
 

 

 

 
 

 

 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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โรงเรยีนล าปางกัลยาณี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 

 



สารบญั 
 หนา้ 

หนงัสือรบัรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) 
รายงานการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 

การติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาระวิทยาศาสตร์) 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 10 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ห้องเรียน MEP 13 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝร่ังเศส) 15 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญ่ีปุ่น) 17 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) 19 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลยี) 21 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรม) 22 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) 24 

ฝ่ายวิชาการ/งานห้องสมุด 25 

ฝ่ายวิชาการ/ห้องมัลติมีเดยี 26 

ฝ่ายวิชาการ/งานพิพิธภัณฑเ์พ่ือการศกึษา 27 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป/กลุ่มงานสื่อสารและประชาสมัพันธ์ 29 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป/โครงการรณรงค์ลดการเกดิอบุัติเหตุจากจราจร 31 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป/พฤตกิรรมชอบรสหวาน มัน เคม็ 33 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป/อาการปวดศรีษะ 35 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป/โภชนาการเกนิเกณฑ ์อ้วน 36 
ฝ่ายกจิการนักเรียน/งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 38 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ของโรงเรียน 

ฝ่ายวิชาการ/พัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา 39  

ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

 

ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัส่วนงานย่อย 
โรงเรียนล าปางกลัยาณี ประจ าปี 2563 

 

 



แบบ ปค. 1 

 

หนงัสือรบัรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดบัหน่วยงานของรฐั) 

 

เรียน  ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพื้ นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35  
 

   โรงเรียนล าปางกลัยาณี     ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ของ  การควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสทิธผิล ประสทิธภิาพ ด้านการรายงานที่

เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เช่ือถือได้ ทนัเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏบัิติตามกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว   โรงเรียนล าปางกลัยาณี   เหน็ว่า การควบคุมภายในของ

หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏบัิติตามอย่างต่อเน่ือง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้        

การก ากบัดูแลของเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

อย่างไรกดี็ มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปได้

ดังน้ี 

 

งานวิชาการ 

การพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน     

(O-NET) ของโรงเรียนล าปางกลัยาณี 

 

1. ความเสีย่งทีม่ีอยู่ทีต่อ้งก าหนดปรบัปรุงการควบคุมภายใน 

ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

เนือ่งจาก 

1. จ านวนครูบางกลุ่มสาระฯ มีไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

2. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และขาด

เทคนิควิธกีารสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. การรับภาระงานของครูในการปฏบัิติหน้าที่หัวหน้างานต่างๆ ท าให้คุณภาพการสอนลดลง 

 

 

 

 

 



 

2. การปรบัปรุงการควบคุมภายใน 

1. จัดสรรอตัราก าลังครูให้เพียงพอ 

2. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการจัด กจิกรรมการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  

3. ลดภาระงานของครู 

 

 

ลายมือชื่อ                

     (นายนรินัดร  หมืน่สุข) 

ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี  

วนัที ่ 29    เดือน    ตุลาคม    พ.ศ.   2563 

 

 

 

 



แบบ ปค. 4 

 

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

รำยงำนกำรประเมินองคป์ระกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรบัระยะเวลำด ำเนนิงำน ส้ินสุด วนัที ่30  เดือน กนัยำยน  พ.ศ. 2563 
 

องคป์ระกอบกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ขอ้สรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม   

โรงเรียนล าปางกัลยาณีได้สร้างบรรยากาศ

สภาพแวดล้อมการควบคุมเพ่ือให้บุคลากรทุก

ระดับมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดย

โรงเ รียนมีโครงสร้างการบริหารงานแบ่ง

ออกเป็น 4  ฝ่ าย มีการมอบหมายหน้าที่             

ความรับผิดชอบ มี คู่มือการปฏิบัติงาน มี            

การส่งเสริมสนับสนุนและสื่ อสารให้ทุกคน

เข้าใจขอบเขต หน้าที่ รวมทั้งอบรมเพ่ิมความรู้ 

ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการ 

PLC เพ่ือให้การควบคุมภายในของหน่วยงาน 

มีประสทิธภิาพและให้การด าเนินงานบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณีมีระบบการบริหาร

จัดการที่ดี โดยผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีทศันคติ

ที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะการท างาน เป็น

ครูมืออาชีพ  มีความตระหนักรับผิดชอบต่อหน้าที่       

ของตน มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี มีความซ่ือสัตย์  

โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า รบ ริ ห า ร ง า น ขอ ง โ ร ง เ รี ยนมี          

ความเหมาะสม มีการก าหนดขอบเขตภาระหน้าที่

ใน คู่มือการปฏิบัติ งาน ชัดเจน ทุกกลุ่มงานมี             

การท างานอย่างเป็นระบบ  มีกลไกการติดตาม            

การตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ช่วยให้การควบคุม

ภายในมีประสิทธิภาพ  ส่ งผลใ ห้ โร ง เ รี ยนมี           

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์          

มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           

มีความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ขอ้สรุป 

2. การประเมินความเสี่ยง  

สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย

ความส าเร็จของงานและกิจกรรมของโรงเรียนที่

ชัดเจน มีคณะกรรมการควบคุมภายในระดับกลุ่ม

งานย่อย และระดับโรงเรียน ท าหน้าที่ วิเคราะห์

ความเสี่ยง ด้วยการประเมินควบคุมภายในด้วย

ตนเอง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมี

ผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์

ของกิจกรรม รวมถึงมีการก าหนดวิธีการควบคุม

ความเสี่ยงที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกคนใน

กลุ่มงาน 

โรงเ รียนล าปางกัลยาณี ได้ จัดอบรมเชิง

ปฏบัิติการสร้างเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการควบคุม

ภายในตามแนวทางการปฏิบัติงานการควบคุม

ภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏบัิติการควบคุมภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561ให้แก่ครูทุก

กลุ่มงาน  ก าหนดให้ทุกกลุ่มงานมีการประเมิน

ควบคุมภายในด้วยตนเองแบบมีส่วนร่วม เพ่ือ

วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดล าดับความรุนแรงของ

ความเสี่ยงจากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ 

พร้อมทั้ งมี ก ารก าหนดแนวทางการบ ริหาร     

ความเสี่ยงให้ลดลงในแผนปฏิบัติการ/โครงการ 

และด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ตาม

วัตถุประสงค์ที่ก  าหนด เป็นไปตามมาตรฐาน    

การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ขอ้สรุป 

3. กจิกรรมการควบคุม  

โรงเรียนมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี 

ซ่ึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานต่างๆ รวมทั้ง

โครงการประจ าปีงบประมาณของฝ่ายบริหาร ได้

จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยน าเอากลยุทธ์

ต่างๆ ของโรงเรียนไปสู่การปฏบัิติ มีมาตรการการ

ควบคุมภายในที่เกิดจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวในการ

ด าเนินงานและการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงานต่างๆ 

จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยใช้มาตรฐาน 

การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและ

แผนปฏิ บัติ งานระยะ  4  ปี  เ ป็นแนวทางใน         

การด าเนินงานตามโครงการต่างๆ มีการน าเอา           

กลยุทธ์ต่างๆ ของโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติผ่าน          

การใช้นวัตกรรม L.K.S. SMART School Model 

มีค าสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ

บุคลากรตามภาระงานที่ชัดเจนในเอกสารคู่มือครู  

มี ก า ร ใ ช้ ร ะ บบ  ICT เ พ่ื อ ช่ ว ย ส นั บ ส นุ น ใ ห้             

การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมี

การก าหนดกิจกรรมควบคุมและมาตรการ            

การ ติดตาม มีการประ เ มินที่ เหมาะสมและ

สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง มี 

การก าหนดเป้าประสงค์และความส าเร็จตาม

ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการน้ันๆ และมี           

การรายงานผลการด าเนินงานให้ทราบโดยทั่วกนั    

4. สารสนเทศและการสื่อสาร  



โรงเรียนใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานมีศูนย์

เกบ็ข้อมูลกลาง (Data Center) มีระบบสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสารและการบริหารงาน ซ่ึงสามารถ

สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้อง มีรูปแบบ        

การสื่อสารที่สะดวกต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย 

มีการประชาสมัพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

มีช่องทางรับฟังความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะในหลาย

ช่องทางทั้งการประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือใช้

แบบสอบถามห รื อ ใ ช้ ผ่ า นก า ร สื่ อ ส า ร ทา ง

อิเลก็ทรอนิกส์ รวมถึงทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อย่าง

ต่อเน่ือง  

โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่ มี เอกภาพ

ครอบคลุมทั้ ง ด้ านอ านวยการ  ด้าน วิชาการ        

ด้านกิจการนักเรียนและด้านบริหารทั่วไป มีระบบ

จัดเกบ็ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

ที่ เ ป็น ปัจ จุ บัน  มีการรายงานสารสนเทศต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง 

นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีการประชาสัมพันธ์ผล

การด าเนินงานของโรงเรียนที่ มีประสิทธิภาพ 

รวมถึงการรายงานผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ

โรงเรียน มีการรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่าย

ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น

ข้อมูลสะท้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา          

ที่เป็นรูปธรรม  

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ขอ้สรุป 

5. กจิกรรมการติดตามประเมินผล  

โรงเรียนมีการติดตามผลการควบคุมภายใน 

แ ล ะมี วัฒน ธ ร รม ใน ก า รป ร ะ เ มิ น คุณภ าพ         

การปฏบัิติงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดย

ก าหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือติดตามการควบคุมภายใน

ระหว่างการปฏิบัติงาน ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการปฏบัิติงานตามปกติ และมีการรายงาน

ผลรายคร้ังตามที่ก  าหนด  รวมทั้งประเมินผลและ

รายงานข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันต่อ

เหตุการณ์ และมีการสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม  

โรงเรียนมีระบบการติดตามการประเมินผล   

ที่มีความเหมาะสมอันเกิดจากการมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วน ทุกสิ้นปีการศึกษาจัดให้มีการประเมิน

คุณภาพภายใน (SAR) ตามมาตรฐานการศึกษา  

มี ก า รป ร ะ เมิ น ผลก า รปฏิ บั ติ ง า นต าม ฝ่ า ย 

นอกจากน้ีในทุกสิ้ นปีงบประมาณยังมีการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตาม

แผนการควบคุมภายใน มีการน าผลการติดตาม

และการปรับปรุง รายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณี

ที่พบความเสี่ยงมีการก าหนดแผนการปรับปรุง 

เพ่ือให้สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงลงได้  

 

ผลกำรประเมินโดยรวม 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี มีการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ที่จะท าให้              

การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  อย่างไรกต็ามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง

กระบวนการควบคุม เพ่ือให้การปฏบัิติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการ 

และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

 



 

 

ลงช่ือ.........................................ผู้รายงาน 

               ( นายนิรันดร   หมื่นสขุ ) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกลัยาณี 

               วันที่  30  กนัยายน 2563 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรุงการคุมภายใน  

(แบบรายงาน ปค.5)  
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แบบติดตาม ปค.5 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี ส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

รฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

ภารกิจ 

การใช้สื่อเทคโนโลยี

นวัตกรรมในการจัดกจิกรรม

การเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

วตัถุประสงค ์

- เพ่ือสง่เสริมการใช้สื่อ

เทคโนโลยีนวัตกรรมใน   

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้วิชา

ภาษาไทย 

- เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน   

เกดิความสนใจสง่ผลต่อ      

การพัฒนาการเรียนรู้วิชา

ภาษาไทย 

- เพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

จากการใช้สื่อเทคโนโลยี

นวัตกรรมในการจัดกจิกรรม

การเรียนรู้ 

- จัดอบรมให้

ความรู้ เรื่องการใช้

สื่อเทคโนโลยีใน

การจัดการเรียน

การสอน   แต่ไม่

เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก  าหนด 

1. ส ารวจปัญหาการใช้

สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม

ของแต่ละระดับช้ันเพ่ือ

วางแผนหาแนวทางแก้ไข  

2. น าปัญหามาวิเคราะห์

หาสาเหตุ (ครูขาด

ความรู้และทกัษะ       

ความช านาญในการใช้สื่อ

เทคโนโลยี) 

3. น าปัญหามา

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม 

PLC อย่างต่อเน่ืองตาม

ปฏิทนิ 

4. จัดอบรมให้ความรู้แก่

ครูในกลุ่มสาระฯ โดย

วิทยากรจากกลุ่มสาระ

คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 

การควบคุมที่มี

อยู่พบว่าไม่สามารถ

ลด ความเสี่ยงให้

อยู่ในระดบัที่น่า

พอใจจึงต้องม ี  

การควบคุมต่อไป 

- จากการด าเนินงาน

เนื่องจากครขูาดความรู้

และทกัษะความช านาญ

การใช้เทคโนโลยีใน 

การจัดการเรียน           

การสอน และ                  

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่ก  าหนด 

 

 

