
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ที่ ศธ ๐๔๒๙๑.๓๓/ ๔๔๗                                                       โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
                                                                                      ๒๒/๑๘ ซอยงามวงศ์วาน ๔๓                                                                               
                                                                                      ถนนงามวงศ์วาน  เขตหลักสี ่  
    กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๑๐  
 

   ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การจัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

อ้างถึง  หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๒๙๑/๔๓๖๗ 

    ลงวันที่ ๓๐  สิงหาคม   ๒๕๖๔  
สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. หนังสือรบัรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑)       จ านวน ๑ ชุด  
   ๒. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)   จ านวน ๑ ชุด 
   ๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)    จ านวน ๑ ชุด 
   ๔. รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)  จ านวน ๑ ชุด 
      

   ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ได้แจ้งให้
ทางโรงเรียนราชวินิตบางเขน ด าเนินการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ า  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วจัดส่งให้กับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ภายใน
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  

   ในการนี้ โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้ด าเนินการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
  (นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน)์ 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
โทร. ๐ ๒๕๙๑  ๗๙๕๙ 
โทรสาร ๐ ๒๕๙๑  ๑๔๔๕ 
 



แบบ ปค. ๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจ

อย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มี

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส 

รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนราชวินิตบางเขน เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน                

มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การก ากับและดูแลของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปฏิทิน

ถัดไป สรุปไดด้ังนี ้
 

กลุ่มบริหารวชิาการ 

การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

   ๑.๑ ขาดความพร้อมในด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ 

เเท็บเล็ตแบบสัมผัส และโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

    ๑.๒ สัญญาณอนิเทอร์เน็ตไม่เสถียร ท าให้การจัดการเรียนการสอนเกิดความขัดข้อง 

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

   ๒.๑ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียน                    

การสอน เพ่ือให้ครูผู้สอนยืมและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

    ๒.๒ ปรับปรุงสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้ดีขึ้นและครอบคลุมบริเวณที่ใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน 

 

 

 
 

 



กลุ่มบริหารทัว่ไป 

งานกิจการนักเรียน 

โครงการท าดีมีสุขลูก รนบ. การท าบัตรนักเรียน 

       ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

     ๑.๑ การจัดท าบัตรนักเรียนด าเนินการโดยบริษัทภายนอก ซึ่งทางบริษัทไม่สามารถรับท าบัตร

นักเรียนได้หากมีจ านวนบัตรไม่ถึงเกณฑ ์

    ๑.๒ งบประมาณที่ใช้ในการท าบัตรนักเรียนจะตั้งเบิกตามใบเสร็จที่ทางบริษัทได้เสนอราคามา 

ตามจ านวนบัตรที่ได้จัดท าและตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

      ๒.๑ ประสานงานกับบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็คเทรด จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต

เครื่องพิมพ์บัตรนักเรียน 

    ๒.๒ ท าบันทึกข้อความเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรนักเรียน หมึกและ

บัตรเปล่า 

    ๒.๓ ติดต้ังเครื่องพิมพ์บัตรนักเรียนที่กลุ่มบริหารทั่วไป 

    ๒.๔ เจ้าหน้าที่ของบริษัทสาธิตและอบรมวิธีการใช้งานให้แก่คุณครูผู้รับผิดชอบการท าบัตร

นักเรียน 

    ๒.๕ ติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

งานพัฒนาบคุลากร 

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

     ๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความสนใจในการเข้าร่วมอบรมเรื่องการขอมีหรือเลื่อน

วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (วPA) 

  ๑.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ไม่ได้จัดท าสรุปรายงานผล                     

การเข้าร่วมอบรม 

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

    ๒.๑ ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดอบรมการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (วPA)                 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 

    ๒.๒ ก ากับติดตามการจัดท ารายงานเข้าร่วมการอบรม 

   ๒.๓ วางแผนการจัดอบรมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติในการขอมีหรือ

เลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (วPA) ในปีงบประมาณถัดไป    

 



กลุ่มบริหารงบประมาณ 

งานการเงินและงานพัสดุ 

       ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

    ๑.๑ สถานที่จัดเก็บพัสดุที่เสื่อมสภาพรอจ าหน่ายมีไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถรวบรวมพัสดุที่

