
                  แบบ ปค. 5 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดสกลนคร  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

 
 

วิธีติดตาม 
ประเมินผล 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
1.การจัดการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ให้ สูงขึ้น กว่าค่าเฉลี่ย 
2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้
มีการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning 
2. งานทะเบียนวัดผล 
2.1 เพื่อให้ครูมีการวัดผล
ตามสภาพจริง และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลกัสูตร 
2.2 เพื่อให้นักเรียนจบ 
ช่วงชั้นตามหลักสูตรทั้ง
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 

1. ผลการทดสอบ ONET 
มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ
ระดับประเทศ  
2. ครูมีภาระงานอื่นมากจึง
กระทบกับการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน 
 3. ขาดแคลนอุปกรณ์การ
สอนในกลุ่มสาระหลัก 
4. การจัดทำเอกสารวัดผล 
แผนการสอนของครูไม่เป็น
ปัจจุบันและมีความล่าช้า 
5. นักเรียนบางส่วนยังติด 0 
ร, มส. และขาดเรียนบ่อย มี
ความเสี่ยงที่จะไม่จบพร้อมรุ่น
แขวนลอย และออกกลางคัน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติว ONET นักเรียน ม.3 
และ ม.6 ทุกปีการศึกษา 
3. มีการนิเทศการสอน
การสอนของครู โดยฝ่าย
บริหาร/หัวหน้าวิชาการ 
4. ตรวจแผนการสอน 
และปพ.5 ครูประจำวิชา
ภาคเรียนละ 3 คร้ัง 
5. มีการติดตามนักเรียน 
และประสานผู้ปกครอง
ร่วมกันแก้ปัญหา 0,ร,มส 

กิจกรรมการควบคุมที่ 
กำหนดไว้มีการปฏิบัติ
ซึ่งสามารถลดความ
เสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ
ในบางวัตถุประสงค์ 
เช่น ผลการทดสอบ 
ระดับชาติ ONET  
ครูยังมีการสอนแบบ
ครูเป็นศูนย์กลาง 
 

กิจกรรมการควบคุมที่ 
กำหนดไว้มีการปฏิบัติ
ซึ่งสามารถลดความ
เสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ 
นักเรียนบางคน 

1. ครูมีงานอื่นนอกเหนือจาก
งานการสอนมาก 
 2.ครูบางส่วนขาดทักษะการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ในการจัดการสอนออนไลน์ 
 

3. นักเรียนที่ติด 0 ร มส. 
บางส่วนยังไม่สอบแก้ตัว
แม้ว่างานวัดผลจะประชุม
ผู้ปกครองติดตามช่วยเหลือ
แล้วก็ตาม นักเรียนบางคน
ยังขาดเรียนต่อเน่ือง และ
เสี่ยงต่อการออกกลางคัน 
4. ครูบางท่านต้องทำงาน 
ที่ฝ่ายบริหารมอบหมาย
เร่งด่วนจึงไม่ได้เข้าสอนเป็น
บางชั่วโมง 

1. จัดสอนเสริม 5 วิชา
หลักในคาบลดเวลาเรียน
หรือคาบกิจกรรมชุมนุม 
เพื่อให้นักเรียนได้เรียน
เต็มเวลา เต็มหลักสูตร 
2. ใช้การนิเทศแบบ
กัลยาณมิตรทั้งในกลุ่ม
สาระและระดับโรงเรียน  

 3.ใช้กิจกรรม PLC ในการ
วางแผนการสอน การวัด
และประเมินผลร่วมกัน 

4. กำหนดวันนัดหมาย 
ที่ชัดเจนสำหรับการแก้  
0, ร, มส. ของนักเรียน 
ทุกระดับชั้นให้จบช่วงชั้น 
พร้อมรุ่นทุกคน 100 % 

หัวหน้ากลุ่ม
งานวิชาการ 
 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระหลัก 5 
กลุ่มสาระ ฯ 
 

งานจัดการ
เรียนการ
สอน 
 

หัวหน้างาน
ทะเบียน 
และงาน
วัดผล 
งานวัดผล
และงาน
ทะเบียน 

ตรวจสอบ 
ร่องรอย 
หลักฐาน 
คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรม 
การต่าง ๆ 
 

นิเทศการ
สอนของครู 
 

ให้ครูจัดส่ง
เอกสารการ
สอน และ
การวัดผล 

 

ใช้ ICT 
ในการ
ติดตาม 
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งานบริหารวิชาการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สกลนคร  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

