
แบบ ปค. 5 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
(๓) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผล การประเมิน/

ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและสร้างความ
ตระหนักให้กับนักเรียนและ
ผู้ปกครองในด้านการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 

- ผู้เรียนยังมี
ความตระหนักใน
ด้านการ
ประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดับ
น้อยและไม่เห็น
ความส าคัญของ
การสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ระดับชาติ 
- ผลการทดสอบ  
O-NET ของแต่
ละกลุ่มสาระยัง
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

๑. จัดท าโครงการ
เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
ในแต่ละกลุ่มสาระ 
๒. การวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนโดยจัดเป็น
ชั่วโมงให้ครูผู้สอน 
๓. จัดกิจกรรม
รองรับกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้
ต่างๆ 
๔. การวัดผล
ประเมินผลที่

- ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-
NET ม.๓, ม.๖ 
- ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

- ผลการทดสอบ
ระดับชาติแต่ละ
กลุ่มสาระยังมี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับประเทศ 
- ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่
ละกลุ่มสาระอยู่
ในระดับต่ า 

๑. จัดท าโครงการ
เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนในแต่ละ
กลุ่มสาระ 
๒. มีการวิเคราะห์
ข้อสอบ O-NET 
ของ ๕กลุ่มสาระ 
๓. จัดท ากิจกรรม
สอนเสริม 
๔. วิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน จุดที่
ควรพัฒนาในแต่
ละกลุ่มสาระเพ่ือ

ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

มีกรรมการนิเทศการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระและ
ระหว่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีการจัดกิจกรรม
สอนเสริมของครู มีการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ของครู การวัดผล
ประเมินผลของครู การ
เยี่ยมชั้นเรียน 
   สรุปว่ายังมีหลายกลุ่ม
สาระยังมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนยังไม่เป็นที่น่า
พอใจ และผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET ยังมี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า



(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผล การประเมิน/

ข้อคิดเห็น 

- ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่
ละกลุ่มสาระอยู่
ในระดับต่ า 

หลากหลาย ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ระดับประเทศ จึงควรจัดให้
มีกิจกรรมการควบคุมนี้
ต่อไป 

 

 ลายมือชื่อ ...................................................... 

 ต าแหน่ง .......................................................... 

 วันที่ ........เดือน …............... พ.ศ. ................ 
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(๓) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผล การประเมิน/

ข้อคิดเห็น 

การเพ่ิมจ านวนเข้าเรียนของ
นักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ 

๑. จ านวนนักเรียน
เข้าศึกษาต่อ ม.๑
และ ม.๔ ลดลง 
๒. นักเรียนที่จบ 
ม.๓ ไปศึกษาต่อที่
อื่น 

๑. การแนะแนว 
๒. ให้ทุนการศึกษา
นักเรียนยากจน 
ความประพฤติดี 
เรียนดี 

จ านวนนักเรียนที่
เข้าศึกษาต่อใน
ชั้น ม.๑ และ ม.๔
ลดลง 

จ านวนนักเรียนที่
เข้าศึกษาต่อใน
ชั้น ม.๑ และ ม.๔
ลดลง 

๑. เปิด Open 
House แนะแนว
การศึกษาต่อ 
๒. ให้ทุน
สนับสนุน
การศึกษาต่อ ม.๔
ที่มีผลการเรียนดี
ถึงชั้น ม.๖ 

วิชาการแนะแนว
งานรับนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

๑. แบบสอบถามการศึกษา
ต่อของนักเรียน 
๒. จากการส ารวจและการ
แนะแนว 
   สรุปว่า การควบคุมที่มี
อยู่ไม่สามารถลดความเสี่ยง
ในระดับท่ีน่าพึงพอใจจึง
ควรจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมต่อไป 

 

 ลายมือชื่อ ...................................................... 

 ต าแหน่ง .......................................................... 

 วันที่ ........เดือน …............... พ.ศ. ................ 