ช ารุดได้ ท าให้การจ าหน่ายพัสดุไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง                     

พ.ศ.๒๕๖๐ 

       ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 ๒.๑ ส ารวจตรวจสอบพัสดุที่เสื่อมสภาพช ารุดอย่างสม่ าเสมอ 

 ๒.๒ จ าหน่ายพัสดุควรด าเนินการมากกว่า ปีละ ๒ ครั้ง 

 ๒.๓ จัดหาสถานที่เก็บวัสดุครุภัณฑ์ที่รอการจ าหน่าย และรวบรวมพัสดุที่ช ารุดรอการจ าหน่าย 

ไว้ที่เดียวกัน 

 

 

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

        (นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน)์ 

                                                                       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

                                                                                    วนัที ่๑๔  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. ๔ 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

องค์ประกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
      โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการสร้างบรรยากาศ
ของการควบคุมเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรเกิด
ทัศนคติที่ดีและเข้าใจถึงความส าคัญของการควบคุม
ภายใน มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากร  
ที่ รับผิดชอบงานควบคุมภายในโดยการเข้ารับ      
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เสริมสร้างความรู้           
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน ระบุขอบเขตหน้าที่              
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งฝ่ายบริหารมี          
การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมมาภิบาล 
มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและ
โปร่งใส ยึดประโยชน์ของราชการเป็นส าคัญ 

 
    สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนราชวินิต
บางเขน มีความเหมาะสมและมีส่วนส่งผลท าให้ระบบ
การควบคุมภายในของโรงเรียนมีประสิทธิผล
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการก าหนด
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน 
     ทั้งนี้ การติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
ยังต้องวางแผนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     โ ร ง เ รี ย น ร า ช วิ นิ ต บ า ง เ ข นมี ก า ร ก า หน ด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนในการประเมิน
ความเสี่ยงที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศ น์ 
ภารกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนก าหนดไว้อย่าง
เหมาะสม มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน
และภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
และการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

 
    โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีการติดตามและ
ประเมินความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางป้องกันและ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้แบบประเมิน           
การควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) ได้อย่าง
เหมาะสม 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีแนวทางในการจัด
กิจกรรมการควบคุมและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่า
เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ ระบบการควบคุมภายในชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน
เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้
เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 
 

 
     ในภาพรวมโรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการจัด
กิจกรรมควบคุมที่ เหมาะสมเกิดผลส า เร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดให้จัดกิจกรรม
ควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ              
รวมทั้งมีการก ากับ ติดตามและประเมินผล 
      



องค์ประกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     มี ร ะบบข้ อ มู ล ส า รส น เทศที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ         
การปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสามารถสื่อสารไปยัง
ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับข้อมูล
ส า ร ส น เ ท ศ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม                    
ความรับผิ ดชอบได้ อย่ า งมี ประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล  บรรลุ วั ตถุประสงค์ของโรง เรี ยน                 
เช่น การประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การรายงานผล                 
การปฏิบัติ งาน ติดตามผลการด า เนินงานผ่าน        
แอปพลิเคชันไลน์โรงเรียนและเว็บไซต์โรงเรียน             
ราชวินิตบางเขน www.rvb.ac.th การใช้ระบบ
Student Care ส าหรับการติดตามการขาด ลา                 
มาสายของนักเรียน การจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูล
ออนไลน์ของโรงเรียน เป็นต้น 

 
    โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีข้อมูลสารสนเทศ              
ผ่านระบบเครือข่าย เป็นระบบงานควบคุมภายใน
ออนไลน์สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุม ทั้ ง       
ก า รประชาสั มพั น ธ์ ข้ อ มู ล ส า รสน เทศต่ า ง  ๆ                     
บุคลากรสามารถการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ 
ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผล การแลกเปลี่ยน 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมและภายนอก
โรงเรียน สะดวกต่อผู้ใช้ และผู้บริหารส าหรับใช้เป็น
ข้อมู ลสารสนเทศที่ ช่ วยในการบริหารจั ดการ
สถานศึกษา  

