
 

 
 

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. 256๔ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการดำเนินการหรือ 

ภารกิจอ่ืนๆที่สำคัญของ 
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๑) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

 
 (๒) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

 
(๓) 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 
 
 

(๔) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

 
(๕) 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

 
 (๖) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

 
(๗) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    การพัฒนาตนเองของบุคลากร
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อให้ครูมีการพัฒนาตนเอง
ผ่านการอบรมในด้านต่างๆอย่าง
สม่ำเสมอ และการศึกษาดูงานเพือ่
นำความรู้มาใช้ในการพัฒนางาน 
และองค์กรต่อไป 
 

1. การพัฒนา
ตนเองตามวิชาชีพ
ผ่านทางการอบรม
และการศึกษาดู
งานขาดความ
ต่อเนื่อง และตรง
กับสายงาน และ
ความสนใจ 
2. การเข้าร่วม
อบรมตามที่
โรงเรียนกำหนด 
๓. การทำงาน
ร่วมกันของครูใน
กิจกรรมต่างๆ  
ของโรงเรียน 

1. โรงเรียนมีการจัด
อบรมตามหลักสูตรที่
จำเป็นต่อการพัฒนา
ตนเองและพัฒนางาน
ของครู 
2. การจดัทำ
สารสนเทศเพื่อรายงาน
ผลการอบรมของครตู่อ
โรงเรียน 
3. การดำเนินการ
ศึกษาดูงานของครูและ
บุคลากรภายใน
โรงเรียน 

 

1. ให้ครูที่อบรม
ผ่านช่องทางต่างๆ
รายงานผลต่อ
โรงเรียนให้ทราบ
เป็นระยะ 
2. จัดทำ
สารสนเทศและ
แบบฟอร์ม
รายงานผลการ
อบรมให้แก่ครู
และบุคลากร 
3. ผู้บริหาร
ประเมินการ
พัฒนาตนเองของ
ครูทุกภาคเรียน 

   การพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร ไมเ่ป็น 
ไปตามวตัถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ เนื่องจาก 
1. สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรสั 
Covid-19 ทำให้ครไูม่
สามารถไปอบรมและ
ศึกษาดูงามได้อย่าง
สะดวก 
2. หลักสูตรที่มีอยู่ใน
ช่องทางออนไลน์ไม่
สอดคล้องกับการ
นำไปใช้ได้จริง 

1. ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
ผ่านการอบรมให้มากข้ึน และ
ติดตามผลโดยการให้เขยีน
สรุปความรู้ และผลจากการ
อบรมอยู่เสมอ เพ่ือช้ีแจงให้
ผู้บริหารรับทราบ 
2. ส่งเสริมใหเ้กิดการเรยีนรู้
และแลกเปลีย่นกันของครูกับ
ครู ครูกับนักเรียน ผู้ปกครอง 
และหน่วยงานภายนอกอยู่
เสมอ 
3. โรงเรียนดำเนินการอบรม
ในหลักสูตรที่จำเป็นต่อการ
พัฒนาตนเองและพัฒนางาน
ของครูเป็นระยะๆ 

๓๑ มีนาคม 2564 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ครูและบุคลากรทุกคน 

 

แบบ ปค.๕ 



 

 
 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการดำเนินการหรือ 

ภารกิจอ่ืนๆที่สำคัญของ 
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๑) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

 
 (๒) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

 
(๓) 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 
 
 

(๔) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

 
(๕) 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

 
 (๖) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

 
(๗) 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
    การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัส Covid-19 
วัตถุประสงค ์
1. การจดัการเรียนการสอนแบบ 
Online และ On-hand ที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. การตดิต่อสื่อสารระหวา่งครูและ
นักเรียนเพื่อให้เกดิการเรียนรู้ที่ไม่
หยุดนิ่งแม้ต้องอยู่ที่บ้าน 
3. การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 
เพื่อการสอนแบบ Online และ 
On-hand ของครูทุกกลุ่มสาระ 
4. การวัดและประเมินผลนักเรียน
ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
ไวรัส Covid-19 

1. การจดักิจกรรม
การเรยีนการสอน
โดยรูปแบบ 
Online และ  
On-hand ให้แก่
นักเรียน 
2. การตดิต่อ 
สื่อสารของครู 
ผู้สอนกับนักเรียน 
3. การใช้สื่อและ
เทคโนโลยีการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสม 
4. การวัดและ
ประเมินผลที่
สอดคล้องกับ
สภาพจริงและ
สถานการณ ์