1. ประชุม ก าหนด

แนวทางการ

ด าเนนิการตามที่

ก าหนดไว้ 

2. ตั้งคณะกรรมการ

ระดบั ม.ต้น ม.ปลาย

เพ่ือรับผดิชอบ

ตดิตามการใช้สื่อ

เทคโนโลยี  

3. ตดิตามผล            

การด าเนนิงานอย่าง

เป็นระบบและ

ต่อเนื่อง 

30 กนัยายน 2563 

กลุ่มสาระฯ  

ภาษาไทย 

- ประชุมครใูนกลุ่ม

สาระฯ 

เพ่ือท าความเข้าใจ

เกี่ยวกบัความเสี่ยง 

-  แนวทางแก้ไข 

จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง

การใช้สื่อเทคโนโลยีจาก

วิทยากรกลุ่มสาระ

คอมพิวเตอร์ใน

โรงเรียน ให้ครไูด้             

ใช้สื่อเทคโนโลยี ใน 

การจัดการเรียน               

การสอนในแต่ละ

รายวิชา 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

รฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

  5. ครพูัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยแีละ

นวตักรรมในการจดั 

การเรียนรู้ ในแต่ละ

รายวชิา 

6. ตดิตามและนิเทศ

การใช้สื่อเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมภายในกลุ่ม

สาระฯแบบกลัยาณมิตร 

7. สรปุและรายงานผล

การด าเนนิงานต่อ

ผู้บังคับบญัชาตามล าดบั 

8. น าผลการด าเนนิงาน  

    - ครทุูกคนน าความรู้

จากการใช้สื่อไปพัฒนา

นวัตกรรมในการจัด     

การเรียนรู้ในรายวิชาที่

สอนทุกรายวิชา  

สรปุผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนนิงาน

พบว่าครสูามารถ           

ใช้สื่อเทคโนโลยีใน         

การจัดการเรียน            

การสอน ทุกรายวิชา 

 

 

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

                                                                                                                                 (นางสายพร    นาละออง ) 
                        ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                        วันที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563  
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แบบติดตาม ปค.5 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี ส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

รฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

ภารกิจ 

การพัฒนาผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดบัชาตขิั้น

พ้ืนฐาน  (O-NET) ของ

กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 

 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือยกระดบัผลทดสอบ

ทางการศึกษาระดบัชาตใิน

สาระประวัตศิาสตร์ให้สงูขึ้น 
2. เพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพ

ใน การจัดการเรียนการสอน  

ซึ่งจะส่งผลต่อการทดสอบ

ทางการศึกษาระดบัชาตขิ ั้น
พ้ืนฐานของนักเรียน 

 

ผลทดสอบทาง 

การศึกษาระดบัชาต ิ          

ขั้นพ้ืนฐาน            

(O-NET) ของ

นักเรียนสาระ

ประวัตศิาสตร์ 

มาตรฐาน ส4.1อยู่

ในระดบัต ่ากว่า

ระดบัชาต ิ  

 

1. แต่งตั้งครผูู้สอน 

ผู้รับผดิชอบ และ

ประชุมวางแผนการ

จัดการเรียนรู้ให้ตรง

ตามมาตรฐานตวัชี้วัด 

2. มกีารด าเนินการ

ตามแผน คอื 
    1) ประชุมคร ูแล้ว

ร่วมกนัวเิคราะห์

จุดบกพร่อง ตามผล     

การทดสอบ O-NET 

จากนั้นน าแนวข้อสอบ

ที่เกี่ยวข้องมาสอน

เสริม และกระตุ้นให้

นักเรียนเข้าร่วม

กจิกรรมการสอนเสริม

เพ่ิมขึ้น 

กจิกรรมการ

ควบคุมที่ก าหนดไว้

มกีารปฏบิตัซิึ่ง

สามารถลดความ

เสี่ยงได้ แต่ยังไม่

บรรลุวัตถุประสงค ์ 

ที่ก  าหนดไว้ ด้าน

เกี่ยวกบั ผลทดสอบ

ทางการศึกษา

ระดบัชาตขิ ั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)  จึงต้อง 

มกีารควบคุมเพ่ือ 

ลดความเสี่ยงให้อยู่

ในระดบัที่น่าพอใจ 

 

 

ผลทดสอบทาง 

การศึกษาระดบัชาต ิ       
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ประวัตศิาสตร์ มาตรฐาน 

ส4.1 อยู่ ในระดบั             

ต ่ากว่าระดบัชาต ิ

1. ครผูู้สอน

วิเคราะห์และ

วางแผนร่วมกนัใน

การจัด การเรียนรู้  

ปรับกระบวนการ

เรียนการสอนให้

เนื้อหาเหมาะสมกบั

เวลาและ   ความ

สนใจของผู้เรียน 

2. จัดกจิกรรมเสริม

หลักสตูร โดยการจัด

กจิกรรมการอบรม

เชิงปฏบิตักิารสาระ

ประวัตศิาสตร์  

3. การศึกษาสถานที่

จริงนอกห้องเรียน 

4. การสอนเสริม

ครผูู้สอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้

สงัคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการตดิตามเอกสาร

พบว่า 
1. มกีารแต่งตั้ง

ครผูู้สอน และประชุม

วางแผนการจัดการ

เรียนรู้ให้ตรงตาม

มาตรฐานตวัชี้วัด  

2. มกีารด าเนินการตาม

แผน คอื 

- ตดิตามโดยก าหนด

แผนการ นเิทศ และ

รปูแบบ  การตดิตาม

ประเมนิผล และร่วมกนั

แก้ไขปัญหา/อปุสรรค 

- จัดท ารายงานผลการ

จัดการเรียนรู้  และผล

การสอบ  O-NET  
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    อย่างสม ่าเสมอ  

 
 
ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

รฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

  2) ครใูนแต่ละสาระ

ของวิชาสงัคมศึกษาฯ 

แลกเปล่ียน

ประสบการณส์อน เพ่ือ

พัฒนากจิกรรมการ

เรียนรู้ให้น่าสนใจ 

3) เชิญวิทยากรที่

มคีวามเชี่ยวชาญมาให้

ความรู้แก่นักเรียน 

4) จัดการ

สอบแข่งขนัภายใน 

เพ่ือกระตุ้นให้

นักเรียนเหน็

ความส าคญัของสาระ

เศรษฐศาสตร์ และ

ประวัตศิาสตร์ 

 

  5. จัดท าสื่อการ

เรียนรู้   

 

 สรุปผลการด าเนินงาน 

ผลสมัฤทธิ์ O-NET 

ผลทดสอบทาง 

การศึกษาระดบัชาต ิ 

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ของนักเรียนในสาระ

ประวัตศิาสตร์ 

มาตรฐาน ส4.1 ยังคง

อยู่ในระดบัต ่ากว่า

ระดบัประเทศ  จงึต้อง

ท าแผนการปรับปรงุ

การควบคุมภายใน

ต่อไป 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

รฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

  3. มกีารตดิตาม โดย

ก าหนดแผนการนเิทศ 

และรปูแบบ การ

ตดิตาม  ประเมนิผล 

และร่วมกนัแก้ไข

ปัญหา/อปุสรรค 

4. มกีารจัดท ารายงาน

ผลการจัดการเรียนรู้/ 

ผลการสอบ O-NET 

     

 

 

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

                                                                                                                                     (นางลลิตา  ประชุมฉลาด) 

                         ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

               วันที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563 
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แบบติดตาม ปค.5 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี ส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

รฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

ภารกิจ 

     การพัฒนาผล                  

การทดสอบระดบัชาต ิ             

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ

วิชาวิทยาศาสตร์  

 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือยกระดบัผลการ

ทดสอบระดบัชาตขิั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) ของ

วิชาวิทยาศาสตร์ให้สงูขึ้น 

2.  เพ่ือส่งเสริมความเป็น

ผลการพัฒนา  

ผลการทดสอบ

ระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) ของวิชา

วิทยาศาสตร์ ยงัไม่

เป็นที่น่าพอใจ 

 

1. ครทูี่สอนในรายวิชา

เดยีวกนัร่วมกนัวาง

แผนการจัดกจิกรรม

การเรียนรู้ ร่วมกนัให้

สอดคล้องกบัมาตรฐาน

การเรียนรู้ 

2. ครผูู้สอน ม.3  

และ ม.6 จัดกจิกรรม

การเรียนรู้ให้ได้

เนื้อหาสาระจบก่อน

สิ้นปีการศึกษา และ

ให้มเีวลาท าข้อสอบ 

    การจัดกจิกรรม            

การเรียนรู้  การสอน

เสริม ยังไม่สามารถ

ลดความเสี่ยงให้อยู่

ในระดบัที่น่าพอใจ  

จึงต้องมกีาร

ควบคุมเพ่ือลด

ความเสี่ยง  ให้อยู่

ในระดบัที่พึงพอใจ                                                                                        

 

1. ค่าสถติเิปรียบเทยีบ

และผลการพัฒนาวิชา

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 

2562 ปรากฏว่า 

- ระดบัชั้น ม.3 ผลต่าง 

T-Score เท่ากบั -0.20   

และร้อยละการพัฒนา 

เท่ากบั -0.35  

- ระดบัชั้น ม.6 ผลต่าง 

T-Score เท่ากบั           

- 1.03 ร้อยละ การ

พัฒนา เท่ากบั  - 1.91 

1. ครทูี่สอนใน

รายวิชาเดยีวกนั 

ร่วมกนัวางแผน  

การจัดกจิกรรม       

การเรียนรู้ ร่วมกนัให้

สอดคล้องกบั

มาตรฐานการเรียนรู้ 

2. ครผูู้สอน ทุก

ระดบัชั้นจัดกจิกรรม

การเรียนการสอนให้

สอดคล้องกบั

มาตรฐานตวัชี้วัดและ

30 กนัยายน 2563 

 

คณะคร ู

กลุ่มสาระฯ

วิทยาศาสตร ์

 

จากการตดิตามเอกสาร

พบว่า 

1. มกีารแต่งตั้ง

คณะท างาน 

2. มกีารจัดสรร

งบประมาณ 

3. มกีารสอนเสริมใน

วันศุกร์ตอนบ่าย 

4. มกีารเพ่ิมเตมิ

ข้อสอบท้ายชั่วโมงเรียน  

ในรายวิชาวิทยาศาสตร ์

พ้ืนฐาน ระดบัชั้น ม.3 
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เลิศทางวิทยาศาสตร์

ให้กบันักเรียนเพ่ือเข้าสู่

เวทแีข่งขนัในระดบัภาค

และระดบัประเทศ 

O-NET ย้อนหลัง 

และเฉลยข้อสอบ ใน

ห้องเรียนก่อนสอบ

จริง 

 

ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ 

ที่ก  าหนดไว้ คอื ร้อยละ  

การพัฒนา ควรมากกว่า 

ร้อยละ 3 

    

น าข้อสอบ O-NET 

ย้อนหลังมาเป็น

แบบฝึกหัด และ

เฉลยให้กบันักเรียน

ในห้องเรียน 

 

และ ม.6 

 
 
ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

รฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

  3. นักเรียนเรียนเสริม

จาก การจัดกจิกรรม

ของโรงเรียน และกลุ่ม

สาระวิทยาศาสตร์ จัด

สอนเสริม 

  3. ใช้ข้อสอบ            

O-NET ทดสอบ

นักเรียน ม.3 และ 

ม.6 แล้ววิเคราะห์

มาตรฐานที่ได้

คะแนนต ่า จัดตวิเข้ม

มาตรฐานนั้น ก่อน

สอบจริง 

  

 

 

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

                                                                                                                                          ( นายนพพร  ปุกค า ) 
                             ต าแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                  วันที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563 
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แบบติดตาม ปค.5 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์

โรงเรียนล าปางกลัยาณี ส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35  

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุม

ภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

ภารกิจ 

การจัดสรรอตัราก าลังของ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณติศาสตร ์

 

วตัถุประสงค ์

  เพ่ือจัดสรรอตัราก าลังของ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณติศาสตร์ให้เพียงพอต่อการ

จัดการเรียนการสอน 

 

อตัราก าลังของ

บุคลากรกลุ่ม

สาระการเรียนรู้

คณติศาสตร์ไม่

เพียงพอต่อการ

จัดการเรียน 

การสอน 

 

1. ประชุมวางแผน เรื่อง 

การจัดสรรอตัราก าลังของ

บุคลากรกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณติศาสตรใ์ห้

เพียงพอต่อการจัดการ

เรียนการสอน 

2. น าเสนอฝ่ายบริหาร 

เรื่อง การจัดสรรอตัราก าลัง

ของบุคลากรของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณติศาสตร ์

3. ประสาน/รอฝ่ายบริหาร

   อตัราก าลังของ

บุคลากรกลุ่มสาระ

การเรียนรู้

คณติศาสตร์ไม่

เพียงพอต่อการ

จัดการเรียนการ

สอน ดงันั้นจงึได้มี

การควบคุมความ

เสี่ยงให้อตัราก าลัง

มจี านวนที่

เพียงพอต่อการ

อตัราก าลังของ

บุคลากรกลุ่มสาระ

การเรียนรู้

คณติศาสตร์ไม่

เพียงพอต่อการ

จัดการเรียนการ

สอน เนื่องจาก 

ในปีการศึกษา 

2562 ปรากฏว่า 

-มคีรรูะดบัชั้น 

ม.2 ที่มจี านวน

1. ส่งเสริมสนับสนุน

วางแผน เรื่อง การ

จัดสรรอตัราก าลังของ

บุคลากรกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณติศาสตรใ์ห้

เพียงพอต่อการจัดการ

เรียนการสอน 

2. ขอความอนุเคราะห์

บุคลากรภายนอกมา

ช่วยเป็นวิทยากรช่วย

สอนให้กบันักเรียน 

30  กนัยายน  

2563  

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้

คณติศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

จากการติดตามเอกสาร

พบว่า 

1. ท าบันทกึข้อความถึง

ผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือขอ

เพ่ิมอตัราก าลังของบุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

2. ผู้อ านวยการโรงเรียน

อนุมัติการขอเพ่ิมอตัราก าลัง

ของบุคลากรกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้



 