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
      โ ร ง เ รี ยนราชวินิ ตบาง เขน  มี การติ ดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงท าให้เป็นระบบส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียนและน าผล     
การติดตามประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
     มี การติดตามประเมินผล และรายงานผล                  
การปฏิบัติงานด้วยระบบ PDCA โดยผู้บริหารสามารถ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมภายใน
ได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบงานควบคุมภายในออนไลน์ 
มีการจัดท ารายงานผลการประเมินเป็นฐานข้อมูล 
เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการก าหนดแผนปฏิบัติ
งานการปรับปรุงพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 

ผลการประเมนิโดยรวม  
 โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ สรุปโดย
ภาพรวมว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ตาม ยังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ายังมีจุดอ่อนอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุง
กิจกรรมการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และก าหนดวิธีการหรือแผน                     
การปรับปรุง การควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป 

    ลายมือชื่อ…...................................................... 

                                                                                               (นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์) 

                                                                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

                                                                                   วนัที ่๑๔  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 
 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรบัระยะเวลาการด าเนนิงานสิ้นสุดวนัที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ 
ภารกิจอื่น ๆ ท่ีส าคัญของ 

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
การจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อจัดรูปแบบการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 
๒. เพื่อจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 

ความไม่พร้อมใน                
การจัดการเรียน 
การสอนในรูปแบบ
ผสมผสาน (Blending 
Learning)  หรือ            
การเรียนรูปแบบ
ออนไลน์  (Online)  
พร้อมกับการเรียน                
ที่โรงเรียน (On-Site) 

๑. ด าเนินการประชุม
วางแผนด าเนินงานกับ             
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๒. ด าเนินการออกค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างาน 
๓. ด าเนินการประชุม 
เพื่อชี้แจงคณะกรรมการ 
๔. ด าเนินงานและ
มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ 
๕. คณะท างาน
ด าเนินงานตามแผน             
การด าเนินงานที่วางไว้ 
๖. ด าเนินการประชุม
เพื่อติดตาม แก้ไข และ 
สรุปการด าเนินงาน 

กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว้ 
มีการวางแผน                 
การปฏิบัติงาน และ
ได้ด าเนินการตาม
แผน ซึ่งสามารถลด 
ความเสี่ยงได้  
แต่ขาดประสิทธิภาพ 

๑. ขาดความพร้อมใน
ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ใน              
การจัดการเรียน                
การสอน เช่น โน้ตบุ๊ก
คอมพิวเตอร์ เเท็บเล็ต
แบบสัมผัส และ
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
๒. สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 
ท าใหก้ารจัด การเรียน
การสอนเกิด                    
ความขัดข้อง 

๑. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยจีัดเตรียมอุปกรณ์
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้ครูผู้สอนยืมและน าไปใช้                      
ในการจัดการเรียนการสอน 
๒. ปรับปรุงสัญญาณระบบ
อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน               
ให้ดีขึ้นและครอบคลุมบริเวณ                 
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
๑. งานพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
๒. กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

แบบ ปค.๕  



 โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ) 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาการด าเนนิงานสิ้นสุดวนัที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ 
ภารกิจอื่น ๆ ท่ีส าคัญของ 

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
การพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการขอมีหรือ

เลือ่นวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (วPA) 

 

ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ            
แนวปฏิบัติในการขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ
เกณฑ์ใหม่ (วPA) 

๑. ประชุมวางแผน 

ด าเนินงานภายใน 

กลุ่มบริหาร 

๒. ประสานงานกับ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ 

ข้อมูลการจัดการอบรม 

๓. ประชาสัมพันธ์                

การจัดอบรมออนไลน์

ของหน่วยงานต่าง ๆ 

ให้แก่ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทราบ 

๔. มอบหมายให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จัดส่งรายงานผลการเข้า
ร่วมอบรมออนไลน์ 

กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว้มี                  
การปฏิบัติที่สามารถ
ลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอต่อ                     
การบรรลุผลส าเร็จ 