1. ครูทุกคนใช้รูปแบบ
การสอนแบบ Online 
ผ่านช่องทางต่างๆที่
เหมาะสม สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 
2. กรณีนักเรยีนไม่
พร้อมต่อการเรียน 
Online โรงเรียนได้ให้
ครูทำใบงานเพื่อให้
นักเรียนมารับไปเรยีน
แบบ On-hand ได ้
3. อำนวยความสะดวก
ด้านเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ให้ครูอย่าง
เหมาะสม 
4. ปรับเกณฑ์การวัด
และประเมินผลให้
สอดคล้องกับบริบท
และสถานการณ ์

1. การตดิตาม
การจัดการเรยีน
การสอนของครู
ผ่านการส่ง
รายงานการสอน 
Online ทุกเดือน 
2. การสำรวจ
ติดตามนักเรยีน
ผ่านครผูู้สอนและ
ครูที่ปรึกษา 
3. ออกแบบสื่อ
และใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมกับ
นักเรียนและ
รายวิชา 
4. การกรอก
คะแนนในระบบ 
SGS และตดิตาม
นักเรียนตดิ 0 ,ร 

   การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดย
รูปแบบ Online และ  
On-hand ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัส 
Covid-19 ไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ เนื่องจาก 
1. ความร่วมมือของ
นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 
2. บริบทและความ
พร้อมด้านอุปกรณ์
และรายได้ของทาง
บ้านนักเรียน 
3. การแพรร่ะบาดที่
อาจหนักขึ้น ซึ่งส่งผล
ให้ต้องเรียนในรูปแบบ
นี้ไปอีกระยะ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
ของครูในด้านการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหม้ากขึ้น 
2. พัฒนาเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
ชุมชนใหม้ากขึ้น 
3. ปรับเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลที่ยืดหยุ่น และ
เข้าใจในบริบทและความ
แตกต่างของนักเรียนให้
มากกว่าเดิม 

๓๑ มีนาคม 2564 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 
ครูทุกกลุ่มสาระฯ 



 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการดำเนินการหรือ 

ภารกิจอ่ืนๆที่สำคัญของ 
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๑) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

 
 (๒) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

 
(๓) 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 
 
 

(๔) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

 
(๕) 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

 
 (๖) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

 
(๗) 

กลุ่มบริหารงบประมาณและ
สินทรัพย ์
     การดำเนินงานกิจกรรม/
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรม/
โครงการ เป็นไปตามตาม
แผนปฏิบัติงานประจำปีท่ีตั้งไว ้
2. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผล 

1. การดำเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ
ไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ 
2. สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของไวรัส Covid-
19 ทำให้ไม่
สามารถดำเนิน 
งานได้ตามปฏิทิน
ที่ตั้งไว้ 
3. การเขยีน
เปลี่ยนแปลง
รายการวสัด/ุ
อุปกรณ์อาจไม่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมทีต่ั้งไว ้

1. การจดัทำแผน 
ปฏิบัติการประจำปี ที่
เป็นระบบและเป็น
ปัจจุบัน 
2. เอกสารในส่วนของ
การขออนุมัติโครงการ 
และการเปลีย่นแปลง
รายการวสัดุที่เป็น
ระบบและชัดเจน 
3. การตรวจสอบและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน, การใช้
งบประมาณในการ
ดำเนินโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. การสรุปและ
รายงานผลการ
ดำเนินกิจกรรม/
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
2. การจดัทำ
สารสนเทศในการ
ดำเนินกิจกรรมที่
เป็นปัจจุบันและ
ชัดเจน 
3. การประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
4. ความถูกต้อง
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ
มาตรฐานฯ 

   การดำเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ เนื่องจาก 
1. สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรสั 
Covid-19  
2. การขาดความ
เข้าใจในการดำเนิน
กิจกรรม/โครงการที่
ถูกต้องตามแผนปฏิบัติ
การฯ 
3. การรายงานผลที่
ขาดความถูกต้องและ
ไม่เป็นปัจจุบัน 

1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรในการ
ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำป ี
2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรมทีส่อดคล้องกับ
สถานการณ์ มีความเหมาะสม
และสร้างสรรค์ ไม่ขัดแย้งกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แต่แรก 
3. การให้ความรู้แก่ครูและ
บุคลากรใหม่ในด้านการจัด
กิจกรรมและรายงานผล
กิจกรรม/โครงการที่ถูกต้อง
ตามรูปแบบของโรงเรียน เพื่อ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีใน
การบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ PDCA 

๓๑ มีนาคม 2564 
กลุ่มบรหิารงบประมาณ

และสินทรัพย ์
ครูและบุคลากร 

ทุกกลุ่มงาน/กลุม่สาระฯ 

 

ลงช่ือ ........................................................ 
(นายจันทร์เทพจ์  เพ็ชรยิ้ม) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
วันท่ี 3๑ เดือน ตลุาคม พ.ศ.2564 