 
 

วิธีติดตาม 
ประเมินผล 

3. งานประกันคุณภาพ 
    การศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่ต่อเน่ือง
ยั่งยืน และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
4. งานห้องเรียนพิเศษ
โครงการกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความเป็นผู้นำด้านนวัตกร 
และมีทักษะในศตวรรษ21 

1. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไม่เป็นปัจจุบัน 
2. ครูมีภาระงานอื่นมากจึง
กระทบกับจัดทำการรายงาน
ประเมินตนเองของโรงเรียน
และของครูเป็นรายบุคคล 
3. การรายงานผลการ
ดำเนินงาน โครงการต่าง ๆ 
ยังไม่ครบตามเกณฑ์ 
4. การเข้าค่ายอบรมของครู
และนักเรียนห้องเรียนSMTE 
และกลุ่มกาญจนา ฯจัดได้ไม่ 
มาก เน่ืองจากสถานการณ์ 
โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   ประกันคุณภาพภายใน 
   สถานศึกษา 
2. มีการจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
กลุ่มสาระและรายบุคคล 
3. จัดทำรายงานประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
2. การนำเสนองานวิจัย
ของครูและนักเรียน 
3. การเข้าค่ายเสริมทักษะ
ห้องเรียน SMTEและห้อง
ศาสตร์พระราชา 
4. มีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
นักเรียนต้องได้ เกรด 3 
ร้อยละ 80 ขึ้นไปทุกวิชา 

กิจกรรมการควบคุมที่ 
กำหนดไว้มีการปฏิบัติ
ซึ่งสามารถลดความ
เสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้ เช่น การนำเสนอ
งานวิจัยครูยังไม่ครบ
ทุกสาขาวิชา การปรับ
หลักสูตรสมรรถนะ 
กิจกรรมการควบคุมที่ 
กำหนดไว้มีการปฏิบัติ
ซึ่งลดความเสี่ยงได้  
แต่บางกิจกรรมไม่อาจ
ดำเนินการได้เน่ืองจาก
การระบาด Covid-19 

1. ครูมีงานต้องสอนออนไลน์
มากและเป็นช่วงระบาดของ
เชื้อโควิด-19 จึงไม่สะดวกใน
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
2.ขาดแคลนครูฟิสิกส์ และ 
คณิตศาสตร์ทำให้นักเรียน 
มีผลการสอบและเกรดเฉลี่ย
บางรายวิชาต่ำกว่าเป้าหมาย
เช่นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ 
3. การแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ 
ของห้องเรียน SMTE อาจไม่ 
ได้ดำเนินการจากโควิด-19 
4. การเสนองานวิจัยของครู
ยังไม่ครบทุกวิชาเน่ืองจาก 
การระบาดของ Covid-19 

1.ใช้รูปแบบการประชุม
ประกันคุณภาพออนไลน์
เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
ประกันให้ครบทุกตัวชี้วัด 
2. จัดชั่วโมงสอนเสริม 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
และจัดติวโอเน็ตม.3, ม.6
ปรับปรุงการทำรายงาน
โครงการ/กิจกรรม ทันที
เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

3.จัดหาครูอัตราจ้างสาขา
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และ 

  ภาษาต่างประเทศที่ขาด 
4 ใช้วิธีการประชุมนำเสนอ

วิจัยของครูและนักเรียน
ผ่านระบบออนไลน์ 

หัวหน้ากลุ่ม
งานวิชาการ 
งานประกัน 
 
งานจัดการ
เรียน/สอน
วิชาการ 
งานแผน ฯ 
รองวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯหลัก 
งานวิจัย 
ในชั้นเรียน
และกลุ่ม 
กาญจนาฯ 

คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรม 
การประกัน
คุณภาพ 
ตรวจสอบ
รายงาน 
ประเมิน
ตนเอง 
ใช้ google 
Form เพื่อ 
รวบรวม
ข้อมูล และ
ติดตาม
ประเมินผล 
งานครงการ 
ต่าง ๆ 

 
                   ลายมือชื่อ.................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
                                                                                                                                                       (นางรัตนา วรรณขาว)  

                       ตำแหน่ง ครู        
                                                                                                                                           วันที่ .... เดือน...................พ.ศ.............. 
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งานบริหารทั่วไป และกิจการนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สกลนคร  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเส่ียง 