จากการด าเนินงานพบว่า

ยังมีความเสี่ยง คือ                 

ครูและบุคลากรทาง     

การศึกษาขาดความเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติใน 

การขอมีหรือเลื่อน              

วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่               

(วPA) เนื่องจาก 

๑. ครูและบุคลากรทาง          

การศึกษาขาด                   

ความสนใจ ในการเข้า

ร่วมอบรมเรื่องการขอมี

หรือเลื่อนวิทยฐานะ

เกณฑ์ใหม่ (วPA) 

๒. ครูและบุคลากรทาง   

การศึกษาผู้เข้าร่วมอบรม

ออนไลน์ไมไ่ด้จัดท าสรุป

รายงานผลการเข้าร่วม

อบรม 

๑. ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ               

การจัดอบรมการขอมีหรือ

เลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่             

(วPA)  จากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 

๒. ก ากับติดตามการจัดท า

รายงานเข้าร่วมการอบรม 

๓. วางแผนการจัดอบรมคณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่องแนวปฏิบัติในการขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ 
(วPA) ในปีงบประมาณถัดไป 
 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

แบบ ปค.๕  



 
โรงเรียนราชวนิิตบางเขน (ต่อ) 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรบัระยะเวลาการด าเนนิงานสิ้นสุดวนัที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ 
ภารกิจอื่น ๆ ท่ีส าคัญของ 

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
โครงการท าดีมีสุขลูก รนบ.   
การท าบัตรนักเรียน 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตัวตน
การเป็นนักเรียนโรงเรียนราชวินิต
บางเขน 

๒. เพื่อใช้เป็นหลักฐานใน 

การติดต่อกับโรงเรียน 

๓. เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ                 
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 

การจัดท าบัตรนักเรียน
ใหม่ กรณีนักเรียนที่
รายชื่อตกหล่น และ
นักเรียนที่ท าบัตรสูญ
หายมีความล่าช้า โดย
นักเรียนที่มี                        
ความประสงค์ท าบัตร
ใหม่ ต้องรอปี
การศึกษาถัดไป 

๑. ประชุมวางแผน
ด าเนินการและแต่งตั้ง
คณะท างาน 

๒. วิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา 
๓. ประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนทราบถึง
แนวทางขั้นตอนใน                  
การปฏิบัติ 
๔. คณะท างาน
ด าเนินงานตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
๕. การประเมินผล                  
การท างานและติดตาม
เพื่อน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา 

 

จากการควบคุมท่ีมี
อยู่พบว่ามีข้อจ ากัด
เรื่อง เกณฑ์                  
การจัดท าบัตร
นักเรียนกับบริษัท
ภายนอก จึงยังไม่
สามารถควบคุม               
ความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 

นักเรียนไม่สามารถท า
บัตรนักเรียนได้ภายใน                
ปีการศึกษาเนื่องจาก 
๑. การจัดท าบัตร
นักเรียน ด าเนินการโดย
บริษัทภายนอก ซึ่งทาง
บริษัทไม่สามารถรับท า
บัตรนักเรียนได้หากมี
จ านวนบัตรไม่ถึงเกณฑ์ 
๒. งบประมาณที่ใช้ใน  
การท าบัตรนักเรียนจะ
ตั้งเบิกตามใบเสร็จที่
ทางบริษัทได้เสนอราคา
มา ตามจ านวนบัตรที่ได้
จัดท า 

 

๑. ประสานงานกับบริษัท 
อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค           
เทรด จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต
เครื่องพิมพ์บัตรนักเรียน 

๒. ท าบันทึกข้อความ               
เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรนักเรียน 
หมึกและบัตรเปล่า  
๓. ติดตั้งเครื่องพิมพบ์ัตร
นักเรียนที่กลุ่มบริหารทั่วไป 
๔. เจ้าหน้าที่ของบริษัทสาธิต
และอบรมวิธีการใช้งานให้แก่
คุณครูผู้รับผิดชอบการท าบัตร
นักเรียน  
 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

 
 
 

แบบ ปค.๕  



 
 โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ) 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรบัระยะเวลาการด าเนนิงานสิ้นสุดวนัที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ 
ภารกิจอื่น ๆ ท่ีส าคัญของ 

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
งานพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การจ าหน่ายพัสดุเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