-
 9

 -
 

 

อนุมตั ิ

4. ด าเนนิการปฏบิตังิาน 

5. สรปุผลการด าเนนิการ

ปฏบิตังิาน 

6. ประเมนิผลการ

ด าเนนิการปฏบิตังิาน 

7. น าเสนอฝ่ายบริหาร 

จัดการเรียน         

การสอน 

 

คาบสอน 21 

คาบ/สปัดาห์ 

-คุณครผูู้สอนใน

แต่ละระดบัชั้นมี

จ านวนคาบ เฉล่ีย 

18 คาบ/คน 

  

 

คณิตศาสตร์ท าหนังสือ

ติดต่อวิทยากรภายนอกเพ่ือ

มาช่วยจัดการเรียนการสอน 

3. สรุปผลการด าเนินการ 

พบว่า เน่ืองจากมีคุณครูใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ลาคลอด 

 

 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุม

ภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

       จ านวน 2 ท่าน ท าให้

อตัราก าลังของบุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณติศาสตรย์ังคงไม่

เพียงพอต่อการจัดการ

เรียนการสอน โดยพบว่า 

ในปีการศึกษา 2563  

ยังมคีรใูนระดบัชั้น ม.1 

และ ม.2 ที่มจี านวนคาบ

สอน 21 คาบ/สปัดาห์ 

และคุณครผูู้สอนในแต่ละ



 

-
 1

0
 -

 

 

ระดบัชั้นมจี านวนคาบ 

เฉล่ีย 18 คาบ/สปัดาห์ 

                                                                              

 

            ชื่อผู้รายงาน ............................................. 

                                                                                                                                       ( นางจันทรัตน ์ ดวงฟู ) 

                           ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

                        วันที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 

แบบติดตาม ปค.5 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาองักฤษ 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี ส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

ภารกิจ 

การรับภาระหัวหน้างานต่าง ๆ 

ท าให้คุณภาพการสอนลดลง 

วตัถุประสงค ์

- เพ่ือให้ครไูด้พัฒนาและจัด

- การรับภาระงาน

ของครใูนกลุ่ม

สาระภาษาองักฤษ

ปฏบิตัหิน้าที่

หัวหน้างานต่างๆ 

- ประชุมวางแผนแต่งตั้ง  

   ผู้รับผดิชอบ 

- ด าเนินการตามแผน 

-  ตดิตามและ

ประเมนิผล 

- การควบคุมที่มอียู่

ยังไม่สามารถลด

ความเสี่ยงได้ใน

ระดบัที่น่าพอใจ จงึ

ต้องมกีารควบคุม

- การรับภาระงาน

ของครใูนกลุ่ม

สาระภาษาองักฤษ

ปฏบิตัหิน้าที่

หัวหน้างานต่างๆ 

ประชุมเชิง

ปฏบิตักิารในการ

จัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้ 

-  จัดกจิกรรมการ 

30 กนัยายน 

2563 

- ฝ่ายบริหาร 

- คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน 

- มกีารส่งและ

ตรวจสอบแผนการ

จัดการเรียนรู้ ก่อนการ

น าไปใช้สอนจริงให้

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 



 

-
 1

1
 -

 

 

กจิกรรมการเรียนการสอนได้

เตม็ศักยภาพและบรรลุ

วัตถุประสงคก์ารเรียน 

- เพ่ือให้นักเรียนมผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนสงูขึ้นเพ่ือเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่สงัคมโลก 

ท าให้คุณภาพการ

สอนลดลง 

 

- สรปุรายงาน ต่อไป 

 
ท าให้คุณภาพการ

สอนลดลง 

   

 

เรียนรู้ตามแผนการ 

จัดการเรียนรู้ 

-  จัดท าวิจัยในชั้น

เรียนแต่ละระดบัชั้น

ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

พัฒนาให้นักเรียนมี

ผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนให้สงูขึ้น 

- หาอตัราก าลัง

ทดแทนครทูี่

เกษียณอายุราชการ

และครทูี่ย้ายไปมา

ทดแทนอย่างเร่งด่วน 

- คณะครกูลุ่ม

สาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาองักฤษ) 

รองผู้อ  านวยการฝ่าย

วิชาการและ

ผู้อ  านวยการโรงเรียน

ลงนามรับรองการใช้

แผนฯ 

- มกีารตรวจบนัทกึ

หลังแผนการจัดการ

เรียนรู้ เป็นประจ าใน

แต่ละภาคเรียน 

- ครทุูกคนในกลุ่ม

สาระจัดท าวจิัยในชั้น

เรียนอย่างน้อยคนละ 

1 เรื่องต่อหนึ่งภาค

เรียนโดยน าสง่ให้

หัวหน้ากลุ่ม 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมิน/ขอ้คิดเห็น 

       สาระฯ รองผู้อ  านวยการฝ่าย

วิชาการและผู้อ  านวยการโรงเรียน

ลงนามรับรองการท าวิจัยใน             

ชั้นเรียน 

- มกีารนิเทศการจัดการการเรียน

การสอนภายในกลุ่มสาระฯ อย่าง

น้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 



 

-
 1

2
 -

 

 

- ประชุมแลกเปล่ียน เรียนรู้  PLC 

เพ่ือรับทราบปัญหาในระดบักลุ่ม

สาระฯ และในแต่ละระดบัชั้น 

อย่างน้อยเดอืนละ 1 คร้ัง 

- เพ่ิมอตัราก าลังครภูาษาองักฤษ

ให้สอดคล้องและเหมาะสมกบั

จ านวนชั่วโมงของครผูู้สอนใน

กลุ่มสาระฯ 

- การรับภาระงานของครใูนกลุ่ม

สาระภาษาองักฤษปฏบิตัหิน้าที่

หัวหน้างานต่างๆต้องเหมาะสม

กบัภาระงานเพ่ือไม่ส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพการจัดการเรียน        

การสอน 

 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมิน/ขอ้คิดเห็น 

       - มกีารส่งเสริมพัฒนาครใูห้ไป
ศึกษาดูงาน และอบรมเกี่ยวกบั

การจัดการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษเพ่ือน าความรู้

กลับมาพัฒนานักเรียน 
 

สรปุผลการด าเนินงานยังไม่



 

-
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 -

 

 

เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องมี

การปรับปรงุการควบคุมภายใน

ต่อไป 

 

 

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

                                                                                           (นางมยุรี   ท้าวศรีชัย) 
            ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

วันที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบติดตาม ปค.5 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ (หอ้งเรียน MEP) 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี ส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 
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ภารกิจ 

การบริหารจัดการอตัราก าลังครู

ชาวต่างชาตห้ิองเรียนพิเศษ MEP 

วตัถุประสงค ์

- เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

และการบริหารจัดการ

ห้องเรียนพิเศษ MEP 
 

- ครผูู้สอน

ชาวต่างชาติ

ห้องเรียนพิเศษ 

MEP การศึกษา 

2563 ไม่ครบตาม

เป้าหมาย 

 

- ประชุมวางแผนการ

ด าเนนิงานและแต่งตั้ง

ผู้รับผดิชอบ 

- ด าเนินการตามแผน 

-  ตดิตาม วัดและ

ประเมนิผล 

- สรปุรายงาน 

- การควบคุมที่มอียู่

ยังไม่สามารถลด

ความเสี่ยงได้ใน

ระดบัที่น่าพอใจ จงึ

ต้องมกีารควบคุม

ต่อไป 

 

- ครผูู้สอน

ชาวต่างชาติ

ห้องเรียนพิเศษ 

MEP ไม่ครบตาม

เป้าหมาย 

เนื่องจาก

สถานการณก์าร

แพร่ระบาดโรค 

COVID 19 แพร่

ระบาด 

   

 

-  เพ่ิมอตัราก าลังครู

ชาวต่างชาตใิห้

เพียงพอ 

 

30 กนัยายน 

2563 

- ฝ่ายบริหาร 

- กลุ่มสาระฯ 

ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาองักฤษ) 
- คณะกรรมการ 

ด าเนนิงาน 

ห้องเรียนพิเศษ 

MEP 

- เพ่ิมอตัราก าลังครู

ชาวต่างชาต ิห้องเรียน

พิเศษ 

- มกีารนิเทศการ

จัดการเรียนการสอน

ภายในกลุ่มครผูู้สอน

ห้องเรียน MEP อย่าง

น้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

- ประชุมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ PLC เพ่ือ

รับทราบปัญหาการ

เรียนการสอนห้องเรียน

พิเศษ MEP ใน

ระดบัชั้นอย่างน้อย

เดอืนละ 1 คร้ัง 

- มกีารส่งเสริมพัฒนา

ครใูห้ไปศึกษาดงูาน

เพ่ือพัฒนาห้องเรียน 

MEP ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมิน/ขอ้คิดเห็น 

       - อบรมเกี่ยวกบัการจัดการเรียน 

การสอนภาษาองักฤษเพ่ือน า
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ความรู้กลับมาพัฒนานักเรียน 

 

สรปุผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย จึงต้องมกีาร

ปรับปรงุการควบคุมภายในต่อไป 

 

 

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

                                                                                     (นางจงกลณ ี ภักดเีจริญ) 
            ต าแหน่ง  ผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 

วันที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบติดตาม ปค.5 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศท่ี 2 (ภาษาฝรัง่เศส) 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี ส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ
ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

 

การประเมินผล 

 

ความเสี่ยง 

 

การปรบัปรุง 

 

หน่วยงานท่ี

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการ
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ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถุประสงค ์

ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียงัมีอยู่ การควบคุมภายใน รบัผิดชอบ ประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

ภารกิจ 

งานพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส 

 

วตัถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี

ความรู้ภาษาฝรั่งเศสทั้ง 4 ทกัษะ 

คอื ทกัษะการฟัง การพูด การ

อ่านและการเขยีน รวมทั้งด้าน

ภมูศิาสตร์ ประวัตศิาสตร์ 

วรรณคด ีและศิลปวัฒนธรรม 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ภาษา

ฝรั่งเศสในการสอบเรียนต่อใน

ระดบัมหาวิทยาลัยได้และ

สามารถสอบวัดระดบัภาษา

ฝรั่งเศสในระดบัสากล     

(DELF A1/A2) ได้ 

นักเรียนไม่สนใจ

เรียนภาษาฝรั่งเศส 

- จัดกจิกรรมการเรียน

การสอนที่หลากหลาย 

- จัดหาและมกีารพัฒนาสื่อ           

การเรียนการสอนให้ม ี

ความหลากหลายและ

น่าสนใจ 

- มกีารวัดและ

ประเมนิผลตามสภาพจริง

ด้วยวิธกีารที่หลากหลาย

ตามแผนการจัด           

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคญั 

- มกีารนิเทศ ตดิตามผล              

การเรียนการสอน 

การควบคุมที่มอียู่

พบว่าไม่สามารถลด 

ความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดบัที่น่าพอใจจึง

ต้องมกีารควบคุม

ต่อไป 

 

 

  

กลุ่มนักเรียนที่

ไม่สนใจเรียนมี

ปรากฏอยู่ 

นักเรียนไม่มคีวาม

รับผดิชอบไม่มี

ความกระตอืรือร้น

ในการเรียนไม่เหน็

ความส าคญัในการ

เรียนภาษาฝรั่งเศส

และไม่มศีักยภาพ

ในการเรียน 

 

- ประชุมท าความเข้าใจ 

เร่ืองความเสี่ยงและสาเหตุ

แนวทางแก้ไข 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ให้ครูได้แลกเปล่ียน

ประสบการณ์และปรับ

วิธกีารเรียน เปล่ียนวิธ ี   

การสอน 

- สร้างเจตคติที่ดีในการ

เรียนภาษาฝร่ังเศส 

- จัดการสอนเสริมส าหรับ

นักเรียนที่เรียนอ่อน 

- จัดให้มีการสอนเสริม

เตรียมความพร้อมในการ

สอบเข้ามหาวิทยาลัย 

และในการสอบวัดระดับ

ภาษาฝร่ังเศส ระดับ

สากล DELF A1/A2 

30 กนัยายน 

2563 

สาระวิชาภาษา

ฝรั่งเศส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- มีการประชุมคณะ

ครูในสาระเพ่ือท า

ความเข้าใจ เร่ือง

ความเสี่ยงและสาเหตุ

แนวทางแก้ไข 

- ประชุมเชิง

ปฏิบัติการให้ครูได้

แลกเปล่ียน

ประสบการณ์และ

ปรับวิธกีารเรียน 

เปล่ียนวิธกีารสอน  

- จัดให้มีการสอน

เสริมเตรียมความ

พร้อมในการสอบเข้า

มหาวิทยาลัย และใน

การสอบวัดระดับ

ภาษาฝร่ังเศส ระดับ

สากล DELF A1/A2 

 

