ง 4 
ทักษะ คือ ทักษะการฟัง   
การพูด การอ่านและ        
การเขียน รวมทั้งดา้น
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
วรรณคดีและศลิปวัฒนธรรม 
เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้
ภาษาฝรั่งเศสในการสอบ
เรียนต่อในระดับ
มหาวิทยาลยัได้และสามารถ
สอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสใน
ระดับสากล (DELF A1/A2) 
ได ้

นักเรียนบางคน
ไม่สนใจเรียน
ภาษาฝรั่งเศส 

- จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่
หลากหลาย 
- จัดหาและมีการ
พัฒนาสื่อ         
การเรยีนการสอนให้
มีความหลากหลาย
และน่าสนใจ 
- มีการวัดและ
ประเมินผลตาม
สภาพจริงด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียน
เป็นส าคญั 
- มีการนิเทศ 
ติดตามผล การเรียน
การสอน 

การควบคุมที่มีอยู ่
พบว่าไม่สามารถลด
ความเสีย่งให้อยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจ จึง
ต้องมีการควบคุม
ต่อไป 

นักเรียนท่ีไม่สนใจ
เรียนมีปรากฏอยู่
เล็กน้อย เนื่องจาก
นักเรียนไม่มีความ
รับผิดชอบ ไม่มี
ความกระตือรือร้น
ในการเรียน ไม่เห็น
ความส าคญัในการ
เรียนภาษาฝรั่งเศส
และไม่มีศักยภาพ
ในการเรียน 
 

1. ประชุมท าความเขา้ใจ 
เร่ืองความเส่ียงและ สาเหตุ
แนวทางแก้ไข 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้
ครูได้แลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์และปรับ
วิธีการเรียนเปลี่ยนวธิีการ
สอน 
3. สร้างเจตคติที่ดีใน           
การเรียนภาษาฝร่ังเศส 
4. จัดการสอนเสริมส าหรับ
นักเรียนที่เรียนอ่อน 
5. จัดให้มีการสอนเสริม 
เตรียมความพร้อมในการ
สอบเข้ามหาวิทยาลัยใน
การสอบวัดระดบัภาษา
ฝร่ังเศส ระดับสากล DELF 
A1/A2 
6. จัดกิจกรรมด้านภาษา
เพิ่มเติม 

30 กันยายน 
2564 

สาระวิชาภาษา
ฝร่ังเศส 

1. มีการประชุมคณะครูในสาระ 
เพ่ือท าความเข้าใจ เร่ือง ความเสี่ยง
และสาเหตุแนวทางแก้ไข 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ครูได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปรบั
วิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีการสอน 
3. จัดให้มีการสอนเสริมเตรียมความ
พร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
และในการสอบวัดระดับภาษา
ฝร่ังเศส ระดับสากล DELF A1/A2 
4. จัดกจิกรรมด้านภาษาเพ่ิมเติม 
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
Online และ On site 
 



 

-
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3
 -

 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

  
     สรุปผลการด าเนินงาน 

    จากการด าเนินงาน พบว่า ยังมี
นักเรียนบางคนยังไม่มีความ
รับผิดชอบ ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการเรียน ไม่เห็นความส าคัญใน
การเรียนภาษาฝร่ังเศสและไม่มี
ศักยภาพในการเรียน 

 

 
ผู้รายงาน....................................................... 

                                                                                      ( นางนพพร  ปรียานนท์ ) 
            ต าแหน่ง  หัวหน้าสาระภาษาต่างประเทศท่ี 2 (ภาษาฝรั่งเศส) 

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
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แบบติดตาม ปค.5 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศท่ี 2 (ภาษาเกาหลี)  
โรงเรียนล าปางกัลยาณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ภารกิจ 
งานพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาเกาหล ี
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ มีทักษะทางภาษา มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
มาตรฐานหลักสูตร 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ของนักเรียนไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด  

1. จัดประชุมเพื่อ
วิเคราะห์แนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนในแตล่ะ
ระดับชั้นมอบหมาย
งานภาระงาน แก่
ผู้รับผิดชอบ 
2. ก าหนดภาระงาน
ให้ครูในสาระ
รับผิดชอบในแตล่ะ
ระดับชั้นตดิตามและ
ประเมินผล 
3. มอบหมายให้ครู
ชาวเกาหลี
รับผิดชอบสอน
นักเรียนท่ีมีพื้นฐาน
ภาษาเกาหลี และครู
ชาวไทยรับผดิชอบ
สอนนักเรียนท่ีไม่มี
พื้นฐานภาษาเกาหลี  

กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติ ซึ่งสามารถ
ลดความเสีย่งได้ แต่
ยังไม่บรรล ุ

กลุ่มนักเรียนมี
พื้นฐานไม่เท่ากันจึง
ท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
เนื่องจากเนื่องจาก
ครูขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้
โดยยดึผู้เรียน เป็น
ส าคัญและทักษะ
การคิดวิเคราะห ์

- มีการนิเทศภายในครู
ในสาระ  
- ปรับปรุงเทคนิคและ
สื่อการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับนักเรียน
มากยิ่งข้ึน 
- ติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ 

30 กันยายน 
2564 

ครูสาระภาษา
เกาหล ี

 

จากการติดตามเอกสารพบว่า 
1. มีการอบรมออนไลน์การใช้คู่มือครู
ภาษาเกาหลี และอบรมทักษะทาง
ภาษาเกาหลี ส าหรับครสูอนภาษา
เกาหลี ในวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564   
2. มีการอบรมออนไลน์ การใช้สื่อ
ดิจิทัลหนังสือเรียนภาษาเกาหลี เล่ม 
3 – 4 ส าหรับครูสอนภาษาเกาหล ี
ระหว่างวันท่ี 17 – 19 มิถุนายน 
2564  
3. มีการนิเทศการสอนออนไลน์ จาก 
สพม. ล าปาง ล าพูน  จ านวน 1 ครั้ง 
ในวันท่ี 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2564 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

  4. รายงานผลการ
ประเมินการจดัการ
เรียนการสอนในแต่
ละระดับช้ัน 
5. สรุปผลรายงาน
การประเมินการ
ด าเนินการ 

    สรุปผลการประเมิน 
ความเสีย่งลดได้ในระดับหนึ่งที่
ยอมรับได้แต่จะต้องด าเนินการตาม
แผนปรับปรุงในปีต่อไป 
 

 

           ช่ือผู้รายงาน ................................................. 
                                                                                        (นางสาวอรวรรณ   กันธิมา) 
                                                         ต าแหน่ง  หัวหน้าสาระภาษาเกาหล ี
                     วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
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แบบติดตาม ปค.5 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศท่ี 2 (ภาษาจีน)  
โรงเรียนล าปางกัลยาณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ภารกิจ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาจีนและการสอบวัด
ระดับความรูภ้าษาจีน     
(HSK) 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาจีนและเป็นการ
ยกระดับคุณภาพการสอบวัด
ระดับความรูภ้าษาจีน          
(HSK) 

 

จากการ
ด าเนินงาน การ
จัดการเรียนการ
สอน (การจัดการ
เรียนรู้) ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
เนื่องจาก  
สถานการณ์โควิด 
ท าให้ต้องจัดการ
เรียนการสอน
ออนไลน์ ท าให้ไม่
สามารถติวเตรียม
สอบวัดระดับ
ภาษาจีน ท าให้
นักเรียนไม่มี
ประสบการณ์ใน
การท าข้อสอบวัด
ระดับ 

1. ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3. คณะกรรมการ
ด าเนินงานร่วมกัน
ศึกษา และวิเคราะห์
ปัญหาเกี่ยวกับการ
สอบวัดระดับ
ภาษาจีน 
 

การควบคุม พบว่า
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสีย่งได้แต่ยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนด 

1. ผลการสอบวัด
ระดับภาษาจีน 
(HSK) ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่
ก าหนด เนื่องจาก
นักเรียนมี
ประสบการณ์การ
ท าข้อสอบวัด
ความรู้ภาษาจีน
น้อย 