การจ าหน่ายพัสดุ      
ที่เสื่อมสภาพไม่เป็นไป
ตามขั้นตอนที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติ   
การจัดซื้อจัดจ้าง                
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี 
๒. ด าเนินการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี 
๓. รายงานผล 
การตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี 
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริง 
๕. รายงานผลการสอบหา
ข้อเท็จจริงถึงสาเหตุ 
๖. อนุมัติจ าหน่ายพัสดุ 
๗. จัดท าแบบสรุป 
การจ าหน่ายพัสดุ 
 

การควบคุมที่ก าหนด

ไว้ เม่ือปฏิบัติแล้ว 

สามารถลด                  

ความเสี่ยงได้ แต่ยัง

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ที่ก าหนดไว้ 

 

   จากการด าเนินงาน

พบว่ายังมีความเสี่ยงคือ 

สถานที่จัดเก็บพัสดุที่

เสื่อมสภาพ รอจ าหน่าย

มีไม่เพียงพอ จึงไม่

สามารถรวบรวมพัสดุที่

ช ารุดได้ ท าให้                   

การจ าหน่ายพัสดุไม่

เป็นไปตามขั้นตอนที่

ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติ 

การจัดซื้อจัดจ้าง                     
พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑. ส ารวจตรวจสอบพัสดุที่
เสื่อมสภาพช ารุดอย่างสม่ าเสมอ  
๒. จ าหน่ายพัสดุควรด าเนินการ
มากกว่า ปีละ ๒ ครั้ง 
๓. จัดหาสถานที่เก็บวัสดุ

ครุภัณฑ์ที่รอการจ าหน่าย               

และรวบรวมพัสดุที่ช ารุดรอ                  

การจ าหน่ายไว้ที่เดียวกัน 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
งานพัสดุ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
 
 
 

แบบ ปค.๕  



 
 โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ) 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรบัระยะเวลาการด าเนนิงานสิ้นสุดวนัที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ 
ภารกิจอื่น ๆ ท่ีส าคัญของ 

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
งานพัสดุ 

 (ต่อ) 

 เพื่อน าไปวางแผน             
การจ าหน่ายพัสดุใน
ปีงบประมาณต่อไป 

    

 
 
  ลายมือชื่อ........................................................ 
                  (นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน)์ 
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
          วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.๕  



 
 

 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

         ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 

 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 
 

 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผล 

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ให้ไม่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายของ
โรงเรียน 
๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของโรงเรียนในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 

ผลสัมฤทธิ์                
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ของโรงเรียนยังไม่
เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

๑. ด าเนินการประชุม
วางแผนด าเนินงานกับ             
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๒. ด าเนินการออกค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างาน 
๓. ด าเนินการประชุม 
เพื่อชี้แจงคณะกรรมการ 
๔. ด าเนินงานและ
มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ 
๕. คณะท างาน
ด าเนินงานตามแผน 
การด าเนินงานที่วางไว้ 
๖. ด าเนินการประชุม
เพื่อติดตาม แก้ไข และ
สรุปการด าเนินงาน 

กิจกรรมการควบคุมที่
ก าหนดไว้มีการวาง
แผนการปฏิบัติงาน 
และได้ด าเนินการตาม
แผนซึ่งสามารถลด 
ความเสี่ยงได้  
แต่ขาดประสิทธิภาพ 

๑. ในการจัดการเรียน
การสอน พบว่ามี
นักเรียนบางส่วนยัง
ขาดความคงทน                
ในการเรียนดังนั้นเมื่อ
มีการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
นักเรียนจึงไม่สามารถ
ท าแบบทดสอบได้      
๒. นักเรียนขาดทักษะ 
ในการท าแบบทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)  เนื่องจาก
เป็นรูปแบบ 
ที่ไม่คุ้นเคย  

๑. ครูผู้สอนต้องปรับ
วิธีการสอน แบบ 
Active Learning 
เพื่อสร้างความคงทน
ในการเรียนให้กับ
นักเรียน                       
๒. ครูผู้สอนม ี              
การทบทวนสรุป
ความรู้ หรือการติว
เข้มเพื่อให้นักเรียนได้
มีโอกาสฝึกทักษะ            
การท าแบบทดสอบ 
๓. การฝึกให้นักเรียน
ท าแบบทดสอบใน
รูปแบบที่ใช้ใน
แบบทดสอบ                   
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน                                 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
๑. ครูผู้สอน 
๒. หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๓. งานวัดประเมินผล 
๔. กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