 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการ

ประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 
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หน่วยงานของรฐั/วตัถุประสงค ์

     - จัดการแสดงละคร

ภาษาฝรั่งเศส 

- จัดกจิกรรมการเรียน

การสอนกบัครเูจ้าของ

ภาษา 

- จัดกจิกรรมด้านภาษา

เพ่ิมเตมิ 

 - จัดการแสดง

ละครภาษาฝรั่งเศส 

- จัดกจิกรรมการ

เรียนการสอนกบัครู

เจ้าของภาษา 

- จัดกจิกรรมด้าน

ภาษาเพ่ิมเตมิ 

สรุปผลการด าเนินงาน  

จากการด าเนินงาน

พบว่ายังมีนักเรียน 

บางคนยังไม่มีความ

รับผิดชอบ ไม่มีความ

กระตือรือร้นใน     

การเรียน ไม่เหน็

ความส าคัญในการ

เรียนภาษาฝร่ังเศส 

และไม่มีศักยภาพใน

การเรียน จึงต้อง

ปรับปรุงการควบคุม

ภายในต่อไป 

                                                                              

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

                                                                                                                                     ( นางนพพร  ปรียานนท)์ 

                              ต าแหน่ง  หัวหน้าสาระวิชาภาษาฝรั่งเศส 

                   วันที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563  
แบบติดตาม ปค.5 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศท่ี 2 (ภาษาญี่ปุ่ น) 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี ส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 
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ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการ

ประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

ภารกิจ 

งานพฒันาคุณภาพการเรียน

การสอนวิชาภาษาญี่ปุ่ น 

 

 

 

วตัถุประสงค ์

1.   เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี

ความรู้  มทีกัษะทางภาษา มี

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตาม

มาตรฐานหลักสตูร 

 

ผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนของผู้เรียน

วิชาภาษาญี่ปุ่น ไม่

เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

-ประชุมวางแผนแต่งตั้ง

คณะกรรมการเพ่ือจัดท า

แผนงาน/โครงการ 

-แต่งตั้งคณะกรรมการ

ผู้รับผดิชอบงาน

แผนงาน/โครงการ 

- ประชุมเชงิปฏบิตักิาร

ให้ความรู้ความเข้าใจแก่

คณะครใูนการจัดกจิกรรม

การเรียนรู้โดยยึดผู้เรียน

เป็นส าคญัและทกัษะการ

คดิวิเคราะห์พร้อมทั้งจัด

กจิกรรมการเรียนรู้ตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ 

- จัดกจิกรรมทางภาษา

เพ่ิมเตมิ 

ผลการประเมนิไม่

บรรลุวัตถุประสงค ์

 

ปัญหา 

ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของ

ผู้เรียน วิชา

ภาษาญี่ปุ่น ไม่

เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

สาเหต ุ

- กจิกรรม

ภายนอก ที่มมีาก

เกนิไป ท าให้การ

จัดกจิกรรม 

 

1. มกีารนิเทศภายในครู

ในสาระ โดยการสอน

งานครใูนสาระการ

เรียนรู้ให้มคีวามเข้าใจ

ในการจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้  เทคนิคการสอน 

วิธกีารสอนรวมถงึสง่ครู

ไปอบรมนอกสถานที่

เพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง

สม ่าเสมอ 

 

2.จัดกจิกรรมสอนเสริม

ให้แก่นักเรียนนอกเวลา

เรียน 

30 กนัยายน 

2563 

-  ครผูู้สอนใน

กลุ่มสาระ

ภาษาญี่ปุ่น          

ทุกคน 

 

 

 

 

 

 

สรปุผลการประเมนิ

จากการนิเทศ

ครผูู้สอนในการจัด

กจิกรรมการเรียน

การสอน/ผลการ

สอบของ

สถานศึกษา และผล

การทดสอบการวัด

ระดบัทางภาษาใน

ระดบัสากล 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการ

ประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

  - จัดให้มกีารสอนเสริม

เพ่ือเตรียมความพร้อมใน

การสอบวัดระดบั

ภาษาญี่ปุ่น 

  
   

                                                                              

 

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

                                                                                                                                      ( นางสาวสภุานนั  ปัญญาใหญ่ ) 

                              ต าแหน่ง  หัวหน้าสาระวิชาภาษาญี่ปุ่น 

                         วันที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-
 2

0
 -

 

 

แบบติดตาม ปค.5 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศท่ี 2 (ภาษาจีน) 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี ส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการ

ประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

ภารกิจ 

การสอบวดัระดบัความรู้

ภาษาจีน (HSK) 

 

 

วตัถุประสงค ์

เพ่ือเป็นการยกระดบัคุณภาพการ

สอบวัดระดบัความรู้ภาษาจีน 

(HSK) 

จากการด าเนนิงาน

และรายงานผลไม่

เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก  าหนด 

1. ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนนิงาน 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนนิงาน 

3. คณะกรรมการ

ด าเนนิงานร่วมกนัศึกษา

และวเิคราะห์ปัญหา

เกี่ยวกบัการสอบวัดระดบั

ภาษาจนี 

4. ประชุมเชงิปฏบ้ิตกิาร

ให้ความรู้ความเข้าใจแก่

คณะครใูนการจัดกจิกรรม

การเรียนรู้  โดยยึดผู้เรียน

เป็นส าคญัและทกัษะการ

คดิวิเคราะห์พร้อมทั้งจัด

กจิกรรมการเรียนรู้ตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ 

กจิกรรมควบคุมที่

ก าหนดไว้มกีาร

ปฏบิตั ิแต่ยังไม่

บรรลุประสงค ์

ผลการสอบวัด

ระดบัภาษาจนี 

(HSK) ไม่

เป็นไปตาม

เป้าหมายที่

ก  าหนดเนื่องจาก

นักเรียนมี

ประสบการณก์าร

ท าข้อสอบวัด

ความรู้ภาษาจนี

น้อย 

1. จัดสอนเสริม ตวิ

เตรียมความพร้อม โดย

เพ่ิมค าศัพทแ์ละเนื้อหา

ที่จะใช้สอวัดระดบั

ภาษาจนีที่อยู่

นอกเหนือจากหลักสตูร

ที่เรียน 

2. จัดสอบวัดระดบั

เสมอืนจริง เพ่ือให้

นักเรียนทุกคนสอบ โดย

ไม่เสยีค่าใช้จ่าย 

3. น าผลการสอบวัด

ระดบัภาษาจนี มาเป็น

ส่วนหนึ่งของคะแนนใน

รายวิชาที่เรียน 

 

30 ก.ย. 2563  

นางปัทมาพร   

อนิดาวงศ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มกีารตดิตามผล

การสอบวัดระดบั

ความรู้ภาษาจนีของ

นักเรียนแต่ละ

ระดบัชั้นและ

สรปุผล  

2. มกีารจัดกจิกรรม

ตวิเตรียมความ

พร้อมการสอบวัด

ระดบัความรู้

ภาษาจนีกบัครู

ผู้เชี่ยวชาญและ

เจ้าของภาษา 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการ

ประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

  5. ก าหนดปฏทินิ

ปฏบิตังิาน 
6. สอนเสริมเพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการสอบ

วัดระดบัภาษาจีน 

  
  - จากผลการสอบ

วัดระดบัความรู้

ภาษาจนีพบว่า 

นักเรียนไม่ให้

ความส าคญัต่อการ

สอบวัดระดบัฯ และ

มจี านวนนักเรียน

สอบผ่านไม่ถงึร้อย

ละ 80 จึงต้อง

ควบคุมภายใน

ต่อไป 

                                                                              

 

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

                                                                                                                                      ( นางปัทมาพร อนิดาวงศ์ ) 

                              ต าแหน่ง  หัวหน้าสาระวิชาภาษาจนี 

                         วันที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563 
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แบบติดตาม ปค.5 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลยี) 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี ส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการ

ประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

ภารกิจ 

การพัฒนาหลักสตูรสาระ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (ฉบบัปรับปรงุ  

พ.ศ. 2560) 

สาระที่ 4 เทคโนโลยี มาตรฐาน ว 

4.1 และ ว 4.2 

วตัถุประสงค ์

- เพ่ือจัดการเรียนการสอนวิชา

วิทยาการค านวณและวิชาการ

ออกแบบและเทคโนโลยี ให้ตรง

ตามตวัชี้ วัดและสาระการเรียนรู้

แกนกลาง 

การจัดการเรียน

การสอนไม่

ครอบคลุมตวัชี้ วัด

และสาระการ

เรียนรู้แกนกลาง 

- การวเิคราะห์หลักสตูร

ตามช่วงชั้น (ม.ต้น, ม.

ปลาย) 

- การจัดประชุม (PLC) 

ครผูู้สอนในช่วงชั้น 

- การนเิทศภายใน

สาระเทคโนโลยี 

- การประเมนิผล

การใช้หลักสตูรสาระ

เทคโนโลยี 

- การสอนครบ

ช่วงชั้นของ

หลักสตูรฉบบั

ปรับปรงุ เป็นคร้ัง

แรก ท าให้อาจมี

ผลต่อคะแนนการ

สอบ O-NET 

- ครผูู้สอนวิเคราะห์

ข้อสอบ 

- จัดอบรมการสอบ 

O-NET 

- ครสูาระ

เทคโนโลยี 

- ผลการทดสอบ 

Pre O-NET 

- ผลการสอบ O-

NET 
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            ชื่อผู้รายงาน............................................. 

                                                                                                                                  ( นายชัยณรงค ์ ภักศิลป์ ) 

                       ต าแหน่ง  หัวหน้าสาระเทคโนโลย ี

            วันที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563 
แบบติดตาม ปค.5 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรม) 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี ส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

รฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

ภารกิจ 

     การจัดการเรียนการ

สอนกลุ่มสาระเกษตรกรรม 

 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือให้การจัดการเรียน      

การสอนในกลุ่มสาระมี

ประสทิธภิาพและบรรลุ

เป้าหมาย 

2. เพ่ือให้การบริหารจัดการ

ภายในกลุ่มสาระมี

ประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น 

 

  บุคลากรไม่

เพียงพอใน การ

ปฏบิตังิานการ

เรียน    การสอน

ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

1.  จัดประชุมแนว

ทางการปฏบิตังิาน 

2. ประชุมและ

มอบหมายงาน 

3. ศึกษาวเิคราะห์ถงึ

สภาพพ้ืนฐานการจัด

เรียนการสอนของแต่

ละสาระเพ่ือก าหนด

เป้าหมายผลผลิตและ

ก าหนดปฏทินิ

ปฏบิตังิาน 

4. มกีารด าเนินงาน

และรายงานผล 

5. ประชุมประเมนิผล

กจิกรรมการ

ควบคุมที่ก  าหนดไว้

มกีารปฏบิตัซิึ่งยัง 

ไม่บรรลุ

วัตถุประสงคท์ี่

ก  าหนดไว้ 

การจัดการเรียนการ

สอนในกลุ่มสาระ

เกษตรมปีระสทิธภิาพ 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

เนื่องจาก 

บุคลากรไม่เพียงพอใน 

การปฏบิตังิานการเรียน    

การสอน 

มกีารจัดจ้าง

บุคลากรที่มี

ประสทิธภิาพเฉพาะ

ด้านเพ่ิมเตมิ 

30 กนัยายน 

2563 

ครสูาระเกษตร 

 

 

 

 

 

 

จากการติดตามเอกสาร

พบว่า 

1. ท าบันทกึข้อความถึง

ผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือ

ขอเพ่ิมอตัราก าลังของ

บุคลากรกลุ่มสาระเกษตร 

2. ผู้อ านวยการโรงเรียน

อนุมัติการขอเพ่ิม

อตัราก าลังของบุคลากร

กลุ่มสาระเกษตร 1 ทา่น 

 3.สรปุผลการด าเนินการ  
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และจัดท ารายงานสง่

โรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

รฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

 
 6. ประชุมพิจารณาผล

การประเมนิเพ่ือจัดท า

แผนเพ่ือจัดท า

แผนพัฒนาการเรียน

การสอนของสาระ 

7. ด าเนนิการตดิตาม

และรายงานผล 

    - ทางโรงเรียนได้เพ่ิม

อตัราก าลังโดย จ้างครู

อตัราจ้าง 1 ทา่น 

และในปีการศึกษา 

2564 พบว่า  

มคีรเูกษียณ 1 ท่าน จะ

เหลืออตัราก าลังเป็นครู

อตัราจ้าง 1 ท่าน ท าให้ 

ขาดอตัราก าลัง 1 ท่าน 

 

 

            ชื่อผู้รายงาน............................................. 

