
แบบ ปค. ๕ 

โรงเรียนหนองแหนวิทยา 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดอืน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

การปรับปรุง    
การควบคุม 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
การนิเทศการสอน 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับ
ความรู้ เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานให้
ดีขึ้น 
๒. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ท างานของบุคลากร 

 
๑. การนิเทศการสอน
และการเรียนการสอน
ยังขาดรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลาย 
ไม่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 
๒. การแลกเปลีย่น
เรียนรู้กับสถานศึกษา
อื่นภายนอกเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือการ
เชิญวิทยากรภายนอก
มาให้ความรูย้ังท าได้
ไม่เพียงพอ 

 
๑. มีการจัดระบบการนเิทศ
การสอน และการจดัการ
เรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา โดยมีโครงสรา้ง
การด าเนินงานชัดเจน 
๒. มีการนเิทศการสอนตาม
ปฏิทินท่ีก าหนดไว ้
๓. มีการประเมินผลระบบ
และกระบวนการนิเทศการ
สอนภายในสถานศึกษาตาม
แผนที่ก าหนด 

 
กิจกรรมการควบคุม 
ที่ก าหนดไว้มีการปฏิบตัิ 
ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง
ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้

 
จากการด าเนินงาน ยังมี
ความเสีย่งท่ีท าให้ไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ ดังนี ้  
๑. รูปแบบและวิธีการ
การนิเทศการสอนยังไม่
มีความหลากหลายและ
ไม่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 
๒. การแลกเปลีย่น
เรียนรู้กับสถานศึกษา
อื่นภายนอกเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ยังท าได้ไม่
เพียงพอ 

 
- จัดให้มกีารประชุม
วางแผนก าหนด
เป้าหมายและวิธี
ด าเนินงานร่วมกันโดย
ใช้กระบวนการชุมชน
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)  
- จัดให้มีปฏิทินก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนอยา่งเป็น
ระบบ  
 

 
๕ เม.ย. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

 
 ว่าที่ร้อยตรี .................................................. 

     (เกชา    กลิ่นเพ็ง) 
           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 

           วันที่  ๓๐  เดือน  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 



แบบ ปค. ๕ 

โรงเรียนหนองแหนวิทยา 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดอืน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

การปรับปรุง    
การควบคุม 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

   
๔. มีการพัฒนาระบบและ
กระบวนการนเิทศการสอน
ของสถานศึกษาโดยความ
ร่วมมือกับคณะคร ู
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ การนิเทศ
การสอนภายในสถานศึกษา
กับสถานศึกษาอื่น ภายใน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นบาง
โอกาส 

 
กิจกรรมการควบคุม 
ที่ก าหนดไว้มีการปฏิบตัิ 
ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง
ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้

 
จากการด าเนินงาน ยังมี
ความเสีย่งท่ีท าให้ไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ ดังนี้   
๑. รูปแบบและวิธีการ
การนิเทศการสอนยังไม่
มีความหลากหลายและ
ไม่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 
๒. การจดัท ารายงาน 
ประจ าปียังไม่เป็นไป 
ตามทีก่ าหนด      

 
- ก าหนดแผนงาน 
หรือโครงการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
สถานศึกษาอ่ืนภายใน
เขตพื้นท่ีหรือเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้
ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
- จัดให้มีปฏิทินก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนอยา่งเป็น
ระบบ 

 
๑ พ.ค. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ 
หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

 
 ว่าที่ร้อยตรี .................................................. 

     (เกชา    กลิ่นเพ็ง) 
           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 

           วันที่  ๓๐  เดือน  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

 

 



แบบ ปค. ๕ 

โรงเรียนหนองแหนวิทยา 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดอืน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

การปรับปรุง    
การควบคุม 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
การจัดการเรยีนการสอน 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาครผูู้สอนให้มีความรู ้ความ
เข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น 

 
๑. การจดัการเรียน
การสอนยังขาด
รูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่
สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 
๒. การแลกเปลีย่น
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ยังไม่
เพียงพอ  
 

 
๑. แต่งตั้งคณะท างานศึกษา
สภาพปัญหาปัจจุบัน และ
ความต้องการของ
สถานศึกษา 
๒. จัดท าแผนยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน 
๓. ด าเนินการตามแผนโดยมี
กิจกรรมหลัก ดังนี ้
   ๓.๑ จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างความ
เข้าใจทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 
จากการประเมินผลการ
ควบคุม พบว่า กิจกรรม
การควบคุมที่ก าหนดไว้
มีการปฏิบตัิซึ่งสามารถ
ลดความเสีย่งได้ แตย่ัง
ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้

 
จากการด าเนินงาน ยังมี
ความเสีย่งท่ีท าให้ไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ ดังนี้   
๑. ครสู่วนใหญ่ยังไม่มี
การปรับการเรยีน 
เปลี่ยนการสอนตาม    
แนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
 

 
๑.๑ พัฒนาทีมงาน 
โดยใช้เทคนิคการมี
ส่วนร่วมแบบ
กัลยาณมิตร 
๑.๒ ใช้รูแบบการ
นิเทศท่ีหลากหลาย ท้ัง
การนิเทศภายในและ
นิเทศภายนอก 
๑.๓ จดัท าแผนและ
ปฏิทินการนิเทศ
ภายในที่เน้นการมีส่วน
ร่วม 

 
๑๖ พ.ค. 
๒๕๖๒ 

หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

 
 ว่าที่ร้อยตรี .................................................. 