 
 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 
 
 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
 

วิธีติดตาม 
ประเมินผล 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
และกิจการนักเรียน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักเบญจวิถี ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อให้มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ  
3.เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และพฤติกรรม 
ทางเพศในสถานศึกษา 
4.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ 
ที่ดีและมีความปลอดภัย
จากการติดเชื้อโควิด-19 

1. นักเรียนบางส่วนยังมี 
คุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ 
มีพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดผิดระเบียบของ
โรงเรียน ปัญหาทางเพศ 
ก่อนวัยอันควร 
2. การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ยังทำได้ไม่ครบ เน่ืองจาก
สถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 
3. ครูที่ปรึกษาขาดแคลน
งบประมาณในการเยี่ยมบ้าน 
3. นักเรียนยังขาดความ
ตระหนักในการสวมหน้ากาก
อนามัยและไม่ใช้หลักSocial 
Distancing ในโรงเรียน และ 
นักเรียนยังได้รับวัคซีนไม่ครบ 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 
2. แต่งตั้งครูที่ปรึกษา  
แต่งตั้งเวรประจำวัน ของ
ครู กรรมการสภานักเรียน 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประสานงาน เผชิญเหตุ 
4. การสุ่มตรวจปัสสาวะ  
5.การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
6.จัดหาเคร่ืองวัดอุณภูมิ
ชุดATKสุ่มตรวจโควิด-19 
8.เร่งรัด ประชาสัมพันธ์
นักเรียนฉีดวัคซีนทุกคน 
9. จัดBig Cleaning day 

ทุกวัตถุประสงค์ที่
กำหนดในกิจกรรม 
ควบคุม มีการปฏิบัติ 
ซึ่งสามารถลดความ
เสี่ยงได้ แต่ยังมีบาง
วัตถุประสงค์ที่ไม่บรรลุ 
เช่น การจัดหาชุด
ตรวจ ATK  
การตรวจปัสสาวะ 
ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
การสอบกลางภาคต้อง 
เลื่อนตามสถานการณ์ 
ของการแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 
 

มีนักเรียนบางส่วนแม้ไม่มาก
ยังแต่งกายผิดระเบียบของ
โรงเรียน บางส่วนยังมาสาย 
ยังมีการทะเลาะวิวาท 
มีปัญหาทางเพศก่อนวัย 
มีกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด  
มีการใช้โทรศัพท์และสื่อ
ออนไลน์ที่ไม่เป็นประโยชน์ 
เข้าเรียนออนไลน์ไม่ครบ
และไม่ค่อยส่งการบ้าน 
นักเรียนบางส่วนยังขาดวินัย
ในการรักษาความสะอาด 
ในชั้นเรียน ในห้องน้ำ 
ตลอดจนปัญหาขยะที่
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดลอ้ม
ในบริเวณโรงเรียน 

1.ใช้การมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหากับเครือข่าย
ชุมชนผู้ปกครอง ตำรวจ 
2.จัดงบประมาณเพิ่มเติม 
เยี่ยมบ้านนักเรียนของครู
ช่วงแพร่ระบาดโควิด-19 

3.จัดประชุมผู้ปกครอง 
4.อบรมคุณธรรม และค่าย

ลูกเสือเนตรนารี-บำเพ็ญ
ประโยชน์บ้านวัดโรงเรียน 

5.จัดกิจกรรมกีฬาภายใน
ต้านยาเสพติด กีฬากลุ่ม
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

6.ปรับปรุงภิทัศน์โรงเรียน
ไม่ให้มีจุดอับเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 

หัวหน้างาน
ปกครอง 
 

ผู้ปกครอง
กรรมการ
สถานศึกษา 
 

ครูเวร
ประจำวัน 

 

คณะกรรม 
การนักเรียน 
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
โรงพยาบาล
ในชุมชน 

รายงาน 
การประชุม
ผู้ปกครอง 
รายงาน 
คัดกรอง
นักเรียน
กลุ่มเสี่ยง 
รายงาน
เยี่ยมบ้าน 
รายงานเวร
ประจำวัน 
รายงาน
สรุปผลการ
ดำเนินงาน/
โครงการ 
ต่าง ๆ 

 
                   ลายมือชื่อ.................................................หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
                                                                                                                                                       (นายสุวิตร เหล่าใหญ่)  

                        ตำแหน่ง ครู        
                                                                                                                                             วันที่ ......เดือน ................ พ.ศ............... 