1. จัดสอนเสริม ติว
เตรียมความพร้อม โดย
เพิ่มค าศัพท์ และ
เนื้อหาท่ีจะใช้สอบวัด
ระดับภาษาจีนที่อยู่
นอกเหนือจาก
หลักสตูรที่เรียน  
2. เพิ่มค าศัพท์และ
แนวข้อสอบลงไปใน
วิชาความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศจีน 
3. น าผลการสอบวัด
ระดับภาษาจีน มาเป็น
ส่วนหน่ึงของคะแนนใน
รายวิชาที่เรียน 
4. จัดสอบวัดระดับ
เสมือนจริง เพ่ือให้
นักเรียนทุกคนสอบ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 

30 กันยายน 
2564 

ครูสาระภาษาจีน 
 

จากการติดตามเอกสารพบว่า 
1. มกีารติวเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนท่ีสนใจ จ านวน 20 คน 
 
สรุปผลการประเมิน 
ความเสีย่งลดได้ในระดับหนึ่งที่
ยอมรับได้แต่จะต้องด าเนินการตาม
แผนปรับปรุงในปีต่อไป 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

  4. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการใหค้วามรู้
ความเข้าใจแก่คณะ
ครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
โดยยดึผู้เรียนเป็น
ส าคัญและทักษะ
การคิดวิเคราะห์
พร้อมท้ังจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ตาม
แผนการจดัการ
เรียนรู ้

     

                                                                              
 

                                                                 ผู้รายงาน....................................................... 
                                                                                                                                      ( นางปัทมาพร อินดาวงศ์ ) 
                              ต าแหน่ง  หัวหน้าสาระวิชาภาษาจีน 
                   วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
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แบบติดตาม ปค.5 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศท่ี 2 (ภาษาญ่ีปุ่น)  
โรงเรียนล าปางกัลยาณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ภารกิจ 
งานพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนวิชาภาษาญี่ปุน่ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ มีทักษะทางภาษา มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
มาตรฐานหลักสูตร 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ของผู้เรียนวิชา
ภาษาญี่ปุ่น ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

- ประชุมวางแผน
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
เพื่อจัดท าแผนงาน/
โครงการ 
- แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบงาน
แผนงาน/โครงการ 
- ประชุมเชิง
ปฏิบัติการใหค้วามรู้
ความเข้าใจแก่คณะ
ครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
โดยยดึผู้เรียนเป็น
ส าคัญและทักษะ
การคิดวิเคราะห์
พร้อมท้ังจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ตาม
แผนการจดัการ
เรียนรู ้
 

ผลการประเมินไม่
บรรลุวตัถุประสงค ์

 

ปัญหา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียน 
วิชาภาษาญี่ปุ่น ไม่
เป็นไปตาเป้าหมาย 
สาเหต ุ
- ครูขาดความรู้
ความเข้าใจในการ
จัด กิจกรรมการ
เรียนรูโ้ดยยึด 
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
และขาดเทคนิค 
วิธีการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

1. มีการนิเทศภายใน
ครูในสาระ โดยการ
สอนงานครูในสาระ
การเรยีนรู้ให้มีความ
เข้าใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
เทคนิคการสอน วิธีการ
สอนรวมถึงส่งครไูป
อบรมนอกสถานท่ีเพื่อ
พัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 
2. จัดกิจกรรมสอน
เสรมิให้แก่นักเรยีน
นอกเวลาเรยีน 

30 กันยายน 
2564 

-  ครูผู้สอนใน
สาระภาษาญีปุ่่น
ทุกคน 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินจากการนิเทศ
ครูผูส้อนในการจัดกจิกรรมการเรยีน
การสอน/ผลการสอบของสถานศกึษา 
และผลการทดสอบการวัดระดับทาง
ภาษาในระดบัสากล 



 

-
 1

9
 -

 

 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

  - จัดกิจกรรมทาง
ภาษาเพิ่มเติม 
- จัดให้มีการสอน
เสรมิเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการสอบวัด
ระดับภาษาญี่ปุ่น 

  
   

                                                                              
 

                                                                 ผู้รายงาน....................................................... 
                                                                                                                                 ( นางสาวสุภานัน  ปัญญาใหญ่ ) 
                              ต าแหน่ง  หัวหน้าสาระวิชาภาษาญี่ปุ่น 
                         วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
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แบบติดตาม ปค.5 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ภารกิจ 
     การพัฒนาผล                  
การทดสอบระดับชาติ              
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของวิชา
วิทยาศาสตร์  
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยกระดับผลการ

ทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ของ
วิชาวิทยาศาสตร์ใหสู้งขึ้น 

2.  เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตร์ให้กับ
นักเรียนเพื่อเข้าสู่เวที
แข่งขันในระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

ผลการพัฒนา  
ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) 
ของวิชา
วิทยาศาสตร์ ยัง
ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 
 

1. ครูที่สอนใน
รายวิชาเดียวกัน
ร่วมกันวางแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันให้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน        
การเรยีนรู ้
2. ครูผู้สอน ม.3  
และ ม.6 จัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ให้ได้เนื้อหาสาระจบ
ก่อนสิ้นปีการศึกษา 
และให้มเีวลาท า
ข้อสอบ O-NET 
ย้อนหลัง และเฉลย
ข้อสอบ ในห้องเรียน
ก่อนสอบจริง 
 

    การจัดกิจกรรม            
การเรยีนรู้ การสอน
เสรมิ ยังไมส่ามารถ
ลดความเสีย่งให้อยู่
ในระดับที่น่าพอใจ  
จึงต้องมีการควบคุม
เพื่อลดความเสีย่ง  
ให้อยู่ในระดับท่ี        
พึงพอใจ                                                                                        
 

1. ค่าสถิติ
เปรียบเทยีบและผล
การพัฒนาวิชา
วิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2562 
ปรากฏว่า 
- ระดับชั้น ม.3 
ผลตา่ง T-Score 
เท่ากับ -0.20  และ
ร้อยละการพัฒนา 
เท่ากับ -0.35  
- ระดับชั้น ม.6 
ผลตา่ง T-Score 
เท่ากับ - 1.03    
ร้อยละ การพัฒนา 
เท่ากับ  - 1.91 ยัง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
ที่ก าหนดไว้ คือ  
ร้อยละการพัฒนา 
ควรมากกว่า           
ร้อยละ 3 

1. ครูที่สอนในรายวิชา
เดียวกัน ร่วมกัน
วางแผน  การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู ้
2. ครูผู้สอน ทุก
ระดับชั้นจัดกจิกรรม
การเรยีนการสอนให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดและน าข้อสอบ 
O-NET ย้อนหลังมา
เป็นแบบฝึกหดั และ
เฉลยให้กับนักเรียนใน
ห้องเรียน 
 

30 กันยายน 
2564 

คณะคร ู
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร ์

 

จากการตดิตามพบว่า 
1. มีการแต่งตั้งคณะท างาน 
2. มีการจัดท ากิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามโครงการ 
คือ มีการจัด ติวจากวิทยากร
ภายนอก และมีการติวในคาบเรยีน
วิทยาศาสตร ์
สรุปผลการประเมิน 
  ความเสี่ยงลดลงเป็นที่น่าพอใจ คือ 
ผลสอบ O-NET ของนักเรียน
ระดับชั้น ม.3 ร้อยละการพัฒนา
ลดลง แต่ของนักเรียน ม.6   
ร้อยละการพัฒนาเพิ่มขึ้นมากกว่า      
ร้อยละ 3 และผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนรวม
ทุกระดับชั้นได้ระดับ 2.5 ขึ้นไป   
ร้อยละ 79.59 ซึ่งอยู่ในระดับ            
ยอดเยี่ยม 



 

-
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1
 -

 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

  3. นักเรียนเรยีนเสริม
จาก การจัดกิจกรรม
ของโรงเรียน และ
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์           
จัดสอนเสรมิ 

  3. จัดติว ม.3 และ ม.6 
โดยใช้วิทยากร
ภายนอก 

  

 
 

                                                                 ผู้รายงาน....................................................... 
                                                                                                                                 ( นายทศวัฒน์  หอมแก่นจันทร์ ) 
                             ต าแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
                         วันท่ี 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-
 2

2
 -

 

 

แบบติดตาม ปค.5 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

เร่ือง  การพัฒนาผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ของวิชา
คณิตศาสตร ์