 

 

 

  จากการติดตาม              
การยกระดับผลสัมฤทธิ ์                  
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
พบว่า คะแนนเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา               
ปีที่ ๓ และ                         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
สูงขึ้นกว่าทุก ๆ ปี               
ความเสี่ยงในเร่ืองนี้จึง              
ไม่ปรากฏ ประกอบกับ               
การประกาศยกเลิก                 

 

แบบติดตาม ปค. ๕   



 

 

 โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ)  

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

                                                      ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔         

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 

 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 
 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผล 

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
(ต่อ) 

   ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานต่ ากว่าค่า
เป้าหมาย 

๔. การปรับรูปแบบ                    
การสอบวัดผลโดย
ใช้แบบทดสอบที่มี
รูปแบบตามที่
ปรากฏใน
แบบทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 

 
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) จึงไม่
ต้องควบคุมความเสี่ยง
ปัญหาเรื่องนี้ต่อไป 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
การพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ศักยภาพ สามารถปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไม่ได้
รับการพัฒนาที่ตรง
ตามศักยภาพ 

๑. ประชุม วางแผน 
ด าเนินงานภายในกลุ่ม
บริหาร  
๒. จัดท าแบบส ารวจ
หัวข้อความต้องการใน
การพัฒนาให้แก่ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๓. ประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ               
ที่เกี่ยวข้อง  

กิจกรรมการควบคุมที่
ก าหนดไว้ มีการปฏิบัติที่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอต่อการบรรลุ      
ผลส าเร็จ 

จากการด าเนินงาน
พบว่ายังมีความเสี่ยง 
คือ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไม่ไดรั้บ
การพัฒนาที่ตรงตาม
ศักยภาพ เนื่องจาก 
๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประสงค์
เข้าร่วมอบรมจ านวน
น้อย 

๑. จัดท าแผนพัฒนา
ตนเอง (ID PLAN) 
และมีคณะกรรมการ
ติดตามผล 
๒. จัดให้มีการอบรม
ประจ าภาคเรียนต่อ
ปีการศึกษา 
๓. จัดสรร
งบประมาณให้
เพียงพอและ
จัดล าดับ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
๑. กลุ่มบริหาร              
งานบุคคล 
๒. คณะครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
 

  จากการติดตาม
ผลสรุปรายงาน              
การอบรมของคณะครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา พบว่า คณะครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถน าความรู้
ที่ได้รับจากการอบรม
พัฒนาตนเอง  
 

แบบติดตาม ปค. ๕   



 

 

โรงเรียนราชวนิิตบางเขน (ต่อ)  

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

                                                      ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔         

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 

 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 
 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผล 
การประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
การพัฒนาบุคลากร 
(ต่อ) 
๒. เพื่อส่งเสริมให้ครูบุคลากร
ทางการศึกษาได้พัฒนาผลงาน           
การจัดการเรียนการสอนของตน
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
เผยแพร่แก่สาธารณชนได้อย่าง
เชิงประจักษ์ 

 เพื่อรับทราบข้อมูล                
การจัดการอบรม 
๔. ประชาสัมพันธ์ 
การจัดอบรมของ
หน่วยงานต่าง ๆ 
ให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ 
๕. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายให้ครูและ
บุคลากรทาง                 
การศึกษาเข้าร่วม   
การอบรม 
๖. มอบหมายให้ครู
และบุคลากรทาง 
การศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการเข้าร่วม
อบรม 

 ๒. การจัดสรร
งบประมาณในการเข้า
ร่วมอบรมไม่เพียงพอ 
๓. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ส่ง
รายงานผลการเข้าร่วม
อบรม 

ความส าคัญใน               
การเข้ารับการอบรม 
๔. ก ากับติดตาม  
การจัดท ารายงาน
เข้าร่วมการอบรม 

 
มาปรับใช้และ
พัฒนาการจัด             
การเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมี
การเผยแพร่ผลงานแก่
สาธารณชนได้อย่าง
เชิงประจักษ์ ผ่าน
ทางเว็ปไซต์โรงเรียน 
โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)  
จึงไม่ต้องควบคุม 
ความเสี่ยงปัญหาเรื่อง
นี้ต่อไป 