                                                                                                                                ( นางสาวศิริลักษณ ์ ใจขาว ) 
                       ต าแหน่ง  หัวหน้าสาระเกษตรกรรม 



 

-
 2

5
 -

 

 

            วันที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบติดตาม ปค.5 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ (ดนตรีไทย) 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี ส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

รฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

ภารกิจ 
     การพัฒนาการเรียนการ

สอนวิชาดนตรีไทย และดนตรี

พ้ืนเมือง  
วตัถุประสงค ์
      เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี

ความรู้  ทกัษะ ด้านดนตรีไทย 

และดนตรีพ้ืนเมือง รวมไปถึง

การใช้ห้องปฏิบัติการ สื่อ วัสดุ 

อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ และมี

การพัฒนาการ

เรียนการสอน วิชา

ดนตรีไทย และ

ดนตรีพ้ืนเมอืง 

ประสบปัญหาการ

ขาดห้องปฏบิตักิาร 

และห้องจัดเกบ็

อปุกรณเ์คร่ือง

ดนตรีไทย สื่อ วัสด ุ

1. ประชุมคณะครใูน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ (สาระดนตรี

ไทย) เพ่ือศึกษาสภาพ

ปัญหา ส ารวจความ

ต้องการ และวางแผน

เพ่ือท าโครงการ 
2. ให้นักเรียนไป

ฝึกซ้อม และท า          

1. การศึกษาสภาพ

ปัญหา และส ารวจ

ความต้องการยังไม่

ชัดเจน และไม่

สามารถน าไปสู่การ

แก้ไขปัญหาได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ 
2. กจิกรรมการ

ควบคุมที่ก  าหนดไว้

1. ห้องปฏบิตักิารที่ไม่

พอเพียงต่อจ านวน

นักเรียนในวิชาพ้ืนฐาน

และวิชาเพ่ิมเตมิ รวม

ไปถงึนักเรียนใน

โครงการห้องเรียน

ดนตร ี
2. ขาดงบประมาณใน

การจัดซื้อวัสดุ                  

1. ทบทวนการจัดท า

โครงการเพ่ือขอ

งบประมาณในการ

แก้ไขปัญหา และ

ความต้องการ

เร่งด่วน 
2. จัดสรร

งบประมาณให้

เพียงพอต่อความ

ครกูลุ่มสาระ 

ดนตรีไทย ทุกคน 
 
งานแผนงาน 
 
 
 
 
 
 

- มกีารประชุมเพ่ือ

ตดิตามผลการ

ด าเนนิงานอย่าง

ต่อเนื่อง  
- จัดท ารายงาน

แผนการพัฒนาการ

เรียนการสอน วิชา

ดนตรีไทย และดนตรี

พ้ืนเมอืง  
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ประสิทธภิาพ มีวิธกีารจัด

กจิกรรมการเรียนรู้                    

การบูรณาการความรู้และ         

การวัดผล ประเมินผล เป็นไป

ตามหลักสูตร 

และอปุกรณ ์เพ่ือ 

ให้เพียงพอต่อ

จ านวนนักเรียนที่ 

จะเพ่ิมขึ้น ในปี

การศึกษาต่อไป 

การเรียนการสอนนอก

ห้องเรียน  
 

มกีารปฏบิตัซิึ่ง

สามารถลดความ

เสี่ยงได้แต่ยังไม่

บรรลุวัตถุประสงค์

ที่ก  าหนดไว้ 

อปุกรณ ์ที่ใช้ในการ

เรียนการสอน ให้

เพียงพอต่อความ

ต้องการในอนาคต 

ต้องการ 
 

 
 
 
 
 

- น าเสนอภารกจิที่ยัง

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ให้กบัฝ่ายบริหารเพ่ือ

พิจารณา วางแนวทาง

ในการแก้ปัญหาต่อไป 
 

 

            ชื่อผู้รายงาน............................................. 

                                                                                                                                  ( นางศรีนวย  ส าอางคศ์รี ) 
                       ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรีไทย) 

            วันที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563 

แบบติดตาม ปค.5 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/งานหอ้งสมุด 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี ส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

รฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 
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การพฒันาหอ้งสมุดใหม้ี

คุณภาพไดต้ามมาตรฐาน

หอ้งสมุดโรงเรียนของ

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พื้ นฐาน 

หอ้งสมุดโรงเรียน

ล าปางกลัยาณี   

ไม่ไดม้าตรฐาน   

ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

ตามมาตรฐาน

หอ้งสมุดโรงเรียน 

ของส านักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พื้ นฐาน 

1. มีการประชุม

คณะกรรมการงาน

หอ้งสมุด เพื่อปรึกษา

หาแนวทางการแกไ้ข  

2. คณะกรรมการงาน

หอ้งสมุดไดข้อ้มลูและ

แนวทางการแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าว จาก

การปรึกษา

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ

ออกแบบภายใน 

 

1. คณะกรรมการ

งานหอ้งสมุดได้

รายงานปัญหาต่อ

ฝ่ายบริหาร แต่ยงั

ไม่ไดม้ีการจดัท า

โครงการพฒันา

หอ้งสมุดบริเวณ

ดา้นหลงั 

 

คณะกรรมการงาน

หอ้งสมุดยงัไม่ได้

ด าเนินการจดัท า

โครงการพฒันา

หอ้งสมุดบริเวณ

ดา้นหลงั 

จดัท าโครงการ

พฒันาหอ้งสมุด

บริเวณดา้นหลงั 

- คณะกรรมการ 

   งานหอ้งสมุด 

- งานอาคาร

สถานท่ี ฝ่าย
บริหารทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

- จากการตดิตาม   

การปรับปรงุการ

ควบคุมภายใน พบว่า

ไม่มกีารจัดท าโครงการ

พัฒนาห้องสมุดบริเวณ

ด้านหลัง สาเหตเุพราะ

ไม่มทีี่ปรึกษาด้าน

งบประมาณ 

 

 

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

                                                                                                                                     ( นางสาวนนัทนาพร  วงศ์ยศ ) 
                                   ต าแหน่ง   หัวหน้างานห้องสมุด  

                         วันที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

แบบติดตาม ปค.5 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/งานหอ้งสมุด (หอ้งมลัติมีเดีย) 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี ส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 
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รฐั/วตัถุประสงค ์

การพฒันาระบบสืบคน้

ขอ้มลูของหอ้งมลัติมีเดีย 

โดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศใหม้สีภาพ

พรอ้มใหบ้ริการ 

 

ไม่สามารถ

พฒันาระบบสืบคน้

ขอ้มลูของหอ้ง

มลัติมีเดียใหอ้ยูใ่น

สภาพพรอ้มใชง้าน 

 

1. ประสานงานกบั

ฝ่ายโสตทศันวสัดุเพื่อ

ขอค าแนะน าในการ

จดัหาสมารท์ทีวี 

ขนาด 65 น้ิว 

2. ไดจ้ดัซ้ือสมารท์ทีวี 

ขนาด 65 น้ิว และ

ติดตั้งในหอ้ง

มลัติมีเดีย 

ติตตั้งสมารท์ทีวี 

ขนาด 65 น้ิว 

เรียบรอ้ย แต่ยงัไม่

มีการเช่ือมต่อ

ระบบอินเทอรเ์น็ต 

เพื่อสืบคน้ขอ้มลู

สารสนเทศ 

ไม่สามารถพฒันา

ระบบสืบคน้ขอ้มลูของ

หอ้งมลัติมีเดียใหอ้ยูใ่น

สภาพพรอ้มใชง้าน 

1. พฒันาระบบ

สืบคน้ขอ้มลูของหอ้ง

มลัติมีเดียใหอ้ยูใ่น

สภาพพรอ้มใชง้าน 

โดยประสานงานกบั 

งาน ICT โรงเรียน 

เพื่อเช่ือมต่อระบบ

อินเทอรเ์น็ตกบั

สมารท์ทีว ี

- คณะกรรมการ  

งานหอ้งสมุด 

- งาน ICT  

 

 

 

 

 

 

 

 

- จากการตดิตามการ

ปรับปรงุการควบคุม

ภายใน พบว่า

ประสานงานกบั งาน 

ICT โรงเรียน เพื่อ

เช่ือมต่อระบบ

อินเทอรเ์น็ตกบัสมารท์

ทีวี และได้ด าเนนิการ

เสรจ็สิ้น สามารถ

ให้บริการนักเรียนได้ 

 

 

 

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

                                                                                                                                     ( นางสาวนนัทนาพร  วงศ์ยศ ) 
                                   ต าแหน่ง   หัวหน้างานห้องสมุด  

                         วันที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563 

 
 

แบบติดตาม ปค.5 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายวิชาการ/งานพพิธิภณัฑเ์พือ่การศึกษาโรงเรียนล าปางกลัยาณี 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี ส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 
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ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

รฐั/วตัถุประสงค ์

ภารกิจ 

การจัดท าท าแผ่นป้าย  

QR code แสดงข้อมูล

ความรู้ของวัตถุโบราณ 

รปูภาพบุคคลและภาพอื่นๆ 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ืออนุรักษ์ สบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภมูปัิญญา

ท้องถิ่น ให้บริการและ

เผยแพร่ข้อมูลที่จัดแสดงใน

ห้องพิพิธภัณฑด้์วยสื่อการ

เรียนรู้และสื่ออเิลก็ทรอนิกส์

แก่นักเรียน คร ู บุคลากร

และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

2. เพ่ือสนับสนุนให้ครใูช้

เป็นแหล่งการเรียนรู้โดยจัด

กระบวนการเรียนรู้แก่

ผู้เรียน 

การจัดท าแผ่น

ป้าย QR code 

แสดงข้อมูลความรู้

ของวัตถุโบราณ 

รปูภาพบุคคลและ

ภาพอื่นๆ 

1. จัดท าไฟล์ข้อมูล

และรปูภาพของวัตถุ

โบราณ รปูภาพบุคคล

และภาพอื่นๆ ของ

พิพิธภัณฑเ์พ่ือ

การศึกษาฯ 

2. น าข้อมูลทั้งหมดลง

ในโปรแกรมสร้างเวบ็

เพจแบบเสมอืนจรงิ 

(Dreamweaver) 

3. โอนข้อมูลและ

รปูภาพของวัตถุ

โบราณ รปูภาพบุคคล

และภาพอื่นๆ ของ

พิพิธภัณฑเ์พ่ือ

การศึกษาขึ้นเวบ็ไซด ์

4. จัดท าป้าย QR 

Code 

1. ได้จัดท า

ไฟล์ข้อมูลและ

รปูภาพของวัตถุ

โบราณ รปูภาพ

บุคคลและภาพอื่นๆ 

ของพิพิธภัณฑเ์พ่ือ

การศึกษาฯ 

2. ได้น าข้อมูล

ทั้งหมดลงใน

โปรแกรมสร้าง       

เวบ็เพจแบบเสมอืน

จริง (Dreamweaver) 

3. ได้โอนข้อมูลและ

รปูภาพของวัตถุ

โบราณ รปูภาพ

บุคคลและภาพอื่นๆ 

ของพิพิธภัณฑเ์พ่ือ

การศึกษาฯ ขึ้น    

1. การโอนข้อมูลและ

รปูภาพของวัตถุโบราณ 

รปูภาพบุคคลและภาพ

อื่นๆ ขึ้นเวบ็ไซดท์ี่

ไม่ใช่เวบ็ไซดท์างการ

ของพิพิธภัณฑเ์พ่ือ

การศึกษาโรงเรียน

ล าปางกลัยาณ ี 

2. ไม่สามารถสแกน

QR Code ข้อมูล

รปูภาพวัตถุโบราณ 

รปูภาพบุคคลและภาพ

อื่นๆ ภายในห้อง

พิพิธภัณฑเ์พ่ือ

การศึกษาฯ โดยผ่าน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

แบบไร้สาย (WIFI)  

1. สร้างเครือข่าย

ความร่วมมอืกบัศูนย์

เทคโนโลยี

อเิลก็ทรอนิกสแ์ละ

คอมพิวเตอร์

แห่งชาต ิ(NECTEC) 

ร่วมโครงการ“การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ระบบพิพิธภัณฑ์

อเิลก็ทรอนิกส ์

และระบบน าชม

พิพิธภัณฑเ์พ่ือเป็น

ต้นแบบสนับสนุน

การท่องเที่ยวใน

ชุมชน โดยใช้ระบบ

น าชมพิพิธภัณฑด้์วย

โมไบล์แอปพลิเคชนั 

Museum Pool 

30 กนัยายน 

2663 

- คณะกรรมการ 

งานพิพิธภัณฑเ์พ่ือ

การศึกษาฯ 

- ศนูย์เทคโนโลยี

อเิลก็ทรอนิกสแ์ละ

คอมพิวเตอร์

แห่งชาต ิ

(NECTEC) 

 

 

1. กจิกรรมได้

ด าเนนิการตามแผน 

การปรับปรงุการ

ควบคุมภายในตามที่ได้

ก าหนดไว้ 

2. สรปุผลการ

ด าเนนิงานเป็นที่           

น่าพอใจ 

 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

รฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 
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3. เพ่ือพัฒนาปรับปรงุห้อง

พิพิธภัณฑเ์พ่ือการศึกษา

โรงเรียนล าปางกลัยาณใีห้มี

คุณภาพ 

 