วัตถุประสงค์           
1. เพื่อยกระดับผลการสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ของวิชา
คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาครูให้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนทุกระดับช้ันเรยีนโดย
การน าข้อสอบ (O-NET) มา
สอนเสริมให้กับนักเรียน 
 
 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ        
ขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ของ
นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา           
ปีท่ี 6 มีค่า
มาตรฐาน
คะแนน                    
T-Score ลดลง 

1. ครูผู้สอนใน
ระดับชั้นเดียวกันวาง
แผนการจดัการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
2. ครูผู้สอนทุก
ระดับชั้น น าข้อสอบ 
(O-NET) มาทบทวน
พร้อมเฉลยค าตอบ
ให้กับนักเรียนในช้ัน
เรียน หลังจากเรียน
จบเนื้อหาในหลักสูตร 
3. จัดสอนเสริมให้กับ
นักเรียนทุกระดับช้ัน 
 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 มีค่ามาตรฐาน
คะแนน T-Score 
ลดลง 
 

ในปีการศึกษา 
2563 พบว่า      
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ        
ขั้นพื้นฐาน            
(O-NET) ของวิชา
คณิตศาสตร์ใน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
มีผลต่าง T-Score 
เท่ากับ -0.28 มี
ร้อยละการพัฒนา
เท่ากับ -0.52 

1. ครูผู้สอนร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อสอบ     
(O-NET) และวางแผน
การจัดการเรยีนรู้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวช้ีวัด 
2. ครูผู้สอนน าแนว
ข้อสอบ (O-NET) มา
ทบทวนให้กับนักเรียน
พร้อมท้ังเฉลยค าตอบ
ในช่ัวโมงหลังจากเรียน
จบเนื้อหาในหลักสูตร 
3. จัดสอนเสริม
นักเรียนทุกระดับช้ัน
เรียนโดยเน้นแนว
ข้อสอบที่พบปัญหา
จากการวิเคราะห์
ข้อสอบ (O-NET) 

30 กันยายน 
2564 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้

คณิตศาสตร ์

1. วิธีการติดตาม  ติดตามโดยวิธีใด 
(เอกสาร/ สอบถาม/ สัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้อง)  
- ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-net) 
- ผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)    
2. แต่ละกิจกรรมได้ด าเนินการตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
หรือไม่ อย่างไร 
- ครูผู้สอนน าผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
(O-NET) จาก สทศ. มาวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวช้ีวัด  
- ครูผู้สอนน าแนวข้อสอบ (O-NET) 
มาทบทวนให้กับนักเรียนพร้อมท้ัง
เฉลยค าตอบในช่ัวโมงหลังจากเรียน
จบเนื้อหาในหลักสูตร  
 

 



 

-
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
      3. สรุปผลการด าเนินงาน (บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือไม่ มีปัญหาใดที่ยัง
คั่งค้าง) 
ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียนระดบัช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่ามาตรฐาน
คะแนน T-Score เพิ่มขึ้น 1.20          
คิดเป็นร้อยละ 2.24 

 

                                                                               ช่ือผู้รายงาน ................................................. 
                                                                                      (นางพรนภัส  เอือ้แท้) 
                                                  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์
                                                                                        วันท่ี 30 กันยายน 2564 
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แบบติดตาม ปค.5 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/สาระเทคโนโลยี 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ภารกิจ 
การพัฒนาหลักสูตรสาระ
เทคโนโลย ี
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาหลักสตูรสาระ
เทคโนโลยี ให้ครอบคลุม
มาตรฐานที่ 4 เทคโนโลยี    
ว 4.1 และ ว 4.2 

ข้อสอบ  
 O-NET วิชา
วิทยาศาสตร์ 
(มาตรฐานท่ี 4 
เทคโนโลยี) 

การวิเคราะห์
ข้อสอบ O-NET ปี 
2563 

การหาค่าความ
เชื่อมั่นของข้อสอบ 

สอนการเนื้อหา
รายวิชาที่ครอบคลุม
และมุ่งเน้นการสอบ 
O-NET 

การจัดท าคลังข้อสอบ 30 กันยายน 
2564 

ครูสาระ
เทคโนโลย ี

จากการติดตามเอกสารพบว่า 
1. มีการประชุมครเูพื่อวิเคราะห์

ตัวช้ีวัด 
2. สร้างข้อสอบลงในแบบสร้าง

ข้อสอบของโรงเรียน ท่ีเกี่ยวข้อง
กับสาระเทคโนโลย ี

3. จัดท าคลังข้อสอบร่วมกัน 
 

สรุปผลการประเมิน 
ความเสีย่งลดได้ในระดับหนึ่งที่
ยอมรับได้แต่จะต้องด าเนินการตาม
แผนปรับปรุงในปีต่อไป 
 

   

 

            ช่ือผู้รายงาน............................................. 
                                                                                                                                  ( นางมณีรัตน์  ภิญโญ ) 
                       ต าแหน่ง  หัวหน้าสาระเทคโนโลย ี
            วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
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แบบติดตาม ปค.5 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/งานห้องสมุด 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

    เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
ห้องสมุดโรงเรียนของ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จากการ
ด าเนินการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
ล าปางกัลยาณี
ด้านสิ่งแวดล้อม 
ไม่ได้มาตรฐาน 
ตามมาตรฐาน
ห้องสมุดโรงเรียน
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน เนื่องจาก 
การด าเนิน
โครงการพัฒนา
ห้องสมุดบริเวณ
ด้านหลัง ต้องใช้
งบประมาณ
จ านวนมาก  

3.1 มีการประชุม
คณะกรรมการงาน
ห้องสมุด เพื่อ
ปรึกษาหาแนว
ทางการแก้ไข  
3.2 คณะกรรมการ
งานห้องสมุดได้
ข้อมูลและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จากการ
ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ
ด้านการออกแบบ
ภายใน 
3.3 หัวหน้างาน
ห้องสมุดได้รายงาน
ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่อฝ่าย
บริหาร และฝา่ย
บริหารได้มา
ตรวจสอบท่ีห้องสมุด 
 

จากการประเมินผล
การควบคุม พบว่า 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสีย่งได้ แตย่ัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนด กล่าวคือ 
โครงการพัฒนา
ห้องสมุดบรเิวณ
ด้านหลัง ยังไม่ได้
ด าเนินการตาม
โครงการ 
 

ปัญหา : ห้องสมุด
โรงเรียนล าปาง
กัลยาณีไมไ่ด้
มาตรฐานด้าน
สภาพแวดล้อม  
สาเหตุ :  มีปัญหา
เรื่อง กลิ่นท่อ
ระบายน้ า กลิ่น
ห้องน้ า  ส่งกลิ่น
เหม็นรบกวนผู้ใช้
ห้องสมุด, เสียง
รบกวนจาก
นักเรียนท า
กิจกรรมนอก
ห้องสมุด, หลังคา
รั่วและรางรินไม่
สามารถรองรับ
น้ าฝนในปริมาณ
มากเมื่อเกดิฝนตก
หนัก หรือฝนตก   

1. จัดสรรงบประมาณ
ส าหรับโครงการพัฒนา
ห้องสมุด บรเิวณ
ด้านหลัง 
2. จัดกิจกรรม ระดม
ทุนส าหรับโครงการ
พัฒนาห้องสมุด 
บริเวณด้านหลัง 
3. แก้ไขปัญหาตาม
สภาวการณ์  
    
 

30 กันยายน 
2564 

- ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
 
- ฝ่ายอ านวยการ 
 
- คณะกรรมการ
งานห้องสมุด 
- งานอาคาร
สถานท่ี  
ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

จากการตดิตาม พบว่า 
1. มีการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ 
ดังนี ้
- มีการเช็ดถูน้ าฝน จ านวน 30 ครัง้ 
- แจ้งนักการมาจับงู จ านวน 5ครั้ง 
- ไล่สตัว์ จ านวน 30 ครั้ง  
 
สรุปผลการประเมิน 
ความเสีย่งลดได้ในระดับหนึ่ง แต่
จะต้องด าเนินการพัฒนาต่อไป 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