     (เกชา    กลิ่นเพ็ง) 
           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 

           วันที่  ๓๐  เดือน  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 



แบบ ปค. ๕ 

โรงเรียนหนองแหนวิทยา 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดอืน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

การปรับปรุง    
การควบคุม 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

   
   ๓.๒ จัดประชุมกลุม่ย่อย 
แยกตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์
หลักสตูรและจดัท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
   ๓.๓ จัดสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาใหเ้ป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้
๔. ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานโดยการก ากับ 
ติดตาม นิเทศและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอน พร้อมท้ังจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ 

  
๒. การปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องจากการ
ด าเนินงานไม่เป็นระบบ
และขาดความต่อเนื่อง 

 
๒.๑ ให้มีแผนงาน 
หรือโครงการพัฒนา
ทีมงานท่ีชัดเจนเน้น
การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
 

 
๑๔ พ.ค.  
๒๕๖๒ 

หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

 
 ว่าที่ร้อยตรี ................................................. 

     (เกชา    กลิ่นเพ็ง) 
           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 

           วันที่  ๓๐  เดือน  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 



แบบ ปค. ๕ 

โรงเรียนหนองแหนวิทยา 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดอืน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

การปรับปรุง    
การควบคุม 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

  ๕. ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องที่พบจากผลการ
ตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงาน 

 จากการด าเนินงาน ยังมี
ความเสีย่งท่ีท าให้ไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ ดังนี ้  
๑. รูปแบบและวิธีการ
การนิเทศการสอนยังไม่
มีความหลากหลายและ
ไม่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 
๒. การแลกเปลีย่น
เรียนรู้กับสถานศึกษา
อื่นภายนอกเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ยังท าได้ไม่
เพียงพอ 

- จัดให้มกีารประชุม
วางแผนก าหนด
เป้าหมายและวิธี
ด าเนินงานร่วมกันโดย
ใช้กระบวนการชุมชน
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)  
- จัดให้มีปฏิทินก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนอยา่งเป็น
ระบบ  
 

 

 

 ว่าที่ร้อยตรี .................................................. 
     (เกชา    กลิ่นเพ็ง) 

           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
           วันที่  ๓๐  เดือน  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 



แบบ ปค. ๕ 

โรงเรียนหนองแหนวิทยา 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดอืน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

การปรับปรุง    
การควบคุม 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้โรงเรียนหนองแหนวิทยา        
มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีได้รับมาตรฐานตรงตาม       
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

โรงเรียนหนองแหน
วิทยา เป็นโรงเรียน
ประจ าต าบล ซึ่งการ
เดินทางไปเรียนใน
โรงเรียนประจ าอ าเภอ
มีความสะดวก ท าให้
ผู้ปกครองที่มีความ
พร้อมในการส่งบุตร
หลานไปเรียนต่อ
ค่อนข้างมาก จึงมี
เพียงส่วนน้อยท่ีเรียน
ในโรงเรียนใกล้บ้าน
และไม่มีความพร้อม
ในด้านการเรียน 

๑. ก าหนดมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 
๒. จัดท าแผนพัฒนา   
การศึกษาของสถานศึกษา 
๓. จัดระบบบรหิารและ 
สารสนเทศ 
๔. ด าเนินงานตาม 
แผนพัฒนาการศึกษา 
๕. มีการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพสถานศึกษา 
๖. จัดให้มีการประเมิน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
๗. จัดท ารายงานประจ าป ี
๘. มีการพัฒนาคณุภาพ 
อย่างต่อเนื่อง 

   กิจกรรมการควบคุม 
ที่ก าหนดไว้มีการปฏิบตัิ 
ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง
ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้

   การประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน 
เนื่องจาก  
๑. การจดัท ามาตรฐาน   
การศึกษาของ
สถานศึกษายังไม ่
เหมาะสม และไม ่
สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา 
๒. การจดัท ารายงาน 
ประจ าปียังไม่เป็นไป 
ตามทีก่ าหนด      

๑. จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อศึกษา 
วิเคราะหส์ถานภาพ
ของสถานศึกษาอย่าง
จริงจัง 
๒. จัดให้มีการตดิตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในที่เป็นระบบ 
๓. เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๕ เม.ย. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ 
 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ 
หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

 
 ว่าที่ร้อยตรี .................................................. 

     (เกชา    กลิ่นเพ็ง) 
           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 

           วันที่  ๓๐  เดือน  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 