  เวบ็ไซดท์ี่ไม่ใช่เวบ็

ไซดท์างการของ

พิพิธภัณฑเ์พ่ือ

การศึกษา 

4. ได้จัดท าป้าย             

สแตนเลส QR 

Code 

เนื่องจากห่างจากจุดรับ

สญัญาณ WIFI ของ

โรงเรียน   

2.ประสานงานICT 

โรงเรียนเรื่องขอ

ตดิตั้งเคร่ืองขยาย

สญัญาณWIFI 

บริเวณหน้าห้อง

พิพิธภัณฑ ์

3. ด าเนนิการตดิตั้ง

เคร่ืองขยายสญัญาณ

WIFI บริเวณหน้า

ห้องพิพิธภัณฑ ์

  

 

 

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

                                                                                                                                      ( นางสาวศศลักษณ ์ เครือนันตา ) 
                             ต าแหน่ง   หัวหน้างานพิพิธภัณฑเ์พ่ือการศึกษา 

                  วันที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

แบบติดตาม ปค.5 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป/กลุ่มงานสื่อสารและประชาสมัพนัธ ์

โรงเรียนล าปางกลัยาณี ส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี ความเสี่ยง      วิธีการติดตามและ



 

-
 3

1
 -

 

 

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

รฐั/วตัถุประสงค ์

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 
หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

ภารกิจ 

  การบนัทกึภาพกจิกรรม

ภายในและภายนอก

โรงเรียน 

 

วตัถุประสงค ์

  ประชาสมัพันธข้์อมูล 

ข่าวสาร การพัฒนา

การศึกษาและผลงานของ

โรงเรียน คร ูและนักเรียน สู่

หน่วยงานและ

บุคคลภายนอก ผ่านทุก

ช่องทางสื่อให้เป็นปัจจุบนั 

ทนัสมยั น่าสนใจ และเป็น

ประโยชน์ต่อผู้รับสาร 

 

 

   การบนัทกึภาพ

กจิกรรมภายในและ

ภายนอกโรงเรียน

ไม่สามารถบนัทกึ 

ภาพได้ครบทุก

กจิกรรม 

1. กลุ่มสาระ/ สาระ/ 

งาน แจ้งวันและเวลา

การบนัทกึภาพ

กจิกรรมที่เจ้าหน้าที่

ประชาสมัพันธ ์

2. เจ้าหน้าที่

ประชาสมัพันธป์ฏบิตัิ

หน้าที่ตามวนัและเวลา

ที่ได้รับแจ้ง 

3. เจ้าหน้าที่

ประชาสมัพันธน์ า

ไฟล์ข้อมูลและรปูภาพ

ด าเนนิการ ดงันี้ 

  - จัดท าจดหมาย
ข่าวโรงเรียน 

จดหมายข่าวส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 35 

     

1. เจ้าหน้าที่

ประชาสมัพันธร์ับ

แจ้งวนัและเวลาการ

บนัทกึภาพกจิกรรม

ภายในและ

ภายนอกโรงเรียน

จากกลุ่มสาระ/ 

สาระ/ งาน 

2. เจ้าหน้าที่

ประชาสมัพันธ์

ปฏบิตัหิน้าที่ตาม

วันและเวลาที่ได้      

รับแจ้ง 

 

การบนัทกึภาพ

กจิกรรมภายในและ

ภายนอกโรงเรียนไม่

สามารถบนัทกึภาพได้

ครบทุกกจิกรรม 

เนื่องจากกจิกรรม         

มกัจัดในวนัและเวลา

เดยีวกนัและมเีจ้าหน้าที่

ประชาสมัพันธเ์พียง         

1 คน จึงปฏบิตัหิน้าที่ 

ได้เพียงกจิกรรมเดยีว 

ท าให้บนัทกึภาพ

กจิกรรมภายในและ

ภายนอกของโรงเรียน 

ไม่ครบถ้วน 

มอบหมาย

คณะกรรมการ

วารสารเสยีงสน ซึ่ง

ตวัแทนกลุ่มสาระ /

สาระ/งาน ปฏบิตัิ

หน้าที่แทนเจ้าหน้าที่

ประชาสมัพันธ ์และ

ด าเนนิการส่ง

ไฟล์ข้อมูลและไฟล์

ภาพให้กบัเจ้าหน้าที่

ประชาสมัพันธเ์มื่อ

สิ้นสดุกจิกรรม 

30 กนัยายน 

2563 

- เจ้าหน้าที่

ประชาสมัพันธ ์

- คณะกรรมการ

วารสารเสยีงสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตดิตามการประเมนิ

ความพึงพอใจจาก

อนุทนิประจ าสปัดาห์

ของโรงเรียนและ 

ผลการประเมนิการ

ปฏบิตังิาน ประจ าปี

การศึกษา 2562 ได้

คะแนนระดบัความ      

พึงพอใจ 4.12                

พึงพอใจระดบัมาก 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 



 

-
 3

2
 -

 

 

รฐั/วตัถุประสงค ์

  - เผยแพร่ในเวบ็ไซด์

โรงเรียน  

FBโรงเรียนล าปาง

กลัยาณ ี FBสมาคม

นักเรียนเก่าฯ 

โรงเรียนล าปาง

กลัยาณ ี

 

3. เจ้าหน้าที่

ประชาสมัพันธน์ า

ไฟล์ข้อมูลและ

รปูภาพจัดท า

จดหมายข่าว

โรงเรียน 

จดหมายข่าว สพม. 

35 เผยแพร่ในเวบ็

ไซดโ์รงเรียน  

    

 

 

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

                                                                                                                                      ( นางสาวศศลักษณ ์ เครือนันตา ) 
                             ต าแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและประชาสมัพันธ ์

                  วันที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบติดตาม ปค.5 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป/งานอนามยัโรงเรียน (โครงการรณรงคล์ดการเกิดอบุติัเหตุจากจราจร) 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี ส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 



 

-
 3

3
 -

 

 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

รฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

ภารกิจ 

โครงการรณรงคล์ดการ

เกดิอบุตัเิหตจุากจราจร

ให้กบันักเรียนประจ าปี 

2562 

วตัถุประสงค ์

1.เพ่ือให้นักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย คอืนักเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่   

1-5  เกดิความรู้     

ความเข้าใจ มคีวาม

ตระหนักถงึความปลอดภัย 

และสวมหมวกนิรภัยทุกคร้ัง  

เมื่อขบัขี่รถจักรยานยนต ์

 

 

การควบคุมให้

การเกดิอบุตัเิหตุ

จากการขบัขี่

รถจักรยานยนต ์

ของนักเรียน 

ลดลง ร้อยละ 

0.01 

เนื่องจากสถานการณ์

โควิด -19 ท าให้ไม่

สามารถจัดอบรมตาม

โครงการนี้ ได้ เนื่องจาก

โครงการนี้  ในปี

การศึกษาที่ผ่านมา 

ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากกองทุน

หลักประกนัสขุภาพ

(ระดบัท้องถิ่น) 

เทศบาลนครล าปาง แต่

มกีารควบคุมโดย 

ประชาสมัพันธ ์ให้

ข่าวสารความรู้จากเสยีง

ตามสาย เฟสบุคของ

คณะกรรมการสภา

นักเรียน 

- การดูแลให้

ค าปรึกษา ในเรื่อง

การใช้ พรบ.

คุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ 

พ.ศ 2535 กรณทีี่

นักเรียนเกดิ

อบุตัเิหตจุาก

รถจักรยานยนต ์

 

 

 

 

  

ในปีการศึกษา 2563 

มนีักเรียนเสยีชีวิตจาก

อบุตัริถจักรยานยนต ์

จ านวน 1 ราย (เป็นผู้

ซ้อนท้าย)และที่ส  าคญั

รถจักรยานยนต ์ไม่ได้

มกีารต่อพรบ.คุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ 

พ.ศ 2535 

- มกีารรณรงคก์าร

ใช้หมวกกนันอ๊ค 

เมื่อขบัขี่

รถจักรยานยนตท์ั้ง

นักเรียน คณะครแูละ

บุคคลากรทางการ

ศึกษา 

- ไม่อนุญาตให้

นักเรียนคณะครแูละ

บุคคลากรทางการ

ศึกษา เข้ามาใน

สถานศึกษาทั้งใน

เวลาราชการ และ

นอกราชการ เมื่อไม่

สวมหมวกกนันอ๊ค 

 

งานอนามยั

โรงเรียน ร่วมกบั

งานจราจรและงาน

พัฒนาพฤตกิรรม

โรงเรียนล าปาง

กลัยาณ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การมาใช้บริการท า

แผลในห้องพยาบาล 

- การเบกิประกนั
อบุตัเิหต ุ

 
สรปุผลการด าเนินงาน

เป็นที่น่าพอใจ 

 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ
ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

 

การประเมินผล 

 

ความเสี่ยง 

 

การปรบัปรุง 

 

หน่วยงานท่ี

วิธีการติดตามและสรุปผล

การประเมิน/ขอ้คิดเห็น 



 

-
 3

4
 -

 

 

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

รฐั/วตัถุประสงค ์

ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียงัมีอยู่ การควบคุมภายใน รบัผิดชอบ 

     - ให้คณะกรรมการ

สภานักเรียน รณรงค์

สวมหมวกกนันอ๊ค 

ลงในเฟสบุค 

-ควรสอดแทรกใน

รายวิชาสขุศึกษาทุก

ระดบัชั้น 

- จัดให้ความรู้โดยจัด

เสยีงตามสายและจัด

ป้ายนเิทศ 

  

  
 

 

            ชื่อผู้รายงาน............................................. 

                                                                                                                                  ( นางเพช็รศรี   ทพิกนก ) 
                       ต าแหน่ง  หัวหน้างานอนามยัโรงเรียน 

            วันที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบติดตาม ปค.5 



 

-
 3

5
 -

 

 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป/งานอนามยัโรงเรียน (พฤติกรรมชอบรสหวาน มนั เค็ม) 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี ส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

รฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

ภารกิจ 

    พฤตกิรรมชอบรสหวาน 

มนั เคม็ ของนักเรียน

โรงเรียนล าปางกลัยาณ ี

 
วตัถุประสงค ์

- เพ่ือให้นักเรียนรู้ถงึภัย

อนัตราย และโทษ ของการ

รับประทานอาหาร 

เคร่ืองดื่ม ที่มรีสหวาน มนั 

เคม็ ได้ 

- เพ่ือให้นักเรียนสามรถ

ปฏบิตั ิและหลีกเล่ียง  ของ

การรับประทานอาหาร 

เคร่ืองดื่ม ที่มรีสหวาน มนั 

เคม็ ได้ 

นักเรียนดื่ม

เคร่ืองดื่มที่มรีส

หวาน อาหารมรีส

เคม็และมนัเกนิที่

ก  าหนด 

1. งานโภชนาการ งาน

อนามยัโรงเรียน และ

ชุมนุมคุ้มครอง

ผู้บริโภค ร่วมมอืกนั 

จัดอบรมผู้ประกอบ

อาหารภายในโรงเรียน 

เพ่ือสร้างความรู้  และ

ความตระหนักของผู้

ประกอบอาหาร โดย

วิทยากรจากสาธารณสขุ

จังหวัดล าปาง 

2. งานอนามยัจัด

นิทรรศการให้ความรู้  

เรื่อง ลดหวานมนัเคม็ 

บริเวณโรงอาหารให้กบั

นักเรียน คณะคร ูและ

บุคคลากรภายใน

สถานศึกษา 

- ควรให้ความรู้กบั

นักเรียนอย่าง

ต่อเนื่อง (จัด

นิทรรศการ, จัด

ป้ายนเิทศ, จัดเสยีง

ตามสาย) 

- ผู้บริหารควรเชญิ

แม่ค้าที่ขายของ

หน้าโรงเรียน  มา

พูดคุย และขอ

ความอนุเคราะห์

แม่ค้า ลด หวาน 

มนั และเคม็ให้กบั

นักเรียน 

 

 

 

  

ปัจจุบนัพบว่า 

นักเรียนชอบทานรส

หวาน มนั เคม็ ลดลง 

จึงไม่ต้องควบคุมอกี

ต่อไป 

- ควรให้ความรู้กบั

นักเรียนอย่าง

ต่อเนื่อง (จัด

นิทรรศการ, จัดป้าย

นิเทศ, จัดเสยีงตาม

สาย) 

- ผู้บริหารควรเชิญ

แม่ค้าที่ขายของหน้า

โรงเรียน  มาพูดคุย 

และขอความ

อนุเคราะห์แม่ค้า ลด 

หวาน มนั และเคม็

ให้กบันักเรียน 

- งานอนามยั

โรงเรียน 

- งานโภชนาการ

โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สอบถาม 

- สมัภาษณ ์

สรปุผลการด าเนินงาน

เป็นที่น่าพอใจ 



 

-
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6
 -

 

 

 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

รฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผล

การประเมิน/ขอ้คิดเห็น 

  3. ครผูู้สอนวิชาสขุ

ศึกษา ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 1 ให้

นักเรียนระดบัชั้น ม.1 

ทุกห้องจัดนิทรรศการ

ลด หวาน มนั เคม็ ใน

วันกลัยาณนีิทศัน์ 

     

  
 

 

            ชื่อผู้รายงาน............................................. 