  3.4  โครงการพัฒนา
ห้องสมุดบรเิวณ
ด้านหลัง  ยังไมม่ี
งบประมาณ
ด าเนินการ 
3.5 มีการ
ประเมินผล และ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 ไม่มากแต่ละออง
น้ าฝนกระเด็นโดน
หนังสือ,น้ าจากท่อ
เครื่องปรับอากาศ 
ห้องเรียนพิเศษไหล
ลงมามีเสียงดัง
ตลอดเวลา ,มีสัตว์
และแมลงมีพิษเข้า
มาอาศัยใน
ห้องสมุด เช่น งู ยุง 
หนู แมว จิ้งเหลน 
นก แมลงสาบ 
แมลงวัน เนื่องจาก
บริเวณด้านหลัง
เป็นที่โล่ง ไมม่ีผนัง
กั้น ส่งผลให้วัสดุ
สารสนเทศ
ห้องสมุดเสียหาย 

   

 
 

                                                                 ผู้รายงาน....................................................... 
                                                                                                                                     ( นางสาวนันทนาพร  วงศ์ยศ ) 
                                   ต าแหน่ง   หัวหน้างานห้องสมุด  
                         วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
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แบบติดตาม ปค.5 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/งานแนะแนว 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ภารกิจ 
การพัฒนากิจกรรม   

แนะแนวในด้านการใช้
เครื่องมือวัดความถนดัเพื่อ
การค้นหาตนเอง เพื่อน าไป
ตัดสินใจเลือกแผนการเรียน
และเลือกอาชีพในอนาคต 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมแนะ
แนวในการใช้เครื่องมือวัด
ความถนัดเพื่อค้นหาตนเองที่
ทันสมัย 
2. เพื่อส่งเสรมิให้ครูแนะแนว
และครูที่ปรึกษา มีทักษะใน
ด้านการใช้เครื่องมือวัดความ
ถนัดเพื่อค้นหาตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและทันสมยั 
 
 

1. ครูแนะแนว
ยังมีไม่ครบทุก
ระดับท าใหไ้ม่
สามารถจัด
กิจกรรมแนะ
แนวโดยน า
เครื่องมือท่ี
ทันสมัยมาใช้ได้
อย่างทั่วถึง 
2. ครูแนะแนว
ยังขาดความรู้
ในการใช้
เครื่องมือแนะ
แนวที่ผ่าน
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

1.  ส่งเสริมให้ครู
แนะแนวไดร้ับ
ความรู้และพัฒนา
ทักษะในด้านการใช้
เครื่องมือวัดความ
ถนัดเพื่อค้นหา
ตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม ่
2. สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาการใช้
เครื่องมือวัดความ
ถนัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 
 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับ       
ที่น่าพอใจ กิจกรรม
การควบคุมที่
ก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสีย่งได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนด 

จ านวนครูแนะแนว
มีจ านวนเพียงพอ
เมื่อเทียบสดัส่วนใน
การจัดกิจกรรม
แนะแนวให้แก่
นักเรียนให้ครบทุก
ระดับชั้น 

1. ครูแนะแนวไดร้ับ
การอบรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการใช้สื่อ
เครื่องมือแนะแนว
เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ ์
2. ครูแนะแนว 
น าเครื่องมือแนะแนว 
จัดกิจกรรม        
การเรยีนรู้ตาม แผน 
การจัดการเรยีนรู ้
3. จัดท าการ
ประเมินผลหรือการ
วิจัยช้ันเรียนโดยใช้
เครื่องมือ 
แนะแนว 
  
 

30 กันยายน 
2564 

น.ส.กนกพร        
นิลแพทย์ 

 

จากการติดตามเอกสารพบว่า 
สรุปผลการประเมิน 
ความเสีย่งลดได้เป็นท่ียอมรับได้
สามารถด าเนินการตามแผนท่ี 
ก าหนดไว ้
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

3. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมี
ความรู้และได้ใช้เครื่องมือวัด
ความถนัดเพื่อค้นหาตนเอง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้
รู้จักตนเองและน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจเลือก
แผนการเรียนในอนาคตได้
อย่างเหมาะสม 

 

 3. พัฒนาให้นักเรียน
มีความรู้และทักษะ
ในใช้เครื่องมือวัด
ความถนัดเพื่อค้นหา
ตนเองเพื่อให้รู้จัก
ตนเองและน าไป
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก
แผนการเรียนใน
อนาคตได้อย่าง
เหมาะสม 

  4. หาอัตราก าลัง
ทดแทนครูที่
เกษียณอายรุาชการ 

  

 
 

                                                                 ผู้รายงาน....................................................... 
                                                                                                                                   ( นางสาวกนกพร  นิลแพทย์ ) 
                             ต าแหน่ง   หัวหน้างานแนะแนว 
                  วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
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แบบติดตาม ปค.5 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/งานวิจัยเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

เร่ือง  การจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการวิจัยใน
สถานศึกษา 

วัตถุประสงค์           
1. ส่งเสรมิคณะครูท าวิจยั
แบบเข้ม อย่างมีคณุภาพ 
2. น านวัตกรรม L.K.S. 
SMART School Model        
ไปใช้  
 

ความต่อเนื่อง
ของการ
ส่งเสริมการท า
วิจัยของ
สถานศึกษา 
และการท าวิจยั
เพื่อพัฒนาใน
เงื่อนไขการ
จัดการเรียน
การสอน
ออนไลน์/    
การแก้ปัญหา
หรือการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียน 
ภายใต้บริบท
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
โควิด 19         

1.  มีการจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างาน
ชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
2. คณะท างานมีการ
ประชุมศึกษาความ
ต้องการในการ
พัฒนาความต่อเนื่อง
ในงานวิจัยของครู 
 3. มีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับนวัตกรรม
สถานศึกษา / การ
วิจัยในช้ันเรียนใน
ภาพรวม / การ
ส่งเสริมวิจัยเพื่อ
พัฒนาวิทยฐานะ 
4. มีโครงการของ
งานวิจัย 
 

การควบคุม พบว่า
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสีย่งได้แต่ยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนด 

ครูต้องการความ
ต่อเนื่องในการ
พัฒนาองค์ความรู้
ด้านการวิจัยเป็น
ระยะ โดยเฉพาะ
การท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาในเงื่อนไข
การจัดการเรยีน
การสอนออนไลน์/  
การแก้ปัญหาหรือ
การพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียน 
ภายใต้บริบท
สถานการณ์การ
แพร่ระบาด          
โควิด 19  

1. วางแผนการศึกษา
รูปแบบการจดัประชุม
เชิงปฏิบัติการออนไลน์
เพื่อพัฒนาในเงื่อนไข
การจัดการเรยีน       
การสอนออนไลน์/       
การแก้ปัญหาหรือ        
การพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีน ภายใต้บริบท
สถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด 19 
2. ติดตามและ
ประเมินผล 

งานวิจัยเพื่อ
พัฒนา

สถานศึกษา / 
นายบรรเจิด สระ

ปัญญา 

จากการติดตามเอกสารพบว่า 
1. มีการจัดอบรมวิจัยและนวัตกรรม 
SMART ร่วมให้กับข้าราชการครู ทุก
คนในโรงเรียน ในวันที่ 30 พ.ย.2563 
คิดเป็นร้อยละ 100 
2. มีการจัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนา 
วิทยฐานะร่วมให้กับข้าราชการคร ูใน
โรงเรียนทีส่นใจเข้าร่วม ในช่วงเดือน
มกราคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 40  
 
สรุปผลการประเมิน 
ความเสีย่งลดได้ในระดับหนึ่งที่
ยอมรับได้แต่จะต้องด าเนินการ      
ตามแผนปรับปรุงในปีต่อไป 
  
 
 
 



 

-
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
 5. มีการประเมินผล 

และรายงานผลการ
ด าเนินงานท่ี
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 ดังนั้นจึงอาจมีการ
อบรมองค์ความรู้
ด้านการวิจัยแบบ
ออนไลน์เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องของ
การพัฒนา 

   

 
 

                                                                 ผู้รายงาน....................................................... 
                                                                                                                                    ( นายบรรเจิด  สระปญัญา ) 
                             ต าแหน่ง   หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
                  วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
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แบบติดตาม ปค.5 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ฝ่ายบริหารทั่วไป/กลุ่มงานสื่อสารและประชาสมัพันธ์ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 
ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ภารกิจ 
     การจัดท าวีดีทัศน์
เผยแพรผ่ลงานโรงเรียน คณะ
ครูและนักเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
     ประชาสัมพันธ์ ข้ อมู ล 
ข่าวสาร การพัฒนาการศึกษา
และผลงานของโรงเรียน ครู 
และนักเรียน สู่หน่วยงานและ
บุ คคลภายนอก  ผ่ า นทุ ก
ช่องทางสื่อให้ เป็นปัจจุบัน 
ทันสมัย น่าสนใจ และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้รับสาร 
 