           แบบ ปค. 5 

งานแผนงาน และงบประมาณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สกลนคร  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจท่ีสำคัญของ 
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเส่ียง 

 
 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 
 
 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
 

วิธีติดตาม 
ประเมินผล 

กลุ่มแผนงาน/งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
1 .  เ พ ื ่ อ ใ ห ้มีข ้อม ู ลด้าน
งบประมาณ การจัดซ้ือ จัด
จ้างโปร่งใส ตรวสอบได้ 
2 . เ พ ื ่ อ เ ผยแพร ่ ข ้ อมู ล
ข่าวสารของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบ 
3. เพ่ือป้องกันปัญหาการใช้
งบประมาณท่ีไม่คุ้มค่า
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ  
4.เพื ่อให้มีการเบ ิกจ ่า ย
ง บ ป ร ะ ม าณ  อ ย ่ า ง มี
ป ระ ส ิ ทธ ิ ภ าพ ท ั น ตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

1.การจัดทำเอกสารหลักฐาน 
จัดซ้ือจัดจ้างและระบบบัญชียัง
ไม่สอดคล้องเป็นปัจจุบัน 
2.การโอนงบประมาณจาก 
ต้นสังกัดล่าช้า มีความเส่ียงท่ี
หน่วยเบิกจะเบิกจ่ายไม่ทัน 
3.การจัดทำข้อมูล ITA ยัง 
ไม่สมบูรณ์และครบทุกตัวช้ีวัด 
4. ค่าสาธารณูปโภคมีมาก 
งบประมาณยังไม่เพียงพอ 
5. งบประมาณด้านอาคาร
สถานท่ีช่วงท่ีมีการระบาดของ
โรคโควิด-19 ใช้จ่ายมากเกิน
งบประมาณท่ีรับจัดสรร 
6.การทำเร่ืองล้างหนี้เงินยืมบาง
โครงการไม่ทันกับการ 
ทำบัญชีประจำเดือน 

- แต่งต้ังคณะกรรมการ 
จัดทำแผนปฏิบัติการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปี 
- แต่งต้ังคณะกรรมการ
ควบคุมภายใน กรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบบัญชี 
- แต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 
- แต่งต้ังคณะกรรมการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
ความโปร่งใสของ
สถานศึกษา (ITA) 

กิจกรรมการควบคุม
ภายในท่ีกำหนดไว้ 
มีการนำไปปฏิบัติจริง 
ซ่ึงสามารถลดความเส่ียง
ได้ แต่ยังมีบาง
วัตถุประสงค์ท่ียังไม่
บรรลุตามเป้าหมาย 
ท่ีกำหนดไว้  
เช่น การเผยแพร่ข้อมูล
ความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (ITA) 
การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการบาง
โครงการล่าช้า 
การจัดทำแผนกลยุทธ์ 
ยังไม่เป็นปัจจุบัน 

สถานศึกษายังไม่สามารถ
ประหยัดเงินงบประมาณ 
ค่าสาธารณูปโภคได้ตาม
เป้าหมายท่ีกำหนด 
มีบางกิจกรรม/โครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการไม่สามารถ
ดำเนินการได้เนื่องจากการ
แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 
การจัดสรรงบประมาณบาง
โครงการไม่สอดคล้องกับงาน 
การรายงานผลการปฏิบัติ
ดำเนินงานยังรายงานไม่ครบ
และเลยกรอบเวลาท่ีกำหนด 
การจัดซ้ือในบางโครงการ 
เบิกจ่ายไม่ตรงเวลากำหนด 
ทำให้อาจมีปัญหาทางบัญชี 

รณรงค์ และกำหนด 
มาตรการ่วมกันในการ
ประหยัดพลังงาน 
แต่งต้ังคระกรรมการ
กำหนดราคากลางและ
รูปแบบรายการท่ีชัดเจน
ถูกต้องตามระเบียบเพ่ือ
รักษาประโยชน์แก่ราชการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการ
นักเรียน และครูเวร
สอดส่องการปิดน้ำปิดไฟ 
ทุกวันก่อนเลิกเรียน 
ระดมทรัพยากรจากชุมชน 
ผู้ปกครอง เช่น จัดผ้าป่า 
จัดทำข้อมูลการให้บริการ 
รายงานสู่สาธารณชน และ
รายงาน ITA ครบ 100 % 

กลุ่มงานแผน 
และ
งบประมาณ 
งานพัสดุงาน
การเงิน 
กรรมการ
นักเรียน 
งาน ร.ร.กับ
ชุมชน 
หัวหน้างาน
โรงเรียน 
กับชุมชน 
สารสนเทศ
และไอซีที
ของโรงเรียน 
และงาน ITA 