                                                                                                                                  ( นางเพช็รศรี   ทพิกนก ) 
                       ต าแหน่ง  หัวหน้างานอนามยัโรงเรียน 

            วันที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563 
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แบบติดตาม ปค.5 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป/งานอนามยัโรงเรียน (อาคารปวดศีรษะ) 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี ส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

รฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

ภารกิจ 

(โครงการพฒันางาน

อนามยัโรงเรียน)  อาการ

ปวดศีรษะพบมากท่ีสุดของ

นกัเรียนโรงเรียนล าปาง

กลัยาณี 

 

วตัถุประสงค ์

- เพ่ือให้ทราบสาเหต ุของ

การปวดศีรษะของนักเรียน 

- เพ่ือให้ทราบถงึแนว

ทางการปฏบิตัตินเอง ให้

อาการปวด

ศีรษะ ของ

นักเรียน โรงเรียน

ล าปางกลัยาณ ี

1. เมื่อนักเรียนมาใช้

บริการได้สมัภาษณถ์งึ

สาเหตแุละอาการปวด

ศีรษะ 

2. ให้ยาแก้ปวดศีรษะ 

กบันักเรียนเท่าที่จ าเป็น

เท่านั้น 

3. คณะกรรมการงาน

อนามยัโรงเรียน 

ร่วมกนั วเิคราะห์เพ่ือ

น าเสนอต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ปัจจุบนัยงัพบว่า 

อาการปวดศีรษะ

ของนักเรียน

โรงเรียนล าปาง

กลัยาณ ีลดลง จึง

ไม่จ าเป็นต้องมกีาร

ควบคุมต่อไป 

(งานอนามยัพบว่า 

จากการที่นักเรียน

สวมหน้ากาก

อนามยั ท าให้เป็น

โรคตดิต่อทางเดนิ

หายใจลดลง 

- นักเรียนบางคน

พักผ่อนไม่เพียงพอ 

- เดนิตากฝนกรณ ี        

ฝนตก 

- สมัผสักบัคนที่เป็น

ไข้หวัด โดยไม่มกีาร

ป้องกนัตนเอง 

 

- จ่ายยาให้กบั

นักเรียนเทา่ที่จ าเป็น

เทา่น้ัน 

- ให้ค าปรึกษากบั

นักเรียน และแนวทาง

การปฏบัิติตนเอง 

ห่างไกลอาการปวด

ศีรษะ 

- ให้ความรู้กบั

นักเรียนอย่างต่อเน่ือง

และหลากหลาย เช่น   

จัดนิทรรศการ,      
จัดป้ายนิเทศ,           

จัดเสียงตามสาย 

งานอนามยั

โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แบบบนัทกึสถติกิาร

ใช้บริการห้องพยาบาล 
 

สรปุผลการด าเนินงาน

เป็นที่น่าพอใจ 
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ห่างไกลอาการปวดศีรษะ 
 

 

 

            ชื่อผู้รายงาน............................................. 

                                                                                                                                  ( นางเพช็รศรี   ทพิกนก ) 
                       ต าแหน่ง  หัวหน้างานอนามยัโรงเรียน 

            วันที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563 

แบบติดตาม ปค.5 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป/งานอนามยัโรงเรียน (ภาวะโภชนาการเกินเกณฑ ์อว้น) 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี ส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

รฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

ภารกิจ 

ภาวะโภชนาการเกนิเกณฑ ์

(อ้วน) ของนักเรียน

โรงเรียนล าปางกลัยาณ ี 

 
วตัถุประสงค ์

- เพ่ือให้นักเรียน กลุ่มที่มี

ภาวะโภชนาการเกนิเกณฑ ์

(อ้วน) ระดบัมธัยมศึกษา

ตอนต้นจ านวน 80 คน  มี

ความรู้ความเข้าใจ และ

กลุ่มที่มภีาวะ

โภชนาการเกนิ

เกณฑ ์(อ้วน) ยงั

ไม่สามารถลด

น า้หนักลงร้อยละ 

10 ในระยะเวลา 

10 สปัดาห์ ได้ 

1. ให้นักเรียน

กลุ่มเป้าหมายได้ออก

ก าลังกายอย่าง

สม่ าเสมอ ทั้งท่ีบ้าน

และโรงเรียน โดยงาน

อนามัยโรงเรียนเพิ่ม

จ านวน เคร่ืองออก

ก าลังกายและอุปกรณ์

การออกก าลังเพิ่ม เชน่ 

ไม้แบดมินตัน ไม้

ปิงปอง เชือกกระโดด 

นักเรียนกลุ่มท่ีมี

ภาวะโภชนาการเกิน

เกณฑ์ (อ้วน) ยงัไม่

สามารถลดน้ าหนัก

ได้ทุกคน (ร้อยละ

65.63)  และบาง

คนยังมีน้ าหนักเท่า

เดิม (ร้อยละ12.5)

และบางคนกลับมี

น้ าหนักเพิ่มข้ึน 

(ร้อยละ21.86) 

การควบคุมภาวะ

โภชนาการเกินเกณฑ์ 

(อ้วน) ของนักเรียน 

ยังไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ เนื่องจาก

กลุ่มท่ีมีภาวะ

โภชนาการเกินเกณฑ์ 

(อ้วน) ยังไม่สามารถ

ลดน้ าหนักลงร้อยละ 

10 ในระยะเวลา 10 

สัปดาห์ ได ้

1. เชญิผู้ปกครองมา

พบ เพื่อร่วมกัน

แก้ไข 

2. จัดโปรแกรมการ

ออกก าลังกายให้กับ

นักเรียน 

3. สร้างความ

ตระหนักถึง

ผลกระทบของการ

เปน็โรคอ้วน 

- สร้างขวัญและ

30 กันยายน 

2563 

-คณะกรรมการ

งานอนามัย

โรงเรียน 

- คณะครูกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สุข

ศึกษาและพล

ศึกษา 

 

- มกีารตดิตามโดยให้

นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

มาชั่งน า้หนัก วัดส่วนสงู 

วัดรอบเอว  ทุกสิ้น
เดอืนแล้วบนัทกึลงใน

สมุด 

 
สรปุผลการด าเนินงาน

เป็นที่น่าพอใจ 
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ปฏบิตัตินเรื่อง พฤตกิรรม

การบริโภคที่เหมาะสม และ

การออกก าลังกายอย่าง

สม ่าเสมอ 

 

2. ให้ความรู้  โดยจัด

ป้ายนเิทศ บรเิวณหน้า

ห้องพยาบาล 

 

โดยมีสาเหตุจาก 

พฤติกรรมการ

บริโภคเหมือนเดิม 

ขาดการออกก าลัง

กาย ชอบเล่นแต่

โทรศัพท ์ 

ก าลังใจ โดยให้

รางวัล ส าหรับ

นักเรียนท่ีสามารถ

ลดน้ าหนักลงได้  

ร้อยละ 10 

 

 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

รฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผล

การประเมิน/ขอ้คิดเห็น 

- เพ่ือให้นักเรียน กลุ่มที่มี

ภาวะโภชนาการเกนิเกณฑ ์

(อ้วน) ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นจ านวน 80 คน 

สามารถตั้งเป้าการลด

น า้หนักได้ ในระยะเวลา 

10 สปัดาห์  ให้ลด

น า้หนักลง ร้อยละ 10 

 3. ติดตาม

กลุ่มเป้าหมาย โดยมา

ชั่งน้ าหนัก และวัด

ส่วนสงู วัดรอบเอว 

สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

จ านวน 10 สปัดาห์ 

โดยบันทึกลงในสมุด 

 

ชอบรับประทาน

จุกจิกโรงเรียนอยู่

ใกล้ห้างสรรพสนิค้า

แม่ค้า   

    

  
 

 

            ชื่อผู้รายงาน............................................. 
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                                                                                                                                  ( นางเพช็รศรี   ทพิกนก ) 
                       ต าแหน่ง  หัวหน้างานอนามยัโรงเรียน 

            วันที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบติดตาม ปค.5 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ฝ่ายกิจการนกัเรียน/งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี ส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานของรฐัหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัของหน่วยงานของ

รฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 



 

-
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1
 -

 

 

งานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือจัดกจิกรรมส่งเสริม

พัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มี

ระเบยีบวนิัยและมคีวาม

ประพฤตทิี่ด ี

2. เพ่ือให้คร ูผู้ปกครองและ

ชุมชนเข้ามามสีว่นร่วมใน

การพัฒนาพฤตกิรรมของ

นักเรียนตลอดจนสร้างความ

เข้าใจระหว่างโรงเรียน คร ู

นักเรียนผู้ปกครองและ

ชุมชน 

 

งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน

ยังไม่เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์

ตามที่วางไว้ 

 

 

1. พระราชบัญญัติ

คุ้มครองเดก็ พ.ศ.

2546 

2. ระเบียบ

กระทรวงศึกษาธกิาร

ว่าด้วยการส่งเสริม

ความประพฤติ

นักเรียนนักศึกษา 

พ.ศ.2548 ระเบียบ

ว่าด้วยความประพฤติ

นักเรียนของโรงเรียน

ล าปางกลัยาณี 

3. การรู้ จักนักเรียนเป็น

รายบุคคล 

4. การคัดกรองนักเรียน 

1. พระราชบญัญัติ

ระเบยีบเป็น

แนวทางให้ปฏบิตักิ ็

ยังมปัีญหานักเรียน

ที่ไม่พึงประสงค ์

2. สถานศึกษามี

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ด าเนนิงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

 

 

 

1. นักเรียนมพีฤตกิรรม
ที่ไม่พึงประสงค ์

2. ครขูาดคู่มอืการ

ด าเนนิงาน 

3. ผู้ปกครองบางคน

ไม่ให้ความส าคญัในการ

แก้ไขปัญหา 

 

1. ส ารวจข้อมูล
นักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม

เสี่ยง ด้วยการแยก

ประเภท และจัดเกบ็เป็น

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

2. จัดกจิกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหานักเรียนที่มี

พฤตกิรรมที่ไม่พึง

ประสงค์ เช่น 

2.1 จัดกจิกรรม

โฮมรมู 

2.2 จัดประชุม

ผู้ปกครองและ

ผู้เกี่ยวข้อง  

เพื่อร่วมกนัแก้ไข

ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 

30 กนัยายน 63 

งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธกีารติดตาม 

1.  มีการปรึกษาหารือ 

วางแผนและรายงาน

ความคืบหน้าทุกกจิกรรม

ของระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

2. กจิกรรมได้ด าเนินการ

ตามแผนการปรับปรุงการ

ควบคุมภายในตามที่ได้

ก าหนดไว้ 

3. ผลการด าเนินงานเป็น

ที่น่าพอใจ แต่ยังไม่

สามารถลดความเสี่ยง

ปัจจัยภายนอกได้ 

 

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

                                                                                                                                             ( นายสมบูรณ์  เหมือนจันทร์ ) 
                        ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

                    วันที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(แบบ ปค.5)  
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แบบ ปค.5 
โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีส าคญัของหน่วยงาน  

ของรฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 
หน่วยงาน 

ท่ีรบัผิดชอบ 

ภารกิจ 

การพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

และผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

  

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือยกระดบัผลทดสอบ

ทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET) ให้สงูขึ้น 

2. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน 

มปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น และ

ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษา

ระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐานของนักเรียน

ให้สงูขึ้น  

ผลทดสอบ

ทางการศึกษา

ระดบัชาต ิ          

ขั้นพ้ืนฐาน          

(O-NET) ของ

นักเรียนไม่

เป็นไปตาม

เป้าหมาย  

 

1. ครผูู้สอนวิเคราะห์และ

วางแผนร่วมกนัในการจัด          

การเรียนรู้  ปรับกระบวนการเรียน

การสอนให้เนื้อหาเหมาะสมกบั

เวลาและตรงตามมาตรฐาน

ตวัชี้ วัด 

2. จัดการประชุม ชุมชนแห่ง          

การเรียนรู้  เพ่ือหาแนวทาง             

การพัฒนาการจัดการเรียน              

การสอน 

3. จัดตารางสอนเสริมให้               

5 กลุ่มสาระหลักให้ชัดเจน           

โดยขอความร่วมมอืจากครทูี่มี

ความรู้ เฉพาะสาขาวชิา 

4. จัดสอนเสริมโดยเชิญวิทยากร

ภายนอกมาให้ความรู้  ฝึกท า

ข้อสอบและส่งเสริมให้เข้า

ทดสอบวัดความรู้ให้มากขึ้น 

 

การควบคุมที่มอียู่

ไม่สามารถลดความ

เสี่ยงได้ในระดบัที่           

น่าพอใจ เกี่ยวกบั

ผลสมัฤทธิ์ทาง              

การเรียนและ

ผลทดสอบทาง 

การศึกษาระดบัชาต ิ

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

จึงต้องมกีารควบคุม

เพ่ือลดความเสี่ยงให้

อยู่ในระดบัที่น่าพอใจ 

 

 

1. จ านวนครบูาง

กลุ่มสาระฯ มไีม่

เพียงพอต่อ          

การจัดการเรียนการ

สอน 

2. ครขูาดความรู้

ความเข้าใจใน         

การจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้โดยยึดผู้เรียน

เป็นส าคญั และขาด

เทคนิค วิธกีารสอนที่

ส่งเสริมการเรียนรู้

ของผู้เรียน  

 

 

 

 

 

 