 

 
การจัดท า        
วีดีทัศน์ปริมาณ
มากและระยะ 
เวลาในการ
จัดท าน้อย 

 
1. กลุ่มงานสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์
ได้รับมอบหมาย
จัดท าวีดีทัศน์
เผยแพรผ่ลงาน
โรงเรียน คณะครู
และนักเรียน 
2. กลุ่มงานสื่อสารฯ
ส่งแนวทางขั้นตอน
การจัดท าวีดีทัศน์
ให้กับผู้มอบหมาย
งาน 
3. ผู้มอบหมายงาน 
ส่งโครงร่าง
ไฟล์ข้อมลู และไฟล์
รูปภาพให้กับกลุม่
งานสื่อสารฯ  
 

 
1. เจ้าหน้าท่ีประชา 
สัมพันธ์รับ
มอบหมายจดัท าวีดี
ทัศน์เผยแพรผ่ลงาน
โรงเรียนคณะครูและ
นักเรียน 
2. เจ้าหน้าที่
ประชาสมัพันธ์ส่ง
แนวทางขั้นตอนการ
จัดท าวีดีทัศน์ให้กับ
ผู้มอบหมายงาน 
3. เจ้าหน้าท่ี
ประชาสมัพันธ์  
รับโครงร่าง
ไฟล์ข้อมลูและ           
ไฟล์รูป 
 

 
เนื่องจากมี
เจ้าหน้าท่ี
ประชาสมัพันธ์
เพียง 1 คน งาน       
วีดีทัศน์ที่ได้รบั
มอบหมายมี
ปริมาณมากและ
ระยะเวลาในการ
จัดท าน้อย 

 
ประสานขอความ
ร่วมมือจากงานICT 
มอบหมายงานให้
เจ้าหน้าท่ี ICT จัดท า  
วีดีทัศน์บางรายการ 

 
30 กันยายน 2564 
- กลุ่มงานสื่อสาร
และประชาสัมพันธ ์
- งาน ICT 

 

 
จากการติดตามพบว่า มีการ
ประสานขอความร่วมมือจากงาน
ICT มอบหมายงานให้เจา้หน้าท่ี ICT 
จัดท าวีดีทัศน์บางรายการ 
 
สรุปผลการประเมิน 
ความเสี่ยงลดได้ ในระดับหนึ่ งที่
ยอมรับได้แต่จะต้องด าเนินการตาม
แผนปรับปรุงในปีต่อไป 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

  4. กลุ่มงานสื่อสารฯ
รวบรวมไฟล์ข้อมลู
เพื่อจัดท าบท
บรรยายส่งให้ผู้
มอบหมายงาน
ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ก่อน
บันทึกเสียงบรรยาย 
5. ด าเนินการจดัท า
วีดีทัศน์ 
6. ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของวีดี
ทัศน์ก่อนน าส่ง
ผู้รับผิดชอบ 

4. จัดท าบทบรรยาย         
วีดีทัศน์ส่งให้ผู้
มอบหมายงาน
ตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
5. ด าเนินการจดัท า         
วีดีทัศน์ 
6. ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของวีดี
ทัศน์ก่อนน าส่ง
ผู้รับผิดชอบ 

    

 
 

                                                                 ผู้รายงาน....................................................... 
                                                                                                                                 ( นางสาวศศลักษณ์  เครือนันตา ) 
                             ต าแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานสือ่สารและประชาสัมพันธ ์
                  วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
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แบบติดตาม ปค.5 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป/งานพิพิธภัณฑ์เพ่ือการศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ภารกิจ 
การเผยแพร่ข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส์ความรู้ของ
วัตถุโบราณ รูปภาพบุคคล
และภาพอื่นๆ ของพิพิธภัณฑ์
เพื่อการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ให้บริการและ
เผยแพร่ข้อมลูที่จัดแสดงใน
ห้องพิพิธภัณฑ์ด้วยสื่อการ
เรียนรู้และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แก่นักเรียน ครู บุคลากรและ
ประชาชนท่ัวไปที่สนใจ 
 
 

การเผยแพร่ 
ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
ความรู้ของวัตถุ
โบราณ รูปภาพ
บุคคลและภาพ
อื่น ๆ ของ
พิพิธภัณฑ์เพื่อ
การศึกษา 
 

1. จัดท าไฟล์ข้อมลู
และรูปภาพของวัตถุ
โบราณ รูปภาพ
บุคคลและภาพอ่ืนๆ 
ของพิพิธภัณฑ์เพื่อ
การศึกษาฯ 
2. น าข้อมูลทั้งหมด 
ลงในโปรแกรม       
สร้างเว็บเพจ           
แบบเสมือนจริง
(Dreamweaver) 
3. โอนข้อมูลและ
รูปภาพของวัตถุ
โบราณ รูปภาพ 
บุคคลและภาพอ่ืนๆ 
ของพิพิธภัณฑ์เพื่อ
การศึกษาข้ึนเว็บไซด ์
4. จัดท าป้าย QR 
Code 
 

1. ได้จัดท า
ไฟล์ข้อมลูและ
รูปภาพของวัตถุ
โบราณ รูปภาพ
บุคคลและภาพอ่ืนๆ 
ของพิพิธภัณฑ์เพื่อ
การศึกษาฯ 
2. ได้น าข้อมูลทั้งหมด
ลงในโปรแกรม   
สร้างเว็บเพจแบบ
เสมือนจริง 
(Dreamweaver) 
3. ได้โอนข้อมูลและ
รูปภาพของวัตถุ
โบราณ รูปภาพ
บุคคลและภาพอ่ืนๆ 
ของพิพิธภัณฑ์          
เพื่อการศึกษาฯ ขึ้น       
 

1. การเผยแพร่
ข้อมูลและรูปภาพ
ของวัตถุโบราณ 
รูปภาพบุคคลและ
ภาพอื่นๆ บนเว็บ
ไซด์ที่ไม่ใช่เว็บไซด์
ทางการของ
พิพิธภัณฑ์เพื่อ
การศึกษาโรงเรียน
ล าปางกัลยาณี  
2. ไม่สามารถ
สแกน QR Code 
ข้อมูลรูปภาพ วัตถุ
โบราณ รูปภาพ
บุคคลและภาพ
อื่นๆ ภายในห้อง
พิพิธภัณฑ์เพื่อ
การศึกษาฯ โดย
ผ่านเครือข่าย   
 

1. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับศูนย์
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) ร่วม
โครงการ“การถ่ายทอด
เทคโนโลยีระบบ
พิพิธภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบน าชมพิพิธภณัฑ์
เพื่อเป็นต้นแบบ
สนับสนุน            
การท่องเที่ยวในชุมชน  
โดยใช้ระบบน าชม
พิพิธภัณฑ์ด้วยโมไบล์        
แอปพลิเคชัน               
Museum Pool 

30 กันยายน 
2564 

- คณะกรรมการ 
งานพิพิธภัณฑ์
เพื่อการศึกษาฯ 
- งาน ICT 
- ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ 
(NECTEC) 
 

จากการตดิตามพบว่า มีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
ร่วมโครงการ“การถ่ายทอด
เทคโนโลยีระบบพิพิธภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์และระบบน าชม
พิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นต้นแบบสนับสนุน
การท่องเที่ยวในชุมชน โดยใช้ระบบ
น าชมพิพิธภัณฑ์ด้วยโมไบล์              
แอปพลิเคชัน Museum Pool  
 
สรุปผลการประเมิน 
ความเสีย่งลดได้ในระดับหนึ่งที่
ยอมรับได้แต่จะต้องด าเนินการตาม
แผนปรับปรุงในปีต่อไป 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

   เว็บไซด์ทีไ่ม่ใช่          
เว็บไซด์ทางการของ
พิพิธภัณฑ์เพื่อ
การศึกษา 
4. ได้จัดท าป้าย             
สแตนเลส QR 
Code 
 

