
โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันท่ี  30  กันยายน  2563      
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจ 

ตามแผนการด าเนินการ  
หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุม

ภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานวิชาการ 
1. งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

1). เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น และผลการทดสอบ
ระดับชาติ(O-NET) ของนักเรียน 
ช้ัน  ม.3 และ ม.6 
2). เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจการ
วิจัย/พัฒนาเพื่อแกไ้ขปัญหาด้านการ
เรียนการสอน 
3). เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
มาตราฐานการศึกษาแห่งชาติ เข้าสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 

1. ครูไม่เปล่ียนพฤติกรรม
และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งการ
วัดและประเมินผล ยังมี
นักเรียนติดศูนย์มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติ(O-NET) 
อยู่ในระดับต่่า 
2. ครูขาดการน่าในเรื่องการ
วิจัย/พัฒนาการเรียนการ
สอนมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา
ด้านการเรียนการสอน 
 3.การนิเทศ ติดตาการ
จัดการเรียนการสอน
ประเมินผลยังไม่เป็นไปตาม
แผนการนิเทศ 

1.จัดท่าตาราง
เรียนและ
มอบหมายงานการ
เรียนการสอนตาม
ความรู้
ความสามารถและ
ความถนัดของครู
แต่ละคน 
2.ก่าหนดให้ครู
จัดท่าแผนการสอน
และเสนอผู้บริหาร
ลงนามก่อนสอน
ล่วงหน้าทุกครั้ง 
3.ก่าหนดแผนการ
นิเทศ ติดตาม
ประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีชัดเจน
เป็นรูปธรรม  

- ยังไม่สามารถ
ลดความเส่ียงท่ีมี
อยู่ให้ลงมาอยู่ใน
ระดับท่ีน่าพอใจ
ได้ จึงต้องมีการ
จัดท่าแผนการ
ปรับปรุงในปี
ต่อไป 

 

1.ครยูังไม่
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน รวมทั้งการวัด
และประเมินผล   
2. ครูขาดการน่า
ในเรื่องการวิจัย/
พัฒนาการเรียน
การสอนมา
ประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน 
และขาดครู
ต้นแบบท่ีมีความรู้
และความสามารถ 
ในด้านการวิจัย 
ในช้ันเรียน 

1.จัดประชุมสัมมนา ให้
ความรู้ครใูนเรื่อง
เทคนิค วิธีการใหม่ๆใน
การจัดการเรียน 
รวมทั้งการวิจัยในช้ัน
เรียน 
2. ประชุมวิเคราะห์
วางแผนและจัดท่า
ตารางด่าเนินงานใน
การเตรียมความพร้อม
นักเรียนในการสอบ O-
NET โดยวิธีการตั้ง
โจทย์ข้อสอบและ
อธิบายเนื้อหาประกอบ 
3.จัดกลุ่มครูและครูพี่
เล้ียงท่ีมคีวามรู้
ความสามารถด้าน 
 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
(นายวิรุจน์  
         เมืองมูล) 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจ 

ตามแผนการด าเนินการ  
หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุม

ภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 

 3.การนิเทศติดตาม 
ยังไม่เป็นไปตาม
แผนการนิเทศ  
ผู้บริหาร ผู้นิเทศ 
หรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมาย 
มีภาระงานมาก 
 

การวัดและประเมินผล 
และท่าการวิจัยในช้ัน
เรียนเข้ากลุ่มในช่ัวโมง 
PLC  
4. วางแผนและจัด
ตารางการนิเทศติดตาม 
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนและ
ด่าเนินการนิเทศให้
เป็นไปตามหลักสูตร 
5.พิจารณาจ้างครูหรือ
บุคลากรเพิ่มตามความ
จ่าเป็นในแต่ละ
สาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 

             



  
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการด าเนินการ  

หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุม

ภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน 
และการวิเคราะห์ 
       เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านเขียน   
คิดวิเคราะห์ ท่าให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอน ท่าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
 
 
 
 

 
การพฒันาทกัษะการอ่าน 
การเขียน การคิดวิเคราะห์ 
ยงัไม่บรรลวุตัถปุระสงค์  

 
พัฒนาครูให้มี
ทักษะ และเทคนิค
ในการผลิตส่ือ ให้มี
คุณภาพ โดยให้ครู
อบรมศึกษาดูงาน 
อย่างสม่่าเสมอ 

 
กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีก่าหนด
ไว้ มีการปฏิบัติ
ซึ่งสามารถ 
 ลดความเส่ียงลง
ได้ ในระดับ หนึ่ง 
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก่าหนดไว้ 

นักเรียนส่วนใหญ่
ขาดทักษะ การ
อ่าน การเขียน 
และการคิด
วิเคราะห์  สาเหตุ
เกิดจาก 
1. ครูขาดเทคนิค
การสอนและการ
พัฒนาตนเองใน
การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
2.  ขาดกิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักคิดวิเคราะห์ยัง
ไม่หลากหลายและ
นักเรียนขาดการ
ฝึกฝนอย่างจริงจัง 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
อบรมเรื่องเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้เก่ียวกับ
ทักษะ การอ่าน การเขียน 
และการคิดวิเคราะห ์
2. ส่งเสริมให้ครูจัดท่า
แผนการเรียนรู้ทเน้น
ผู้เรียนเป็นส่าคัญ เน้นฝึก
ทักษะการคิด ฝึกวิเคราะห์
ต่าง ๆในการพัฒนาทักษะ
นักเรียน 
3. ให้จัดกิจกรรมเสริมทุก
รูปแบบ เช่น 
-  บันทึกการอ่าน 
-  สอนซ่อมเสริม 
-  เพ่ือนพ้องสอนกัน 
-  แบบฝึกทักษะการคิด      
โดยฝึกการวิเคราะห์ให้
หลากหลาย     

กลุม่บริหารงาน
วิชาการ 
(นายวิรุจน์  
เมืองมลู 

 
ลายมือช่ือ.............................. .......................... 

                      (นายไกร   ธรรมากาศ) 
                         ต่าแหน่ง  ผู้อ่านวยการโรงเรียนปล้องวทิยาคม 

                                                                                                                                           วันท่ี 1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 