ตรวจสอบ
เอกสารการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 
ตรวจสอบ
พัสดุ
ประจำปี 
ตรวจสอบ
บัญชีเงิน
ประจำวัน 
ตรวจสอบ
เอกสาร 
รายงานผล
โครงการ 
ตรวจสอบ
ข้อมูล ITA 
ทางเวบไซต์ 

 
                                                      ลายมือช่ือ...........................................หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 

                                                                                                                                                            (นางสาวชวัลลักษ์ ขาวขำ) 
       ตำแหน่ง ครู 
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         แบบ ปค. 5 

งานบริหารงานบุคคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดสกลนคร  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ/ภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
 

 
 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

วิธีติดตาม 
ประเมินผล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อให้มีอัตรากำลัง

เพียงพอต่อความ
ต้องการของโรงเรียน 

1.2 เพื่อสร้างขวัญ และ
กำลังใจแก่บุคลากร 

1.3 เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน  

1.4 เพื่อเชิดชูเกียรติ 
สนับสนุนความก้าวหน้า
ของครู และบุคลากร 

1. ครูมีภาระงานอื่นที่ไม่ใช่
งานสอนมากจึงปฏิบัติงานได้ 
ไมเ่ต็มตามประสิทธิภาพ 
2. ครูไม่ครบตามวิชาเอก 
ที่ต้องการในการจัดการสอน 
3. ครูได้รับการพัฒนาน้อย
เน่ืองจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 
4. ครูขาดความรู้ ในการใช้ 
เทคโนโลยีการสอนออนไลน์ 
5.ครูบางส่วนยังจัดการเรียนรู้
ที่ไมเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และ Active Learning 
 

1. สำรวจความต้องการ
ครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน  
2. จัดทำข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงาน PA ระหว่าง
ครูกับผู้บริหารโรงเรียน  
3. การจัดทำรายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินการปฏิบัติงาน 
5. จัดอบรมครู การใช้
โปรแกรมสอนออนไลน์ 
ช่วงการระบาดโควิด-19 
6. แต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศการปฏิบัติงานครู 

ก ิจกรรมการควบคุม
ภายใน ที่กำหนดไว้ 
มีการนำไปปฏิบัติจริง 
ซ ึ ่งสามารถลดความ
เส ี ่ยงได ้ แต ่ย ังม ีบาง
ว ัตถ ุประสงค ์ที่ ย ังไม่
บรรลุตามเป้าหมาย 
ที่กำหนดไว้  
 

โรงเรียนยังขาดแคลนครู 
วิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

 

การรับย้าย และการบรรจุ
ครูทดแทนไม่ตรงกับความ
ต้องการวิชาเอกที่ขาดแคลน 

 

บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยจึงไม่ต่อเน่ืองในการ
พัฒนาและจัดการเรียนรู้ 
การสอน Active Learning 
ของครูมีน้อยเน่ืองจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
และนักเรียนเข้าเรียนน้อย 

ลดภาระงานอื่นที่ไม่ใช่
งานสอนของครูให้มีเวลา
เตรียมการสอนมากขึ้น 

 

สนับสนุนการจัดอบรม
พัฒนาครูเกี่ยวกับการใช้
สื่อที่ทันสมัยในการสอน
ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ 

 

มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครู โดย
เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
สนับสนุนอุปกรณ์สอน
ออนไลน์ให้เพียงพอกับ
ครูและนักเรียนทุกคน 

งานอัตรา 
กำลัง 
งานบรรจุ
และแต่งตั้ง 
 

งานพัฒนา
บุคลากร/
งาน ICT 

 

กรรมการ
ประเมินผล
ปฏิบัติงาน 
กรรมการ 
นิเทศที่
ได้รับแต่งตั้ง 

ตรวจสอบ
รายงาน
ประเมิน
ตนเอง 
(SAR) ครู 

 

นิเทศการ
สอนของครู 

 

แต่งตั้ง
กรรมการ 
พัฒนา และ
ประเมินผล
ปฏิบัติงาน 
ของครู 

 
                                                                      ลายมือช่ือ...........................................หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

                                                                                                                                                           (นางสาวพรสุข พลสงคราม)  
                    ตำแหน่ง ครู       

                                                                                                                                                 วันท่ี .......เดือน ......................พ.ศ................. 