คอมพิวเตอร์แบบ
ไรส้าย (WIFI) 
เนื่องจากห่างจาก
จุดรับสัญญาณ 
WIFI ของโรงเรียน 

   

 
 

                                                                 ผู้รายงาน....................................................... 
                                                                                                                                 ( นางสาวศศลักษณ์  เครือนันตา ) 
                             ต าแหน่ง   หัวหน้างานพิพิธภัณฑเ์พื่อการศึกษา 
                  วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
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แบบติดตาม ปค.5 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป/งานอนามัย 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ภารกิจ 
การไม่ปฏิบัตตินเพื่อห่างไกล 
โรคโควดิ  19 ของนักเรียน
คณะครู และบคุลากรตาม
มาตรการของโรงเรยีนล าปาง
กัลยาณี ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค โควดิ 19 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้นักเรียนคณะครู 
และบุคลากรทุกคน เกดิ
ความรู้ ความเข้าใจ ถึงภัย
อันตรายเกีย่วกับโรคโควิด – 
19 ในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค โควิด 19 

1. การไมส่วม
หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา ของ
นักเรียน คณะครู
และ-บุคลากร  
ในสถานศึกษา 
อาจเกิดการ
ระบาดรอบ 2 ได ้
2. บุคลากรใน
การสแกน
อุณหภูมิของ
นักเรียนในตอน
เช้า ทั้งประตู
หน้า และประตู
หลัง ไม่เพียงพอ
กับจ านวน
นักเรียน 
  

ทางโรงเรียนโดย
งานอนามัยโรงเรียน 
ร่วมกับครูเวรประจ าวัน 
ทางประตูด้านทิศ
ตะวันออก และ ทิศใต้ 
ได้มีการ ให้นักเรียน 
ล้างมือ  ด้วยเจล       
แอลกอฮอล และ 
สแกนอุณหภูมิ ของ
นักเรียน คณะครูและ-
บุคลากร ในสถาน 
ศึกษา และล้างมอืด้วย
เจลแอลกอฮอล   
สแกนอุณหภูมิของ  
ยามรักษาการณ์ เมื่อ
บุคคลภายนอกมา 
ติดต่อราชการ งาน
อนามัยโรงเรียนให้
แม่บ้านรับผิดชอบสบู่
ล้างมือ ตามอาคาร
ต่างๆ และน้ ายา       
ล้างจาน  

งานอนามัย
โรงเรียนยังมีการ
ควบคุม ให้นักเรียน
ทุกคนล้างมือด้วย
เจลแอลกอฮอล 
และสแกนอณุหภูมิ 
ก่อนเข้ามาใน
สถานศึกษา และ
หลังจากนั้น จะเป็น
หน้าท่ีของ ยาม
รักษาการณ์ เมื่อมี
บุคคลภายนอกมา
ติดต่อราชการ ทั้งใน
เวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ 

ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
ที่ตั้งไว้ เนื่องจาก  
1.นักเรียนยังขาด
สวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา 
2. นักเรียนขาดการ
รักษาระยะห่างทาง
สังคม 
3. ยังไม่ลดลดการ
แออัด โดยงดการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 
 
 
 
 

1.สร้างความรู้ และให้
นักเรียนและคณะครู 
บุคลากร เกดิความ
ตระหนักถ้าเกิดระบาด
รอบ 2 
2. ประชาสัมพันธ์
ให้กับนักเรียนและ
คณะครู บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
ในการสวมหน้ากาก
อนามัย การลา้งมือ 
อย่างสม่ าเสมอ 
 

คณะกรรมการ
งานอนามัย
โรงเรียน งานครู
เวรประวัน งาน
เวรยาม
รักษาการณ ์
ตั้งแต่วันท่ี16 
พฤษภาคม 2564 
– 31 มนีาคม 
2564 

จากการตดิตามเอกสารพบว่า 
1.นักเรียนได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 
จ านวน 3,264 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.33 
2. คณะครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา ได้รับวัคซีน จ านวน 228  คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.41 
3. โรงเรียนใช้มาตรการป้องกัน      
การแพร่ระบาดของโควิด- 19 โดยใช้ 
6 มาตรการหลัก DMHT -RC 
6 มาตรการเสริม SSET –CQ และ        
7 มาตรการเข้มงวด 
 
สรุปผลการประเมิน 
ความเสีย่งลดได้ในระดับหนึ่งที่
ยอมรับได้แต่จะต้องด าเนินการตาม
แผนปรับปรุงในปีต่อไป 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
- เพื่อให้นักเรียนคณะครู 
และบุคลากรทุกคน ได้ปฏิบตัิ
ตนตามมาตรการของ
โรงเรียน จ านวน 6 มาตรการ 
ในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค โควิด 19 

3. ปัจจุบันพบว่า   
การจัดกิจกรรม
การเรยีนการ
สอนในห้องเรียน 
ยังไม่สามารถลด
การรวมตัวกัน
ของนักเรียนได ้
4. เจลล้างมือ 
สบู่ และน้ ายา 
ต้องใช้จ านวน
มากในแต่ละวัน 
จึงท าให้ไม่
เพียงพอบางครั้ง
มีราคาแพง 
5. ในตอนเย็น 
พบว่ามีบุคคล 
ภายนอกจาก
สถานศึกษาอ่ืน 
เข้ามาใน
สถานศึกษา โดย
ไม่มีการสแกน
อุณหภูมริ่างกาย 

ท าความสะอาด ให้
ท าความสะอาด
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 
หลังจากเลิกเรยีน 
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ ภายใน
โรงเรียน คอยเน้นย้ า
ผู้รับผิดชอบ เพ่ือ
รักษาระยะห่างทาง
สังคมและถ้าหาก
พบว่า นักเรียน 
คณะครูมีอณุหภูมิ
ร่างกายเกิน  37.5 
องศาเซลเซยีส มี
อาการไข้ ไอ มีน้ ามูก 
เจ็บคอ หายใจ
ล าบาก ให้กลับบ้าน 
เพื่อไปรักษาที่
โรงพยาบาล 

  3. ครูเวรประจ าวัน ท่ี
รับผิดชอบสแกน
อุณหภูมริ่างกายของ
นักเรียน ขอให้มา
ปฏิบัติหน้าตั้งแต่เวลา        
07.00 น เป็นต้นไป 
4. การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใน
ห้องเรียน หรือการฝึก
ปฏิบัติ ครผูู้สอนควร
รักษาระยะห่างทาง
สังคม 
5. ควรมีครูเวร ประจ า
ห้องพยาบาล
ตลอดเวลา 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 (เนื่องจากยาม
รักษาการณ์ ต้อง
ไปอ านวยความ
สะดวกและรักษา
ความปลอดภัยใน
การกลับบ้านของ
นักเรียนและคณะ
ครูและ-บุคลากร 
ในสถานศึกษา 
6. บุคลากร 
ประจ าห้อง
พยาบาล ต้องไป
ปฏิบัติหน้าท่ี
สแกนอุณหภูมิ ไม่
มีใครอยู่ประจ า
ห้องพยาบาล 

      

  
 
 

            ช่ือผู้รายงาน............................................. 
                                                                                                                               ( นางเพ็ชรศรี   ทิพกนก ) 
                       ต าแหน่ง  หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
            วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

 



 

-
 3

8
 -

 

 

แบบติดตาม ปค.5 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายกิจการนักเรียน/กลุม่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิ
พัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มี
ระเบียบวินยัและมีความ
ประพฤติที่ดี  
 
2. เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาพฤติกรรมของ
นักเรียน ตลอดจนสร้างความ
เข้าใจระหว่างโรงเรียน ครู 
นักเรียน ผู้ปกครองชุมชน 
 
 

งานระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียนยังไม่
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ตามที่วางไว ้
 
นักเรียนไม่มี
ความ
รับผิดชอบ 
ขาดความ
กระตือรือร้น 
 
 

1. พระราชบัญญัต ิ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
2. ระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธกิารวา่ด้วยการ
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา พ.ศ.
2548 ระเบียบว่าดว้ย
ความประพฤตินกัเรียน
ของโรงเรียนล าปาง
กัลยาณ ี
3. การรู้จักนักเรียน 
เป็นรายบุคคล 
4. การคัดกรอง 
นักเรียน 
5. การป้องกันและ 
แก้ไขปัญหานกัเรียน 
6. การส่งต่อนักเรียน 