1. จัดสรรอตัราก าลังครู

ให้เพียงพอ 

2. จัดอบรมให้ความรู้

ความเข้าใจในการจัด 

กจิกรรมการเรียนรู้โดย

ยึดผู้เรียนเป็นส าคญั  

3. ลดภาระงานของคร ู

30 กนัยายน 2564 

 

1. ฝ่ายอ านวยการ 

2. ฝ่ายวิชาการ 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีส าคญัของหน่วยงาน  

ของรฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 

ท่ียงัมีอยู่ 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 
หน่วยงาน 

ท่ีรบัผิดชอบ 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน        

การจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสทิธภิาพมากขึ้น 

6. จัดสรรอตัราก าลังของ

บุคลากรให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่

ขาดให้เพียงพอและเป็นบุคลากร

ที่มคุีณภาพ ตรงต่อความต้องการ 

3. การรับภาระงาน

ของครใูนการปฏบิตัิ

หน้าที่หัวหน้างาน

ต่างๆ ท าให้คุณภาพ       

การสอนลดลง 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                    ( นายนิรันดร  หมื่นสขุ ) 

                       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกลัยาณ ี

                      วันที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563  

 



 

 

 

 

 

ค ำสั่งโรงเรยีนล ำปำงกัลยำณี 
ที ่317/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
   ระดับสว่นงำนย่อย ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

 

 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนล าปางกัลยาณี ประจ าปี 2563 
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
ชี้แจงความเข้าใจแก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ประกอบด้วย 
 

นายนิรันดร   หมื่นสุข ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นายทรงพล   เฟ่ืองฟู รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 
นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ กรรมการ 
นายสมชาย ใจไหว รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ กรรมการ  
  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนล าปางกัลยาณี กรรมการ 
นางวัฒนะ   ทองปัญญา ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
นายหรินทร์   คะระวาด ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
นายชลอ   ประชุมฉลาด ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 
นางเชลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ กรรมการ 
นางนงนุช  แสนเงิน หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน กรรมการ 
นายธีรวัฒน์   กันทะ รองหัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน/ 
  หัวหน้างานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายาน กรรมการและเลขานุการ 
นายทศวัฒน์   หอมแก่นจันทร์ รองหัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
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2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที ่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในสภาพรวม 

ประสานงานจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน (แบบ ปค.1, 4, 5 และแบบติดตาม 
ปค.5) 

 

นายนิรันดร   หมื่นสุข ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นายทรงพล   เฟ่ืองฟู รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 
นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ กรรมการ 
นายสมชาย ใจไหว รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
นางวัฒนะ   ทองปัญญา ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
นายหรินทร์   คะระวาด ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
นายชลอ   ประชุมฉลาด ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 
นางชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ กรรมการ 
นางสายพร นาละออง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย กรรมการ 
นางลลิตา ประชุมฉลาด หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาฯ กรรมการ 
นายนพพร ปุกค า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
นางจันทรัตน์   ดวงฟู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ กรรมการ 
นางมยุรี ท้าวศรีชัย หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ที่ 1 กรรมการ 
นางนพพร ปรียานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ที่ 2 กรรมการ 
นายจีรศักดิ์ ถาน้อย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
นางศรีนวย ส าอางค์ศรี หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษา กรรมการ 
นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ กรรมการ 
นายหรินทร์ คะระวาด หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน กรรมการ 
นางปารมี สุปินะ หัวหน้างานงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
นางนงนุช แสนเงิน หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน กรรมการ 
นายธีรวัฒน์   กันทะ รองหัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน/ 
   หัวหน้างานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายาน กรรมการและเลขานุการ 
นายทศวัฒน์   หอมแก่นจันทร์ รองหัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
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 
นายทรงพล   เฟ่ืองฟู รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 
นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ กรรมการ 
นายสมชาย ใจไหว รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ 
   รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
นางสาวสุปราณี กาศเกษม นางสายพร นาละออง กรรมการ 
นางญาณสิรีค์ วงค์เขียว นางจุฬารัตน์ ยะรินทร์ กรรมการ 
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นางวิไล มังจักร์ นายกิติศักดิ์ พรมค า กรรมการ 
นางสาวรัตนา ธิชูโต นางกาญจนา ต๊ะวงศ์ษา กรรมการ 
นางสาวศิริพร ทวีชาติ นางสาวมัลลิกา อ่ิมลาภ กรรมการ 
นางพิมพ์ทอง มหาแก้ว นางสาวพัชรกรณ์ ชัยชนะ กรรมการ 
นางสาวกนกพร นิลแพทย์ นางศิริวรรณ วรงค์วรรธนะ กรรมการ 
นางสาวพรศรี เหลี่ยมพงศาพุทธิ นางสาวปนัดดา ยะติน     กรรมการ 
นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา กรรมการ  
นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ นางลลิตา ประชุมฉลาด    กรรมการ 
นางกัญญารัตน์ นาคอ่อน นางสาวเมธาพร สงกานต์ทิพ กรรมการ 
นางโสภิณ ศิริค าน้อย ว่าที่ ร.ต.หญิงขวัญเรือน  เพ็งมา      กรรมการ 
นางอัญชลี ไชยดี นายศราวุฒิ สุภายอง      กรรมการ 
นางรักชนก ศรีชมภู นางพิกุลทอง เปล่งศิร ิ กรรมการ 
นางทัศนีย์ ตรีเพ็ชร นายชวนากร ตั๋นมาเชื้อ กรรมการ 
นางพรทิพา ผันผาย นางสาวณฐาวิภา ดอนอบุล กรรมการ 
นางพราวพร ปันตา นางสาวดวงฤทัย ธนามี กรรมการ 
นางสุพรทิพย์ เปี้ยปลูก นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม กรรมการ 
นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า นางกัญญารัตน์ มูลวิชา กรรมการ 
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 
นางสาวจริยา ก าลังมาก นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา      กรรมการ 
นางอ าไพ จันมะยม นายดุษฎี ศรีทรงราช กรรมการ 
นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์  กรรมการ 
นางสาววริศรา กุณาบุตร นางสวลี มีมานี กรรมการ 
นางสาววราพร รัศมีจาตุรงค์ นายพงษ์ธลักษณ์ สิบแก้ว กรรมการ 
นางสาวกุญชรี ผ่านสุวรรณ นางมยุรี ท้าวศรีชัย   กรรมการ 
นางวราภรณ์ ช้างวิเศษ นางพรทิพย์ จักรแก้ว กรรมการ 
นางปราณี สวนเจริญ นายนิรันดร์ นามนคร กรรมการ 
นายประทีป จันทร์มล นางสาวปิญชาน์ รินง้าว กรรมการ 
นางรุ้งลาวัลย์ ใจแก้ว นายหรินทร์ คะระวาด กรรมการ 
นางสาวแพรพลอย ค าปิงบุตร นางนิชานันท์ เมฆศิริ กรรมการ 
นางอริศรา บุญยืน นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ กรรมการ 
นางสาวสุวรีย ์ ศิริวรรณ นางสาวศิรินทร์ สุดเจริญ กรรมการ 
นางสุภาพร อ้วนสะอาด นางจงกลณี ภักดีเจริญ กรรมการ 
นางนพพร ปรียานนท์ นางสาวศิรินทิพย์ รุมารถ กรรมการ 
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นายพงศ์เกษม เตชะสาย นางปัทมาพร อินดาวงศ์ กรรมการ 
นางสาวภัสรลักษณ์ ใจขัด นางสาวณัฐภรณ์ ใจวงศ ์ กรรมการ 
นางพิชญาภา ไชยวรรณ นางสาวพัชรสุกาล อธิปัญญาพันธุ์ กรรมการ 
นายกรกฎ อุ่นเรือน นางสาวประภาพร โล่ตระกูล กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ กันธิมา นางสาวมานิตา ดวงสุดา กรรมการ 
นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ นางอัญชญา ต๊ะนา กรรมการ 
นางจันทนา สัญญเดช นางปิ่นทิพย์ อินกร กรรมการ 
นางทิพวรรณ์ บุญเป็ง นางธมนพัชร์ พงศ์สุพัฒน์ กรรมการ 
นางวาสนา ชัยเนตร นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด กรรมการ 
นายสินชัย ชวลิตพิเชฐ นางวัชรียา กฤตสิริทิพย์ กรรมการ 
นางสาวอ าไพ มนัสสันติ นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ กรรมการ 
นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร นางวาริศา ไชยญา กรรมการ 
นางสาวศิริกานดา กันธิดา นางวรัฐทยา ฝั้นสืบ กรรมการ 
นางพรนภัส เอ้ือแท้ นายบรรเจิด สระปัญญา กรรมการ 
นางจุฑาทิพย์ นิมิตเกียรติไกล นางจันทรัตน์ ดวงฟู กรรมการ 
นายชัยวุฒ ิ คมประดิษฐ์ นางสาวเสาวลักษณ์ อินต๊ะสม กรรมการ 
นางศุทธินี ไชยรินทร์ นางวัฒนะ ทองปัญญา กรรมการ 
นางวีณา ศิระประภาศิริ นายธีรพันธ์ ปิงแก้ว กรรมการ 
นางศรีนวย ส าอางค์ศรี นางสาวสิริญา ศรีชัย กรรมการ 
นางพรพรรณ์ ไชยเมือง นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์ กรรมการ 
นายปฐวี มณีวงศ์ นางระวิวรรณ ภักด ี กรรมการ 
นางสาววรรณกมล ศุภวิมุติ นายอดิศร ใจบ้านเอื้อม กรรมการ 
นางสาววิลาวัลย ์ ทะวะดี นายอมรเทพ ฝั้ชมภ ู กรรมการ 
นายเกียรติศักดิ์ โพศิริ นางสุภาณี ธิสาระ กรรมการ 
นางเพ็ชรศรี ทิพกนก นายสุพล เครือสาร กรรมการ 
นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ นางหทัยภัทร ลิ้นทอง กรรมการ 
นายจีรศักดิ์ ถาน้อย นางเบญญาภา วรรณมณี กรรมการ 
นายอนุชิต แสงศิริรัตน์ นางสาววิภาว ี แต้มไว กรรมการ 
นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ นางอัญญ์ชลีย์ สิทธิ กรรมการ 
นายกู้เกียรติ ตั้งพระกิตติคุณ  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 
นางทิพวรรณ หงษ์แก้ว นางสุดรัก ราชประสิทธิ์ กรรมการ 
นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ นางสาวสมพร กอนเชื้อ กรรมการ 
นายพรชัย มั่นเมาะ นายบุญเทียม เทพปินตา กรรมการ 
นายยุทธนา เถียรประภากุล นายพรหมรังษี ทรงศรีสกุล กรรมการ 
นางมาลินี สายสิงห์ทอง นางจันทร์ฟอง ประดิษฐ์ทอง กรรมการ 
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นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์ นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุล กรรมการ 
นางสาวศิริลักษณ์ ใจขาว นายเดชพล ตรีเพ็ชร กรรมการ 
นายธีรวัฒน ์ กันทะ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวแววใจ แหนมเชย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
4.  ผู้สอบทำนกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน  

มีหน้าที ่สอบทานการควบคุมภายในและจัดท ารายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้
ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) 
 

 ทั้งนี้   ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อยและเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
            ( นายนิรันดร  หมื่นสุข ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี 


	01.00ปก สารบัญ.docx
	รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
	ประจำปี 2563
	โรงเรียนลำปางกัลยาณี
	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

	สารบัญ
	หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)
	รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
	การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)
	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 1
	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3
	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาระวิทยาศาสตร์) 6
	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 8
	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 10
	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ห้องเรียน MEP 13
	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) 15
	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) 17
	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) 19
	กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลยี) 21
	กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรม) 22
	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) 24
	ฝ่ายวิชาการ/งานห้องสมุด 25
	ฝ่ายวิชาการ/ห้องมัลติมีเดีย 26
	ฝ่ายวิชาการ/งานพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา 27
	ฝ่ายบริหารทั่วไป/กลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 29
	ฝ่ายบริหารทั่วไป/โครงการรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุจากจราจร 31
	ฝ่ายบริหารทั่วไป/พฤติกรรมชอบรสหวาน มัน เค็ม 33
	ฝ่ายบริหารทั่วไป/อาการปวดศีรษะ 35
	ฝ่ายบริหารทั่วไป/โภชนาการเกินเกณฑ์ อ้วน 36
	ฝ่ายกิจการนักเรียน/งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 38
	รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ของโรงเรียน
	ฝ่ายวิชาการ/พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา 39
	ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย
	โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปี 2563


	02.0หนังสือรับรอง(ปค.1)2563.docx
	หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
	ลายมือชื่อ
	(นายนิรันดร  หมื่นสุข)
	ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี
	วันที่  29    เดือน    ตุลาคม    พ.ศ.   2563


	03.0หนังสือรับรอง(ปค.4)2563.docx
	ลงชื่อ.........................................ผู้รายงาน

	04.0แบบติดตาม ปค.5.docx
	แบบติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการคุมภายใน
	(แบบรายงาน ปค.5)

	05.0 แบบปค.5 (โรงเรียน).docx
	รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
	(แบบ ปค.5)

	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผล-ควบคุมภายใน-ปี-2563.docx
	คำสั่งโรงเรียนลำปางกัลยาณี
	ระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2563