1. พระราชบัญญัต ิ
ระเบียบเป็น

แนวทางให้ปฏิบัติก็
ยังมีปัญหานักเรียนท่ี
ไม่พึงประสงค ์
2.  สถานศึกษาม ี
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
3. มีการก ากับ 
ติดตามทุกภาคเรียน 
 

1.  นักเรียนมี
พฤติกรรมทีไ่ม่พึง
ประสงค ์
2.  ครูขาดคู่มือการ
ด าเนินงาน 
3.  ผู้ปกครองบาง
คนไม่ให้ความส าคญั
ในการแก้ไขปัญหา 
4.  นักเรียนบางคน
ยังไม่ให้ความ
ร่วมมือในการแกไ้ข
ปัญหา 
 
 

1. ส ารวจข้อมลู
นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยง ด้วยการแยก
ประเภท และจดัเก็บ
เป็นข้อมูลพื้นฐาน 
2. จัดกิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหานักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมทีไ่ม่พึง
ประสงค์ เช่น 
2.1 จัดกิจกรรมโฮมรูม 
2.2 จัดประชุม
ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน
แก้ไขปัญหาที่เกีย่วข้อง 
 
 

30  กันยายน 
2564 

นายสมบรูณ์  
เหมือนจันทร ์

1. วิธีด าเนินการตดิตาม 
 มีการปรึกษาหารือ วางแผนและ
รายงานความคืบหน้าทุกกิจกรรมของ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
2. แต่ละกิจกรรมไดด้ าเนินการตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ตามที่ได้ก าหนดไว ้
3. ผลการด าเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจ 
แต่ยังไมส่ามารถลดความเสี่ยงปัจจัย
ภายนอกได ้
 
 

 
ผู้รายงาน.......................................................  

                                                                                                                                         ( นายสมบูรณ์  เหมือนจันทร์ ) 
                        ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                    วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(แบบ ปค.5)  
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แบบ ปค.5 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงาน ของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ภารกิจ 
การวัดและประเมินผลทักษะ
ด้านการเรียนรู้ของผูเ้รียน ใน
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรสัโค
โรนา 2019 (COVID-19)  
  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะ
ด้านการเรียนรู้ของผูเ้รียน ให้
เต็มศักยภาพ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคตดิเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ไม่สามารถพัฒนาทักษะ
ด้านการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ให้เต็มศักยภาพ  

1. จัดอบรมและสนับสนุน
ให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อ
เพิ่มความรู้และทักษะใน
การจัดการเรยีนการสอน
ออนไลน ์
2. จัดท าชุมชนแห่ง     
การเรยีนรู้ในระดับกลุม่
สาระ (PLC) และวิจัย         
ในช้ันเรียน 
3. สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อจัดหา สื่อ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี เพิ่มเติมใน   
การจัดการเรยีนการสอน
ออนไลน์                
4. ปรับตารางเรียนให้
เหมาะสมกับการเรยีน  
การสอนในรูปแบบ
ออนไลน ์
 
 

เนื่องจากสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่โรงเรียนไม่
สามารถเปิดเรียนแบบ   
On site ร้อยละ100 จึง
ท าให้ไม่สามารถพัฒนา 
และวัดผลประเมินผล 
ทักษะด้านการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. นักเรียนไมเ่กิดทักษะ 
การเรยีนรู้เต็มตาม       
ศักยภาพส่งผลให้นักเรียน 
ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมิน 
2. นักเรียนมีผลการเรยีน 
0,ร, มส. สูงกว่าค่า
เป้าหมายของโรงเรียน  
(ไม่เกินร้อยละ 5) 
 

1. พัฒนารูปแบบ         
การจัดการเรยีนการสอน
ให้เกิดทักษะด้าน             
การเรยีนรู้ของผู้เรียนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
2. ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครองในการพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีนโดยใช้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา
2019 (COVID-19) 

30 กันยายน 
2565 

 
ฝ่ายอ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรยีน 
ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงาน ของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

5. ปรับเปลี่ยนระบบ   
การวัดและประเมินผลใน
รูปแบบออนไลน ์
6. นิเทศ ติดตาม            
การจัดการเรยีนการสอน
ออนไลน์ โดยหัวหน้า  
กลุ่มสาระฯ ผู้บริหาร และ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

 
 
                                                                                                                                               ผู้รายงาน....................................................... 
                                                                                                                                 ( นายนิรันดร  หมื่นสุข ) 
                           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรยีนล าปางกัลยาณี 
                      วันท่ี 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

ค ำสั่งโรงเรยีนล ำปำงกัลยำณี 
ที ่279/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
   ระดับสว่นงำนย่อย ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 

............................................................................................................................. ... 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนล าปางกัลยาณี ประจ าปี 2564
เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด อาศัยอ านาจตามข้อ 5 และข้อ 8 ของหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้ 
 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าที่ อ านวยการในการประเมินผลและก าหนดแนวทางการประเมินผล          
การควบคุมภายใน ให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแล แก้ไข และอ านวยความสะดวก ให้การจัดท าโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้ง
ชี้แจงความเขา้ใจแก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ประกอบด้วย 
 

นายนิรันดร   หมื่นสุข ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ กรรมการ 
นางพนิดา สุประการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
นายสมชาย ใจไหว รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 
นายทวี เขื่อนแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนล าปางกัลยาณี กรรมการ 
นางจันทรัตน์ ดวงฟู ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
นายหรินทร์   คะระวาด ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
นายชลอ   ประชุมฉลาด ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 
นางปารมี สุปินะ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ กรรมการ 
นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน กรรมการ 
นางนงนุช แสนเงิน รองหัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน  กรรมการและเลขานุการ 
นายธีรวัฒน์   กันทะ รองหัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน/ 
  หัวหน้างานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายาน กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที ่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในสภาพรวม 
ประสานงานจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน (แบบ ปค.1, 4, 5 และแบบติดตาม 
ปค.5) 

 

นายนิรันดร   หมื่นสุข ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ กรรมการ 
นางพนิดา สุประการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
นายสมชาย ใจไหว รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 
นายทวี เขื่อนแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
นางจันทรัตน์ ดวงฟู ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
นายหรินทร์   คะระวาด ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 



นายชลอ   ประชุมฉลาด ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 
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นางปารมี สุปินะ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ กรรมการ 
นางพิมพ์ทอง มหาแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย กรรมการ 
นางลลิตา ประชุมฉลาด หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาฯ กรรมการ 
นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
นางพรนภัส เอ้ือแท้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ กรรมการ 
นางมยุรี ท้าวศรีชัย หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ที่ 1 กรรมการ 
นางนพพร ปรียานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ที่ 2 กรรมการ 
นายจีรศักดิ์ ถาน้อย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
นายปฐวี มณีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษา กรรมการ 
นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ กรรมการ 
นางนิชานันท์ เมฆศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน กรรมการ 
นางนงนุช แสนเงิน หัวหน้างานงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน กรรมการ 
นายธีรวัฒน์   กันทะ รองหัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน/ 
  หัวหน้างานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายาน กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวแววใจ แหนมเชย เจ้าหน้างานแผนงานและงานประกันคุณภาพ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 
3.  คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประเมินผลกำรควบคุมภำยในของโรงเรียน มีหน้าที ่รวบรวมกลั่นกรองและ

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของกลุ่ม/หน่วย ประสานงาน จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5) 

 

นายนิรันดร   หมื่นสุข ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ กรรมการ 
นางพนิดา สุประการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
นายสมชาย ใจไหว รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 
นายทวี เขื่อนแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
นางสาวสุปราณี กาศเกษม นางสายพร นาละออง กรรมการ 
นางจุฬารัตน์ ยะรินทร์ นายกิติศักดิ์ พรมค า กรรมการ 
นางวิไล มังจักร์ นางสาวรัตนา ธิชูโต กรรมการ 
นางกาญจนา ต๊ะวงศ์ษา นางสาวมัลลิกา อ่ิมลาภ กรรมการ 
นางพิมพ์ทอง มหาแก้ว นางสาวพัชรกรณ์ ชัยชนะ กรรมการ 
นางสาวมีนณา ธนันไชย นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค์ กรรมการ 
นางศิริญญา เขื่อนแก้ว นางสาวเปรมจิตร เกลียวฝั้น กรรมการ 
นางสาวกนกพร นิลแพทย์ นางสาวพรศรี เหลี่ยมพงศาพุทธิ กรรมการ 
นางสาวปนัดดา ยะติน     นางสาวกฤติยา หอมเพียร กรรมการ 
นางสาวนารีรัตน์ จัดสวย นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ กรรมการ 
นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ กรรมการ  
นางลลิตา ประชุมฉลาด    นางกัญญารัตน์ นาคอ่อน กรรมการ 
นางสาวเมธาพร สงกานต์ทิพ นางโสภิณ ศิริค าน้อย กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงขวัญเรือน  เพ็งมา      นางอัญชลี ไชยดี กรรมการ 
นายศราวุฒิ สุภายอง      นางรักชนก ศรีชมภู กรรมการ 
นางพิกุลทอง เปล่งศิริ นางทัศนีย์ ตรีเพ็ชร กรรมการ 
นายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ นางพรทิพา ผันผาย กรรมการ 
นางสาวณฐาวิภา ดอนอุบล นางพราวพร ปันตา กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงสชญา หล้าอินเชื้อ นางสาวดวงฤทัย ธนามี กรรมการ 
นางสุพรทิพย์ เปี้ยปลูก นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม กรรมการ 



นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า นางกัญญารัตน์ มูลวิชา กรรมการ 
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นางปารมี สุปินะ นางนงนุช แสนเงิน กรรมการ 
นายชลอ ประชุมฉลาด นายชัยวัฒน ์ นิรันดร์กุลสิทธิ์ กรรมการ 
นางสิริวิมล นิรันดร์กุลสิทธิ์      นายกฤชณิ์พจน์ สะอาด กรรมการ 
นางศิริญา ยศบุญเรือง นางสาวนารีรัตน์ รุ่งเรือง กรรมการ 
นางนภารัตน์ สูตรเลข          นายภูวณัฐ โพธิ์งาม กรรมการ 
นางจิตรา เครือตัน นางเนื้อน้อง ศรีตะบุตร กรรมการ 
นายนพพร ปุกค า นางนาริฐา อินถานะ กรรมการ 
นางบุญฑริกา วงศ์ค าลือ นางสาวรุจิรัตน์ เป็งสา กรรมการ 
นางจริยา โชติคณากุล นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา      กรรมการ 
นายดุษฎี ศรีทรงราช นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล กรรมการ 
นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์  นางสาววริศรา กุณาบุตร กรรมการ 
นางสาววราพร รัศมีจาตุรงค์ นายพงษ์ธลักษณ์ สิบแก้ว กรรมการ 
นางสาววิภาวรรณ อุตจันทร์ นางอ าไพ พิชิตสันต์ กรรมการ 
นายสมโภชน ์ ฟูใจ นางสาวจุฑามาศ กันทะวัง กรรมการ 
นางสาวกุญชรี ผ่านสุวรรณ นางมยุรี ท้าวศรีชัย   กรรมการ 
นางจงกลณี ภักดีเจริญ นางพรทิพย์ จักรแก้ว กรรมการ 
นางปราณี สวนเจริญ นางสาวปิญชาน์ รินง้าว กรรมการ 
นายหรินทร์ คะระวาด นางสาวแพรพลอย ค าปิงบุตร กรรมการ 
นางนิชานันท์ เมฆศิริ นางอริศรา บุญยืน กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ นางสาวสุวรีย ์ ศิริวรรณ กรรมการ 
นางสาวศิรินทร์ สุดเจริญ นางสุภาพร อ้วนสะอาด กรรมการ 
นางกฤติยา เกียรติเสวี นางศิริธร จะวรรณา กรรมการ 
นางดวงฤทัย จันทรวรเชตต์ นางนพพร ปรียานนท์ กรรมการ 
นางสาวศิรินทิพย์ รุมารถ นายพงศ์เกษม เตชะสาย กรรมการ 
นางปัทมาพร อินดาวงศ์ นางสาวภัสรลักษณ์ ใจขัด กรรมการ 
นางณัฐภรณ์ เดชเกาะเก่า นางพิชญาภา ไชยวรรณ กรรมการ 
นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ นางสาวพัชรสุกาล อธิปัญญาพันธุ์ กรรมการ 
นายกรกฎ อุ่นเรือน นางสาวประภาพร โล่ตระกูล กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ กันธิมา นางสาวมานิตา ดวงสุดา กรรมการ 
นางจันทนา สัญญเดช นางปิ่นทิพย์ อินกร กรรมการ 
นางทิพวรรณ์ บุญเป็ง นางธมนพัชร์ พงศ์สุพัฒน์ กรรมการ 
นางวาสนา ชัยเนตร นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด กรรมการ 
นางวัชรียา กฤตสิริทิพย์ นางสาวอ าไพ มนัสสันติ กรรมการ 
นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร กรรมการ 
นางวาริศา ไชยญา นางสาวศิริกานดา กันธิดา กรรมการ 
นางวรัฐทยา ฝั้นสืบ นางพรนภัส เอ้ือแท้ กรรมการ 
นายบรรเจิด สระปัญญา นางจุฑาทิพย์ นิมิตเกียรติไกล กรรมการ 
นางจันทรัตน์ ดวงฟู นายชัยวุฒ ิ คมประดิษฐ์ กรรมการ 
นางสาวเสาวลักษณ์ อินต๊ะสม นางศุทธินี ไชยรินทร์ กรรมการ 
นางสาวสุพรรณี กาทอง นางกิ่งลดา หมื่นสันธิ กรรมการ 
นายพิสิฐ ค าภิโร นางสาวภัทรวรรณ ตรียสรศัย กรรมการ 
นางอัญชญา ต๊ะนา นางวีณา ศิระประภาศิริ กรรมการ 
นายธีรพันธ์ ปิงแก้ว นางศรีนวย ส าอางค์ศรี กรรมการ 
นางสาวสิริญา ศรีชัย นางพรพรรณ์ ไชยเมือง กรรมการ 
นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์ นายปฐวี มณีวงศ์ กรรมการ 



นางระวิวรรณ ภักด ี นางสาววรรณกมล ศุภวิมุต ิ กรรมการ 
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นายอดิศร ใจบ้านเอื้อม นางสาววิลาวัลย ์ ทะวะดี กรรมการ 
นายอมรเทพ ฝั้นชมภ ู นางเพ็ชรศรี ทิพกนก กรรมการ 
นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ นายจีรศักดิ์ ถาน้อย กรรมการ 
นางเบญญาภา วรรณมณี นายอนุชิต แสงศิริรัตน์ กรรมการ 
นางสาววิภาว ี แต้มไว นายบดินทร์ แต้มดื่ม กรรมการ 
นางอัญญ์ชลีย์ สิทธิ นางพิชญ์รัศมิ์ ยูพานิช กรรมการ 
นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ นางขวัญจิตร สุวรรณวงศ ์ กรรมการ 
นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรม นางสาวสายทอง อินถาสาร กรรมการ 
นางมณีรัตน์ ภิญโญ นางอรชร ฤกษ์วัลย์ กรรมการ 
นายชลธิช ณ ล าปาง นางพัชรินทร์ สุภายอง กรรมการ 
นางฐิตารีย์ จีรเธียรกุล นางทิพวรรณ หงษ์แก้ว กรรมการ 
นางสุดรัก ราชประสิทธิ์ นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ กรรมการ 
นางสาวสมพร กอนเชื้อ นายพรชัย มั่นเมาะ กรรมการ 
นายยุทธนา เถียรประภากุล นายพรหมรังษี ทรงศรีสกุล กรรมการ 
นางมาลินี สายสิงห์ทอง นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์ กรรมการ 
นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุล นายเดชพล ตรีเพ็ชร กรรมการ 
นายธีรวัฒน ์ กันทะ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวแววใจ แหนมเชย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
4.  ผู้สอบทำนกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน  

มีหน้าที ่สอบทานการควบคุมภายในและจัดท ารายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้
ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) 
 

 ทั้งนี้   ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อยและเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

สั่ง  ณ  วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

 
 
            ( นายนิรันดร  หมื่นสุข ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
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