 

แบบติดตาม ปค. ๕   



 

 

โรงเรียนราชวนิิตบางเขน (ต่อ)  

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

                                                     ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔         

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 

 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 
 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผล 

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
กิจกรรมระเบียบวินัยโรงเรียน 
(มาสาย) 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้นักเรียนเข้าแถวได้ตรง
เวลาที่โรงเรียนก าหนดทุกวัน 
๒. เพื่อลดจ านวนนักเรียนที่มา
สาย 
๓. เพื่อให้นักเรียนเคารพ
กฎระเบียบของโรงเรียน 

นักเรียนมาโรงเรียน
สายส่งผลให้
นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมหน้าเสาธง 

๑. ประชุมวางแผน
ด าเนินการและแต่งตั้ง
คณะท างาน 
๒. วิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาโดยวิธีการ
สอบถามนักเรียน 
๓. ประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนทราบถึง
แนวทางในการแก้ไข
ปัญหา 
๔. คณะท างาน
ด าเนินงานตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
๕. การประเมินผล 
การท างานและติดตาม
เพื่อน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา 

กิจกรรมโครงการแก้ไข
ปัญหานักเรียนมา
โรงเรียนสาย สามารถ
แก้ไขปัญหาลดความ
เสี่ยงลงได้ แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ดังนั้นจึงต้องมีการเพิ่ม
มาตรการขั้นตอนใน
ระยะถัดไปและปลูกจิต
ส าของนักเรียนมากขึ้น 

จากการด าเนิน 
การแก้ไขปัญหา
นักเรียนมาสาย           
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เนื่องจาก 
๑.ผู้มีหน้าทีร่ับผิดชอบ
ในการแก้ปัญหายัง
ขาดประสิทธิภาพและ              
ความต่อเนื่องของ                 
การปฏิบัติงาน 
๒.จากการประเมินผล 
การท างานและติดตาม
การมาสายของ
นักเรียน พบว่า 
นักเรียนบางส่วน              
มาสาย 

๑. จัดโครงการ
อบรมพัฒนา
บุคลากร 
๒. การสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และติดตามผล 
การปฏิบัติงานเป็น
ระยะ 
๓. จัดกิจกรรม
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
งานกิจการนักเรยีน 
 กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

  จากการติดตามผล              
การด าเนินงานงวดวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
พบว่า ผู้รับผิดชอบได้
เข้ารับการอบรม 
สัมมนาและติดตามผล
การปฏิบัติงานเป็นระยะ 
ตลอดจนได้จัดโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมเพื่อ
ปลูกจิตส านึกให้แก่
นักเรียน                      
  สรุปผลการด าเนินการ
ปรับปรุงการควบคุมที่
ก าหนดไว้ คือ สามารถ
ลดความเสี่ยงได้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 

 

 

แบบติดตาม ปค. ๕   



 

 

โรงเรียนราชวนิิตบางเขน (ต่อ)  

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

                                                             ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔         

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 

 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 
 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผล 

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
การรับ – จ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การรับ – จ่ายเงิน            
การเก็บรักษาเงิน การยืมเงิน
และการส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืม 
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 

จากการด าเนินการ
งานการเงินไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ติดตามการส่งใช้เงิน

ยืมทุกราย ให้ส่งใช้

ตามระยะเวลาที่

ระเบียบก าหนด 

 

กิจกรรมการควบคุมที่

ก าหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง

สามารถลดความเสี่ยงได้ 

แต่ยังไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 

จากการด าเนินการ

งานการเงินไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

เนื่องจากผู้ยืมเงิน   

บางรายไม่ด าเนินการ

ส่งใช้เงินยืมให้ทัน

ภายในวันครบก าหนด 

 

๑. มอบส าเนาใบยืม

เงินซึ่งระบุวันครบ

ก าหนดส่งใช้เงินยืม

ตามระเบียบให้แก่     

ผู้ยืมเงินทุกราย 

๒. แจ้งเตือนเมื่อใกล้

ครบก าหนด 

๓. ติดตามทวงถาม
การยืมเงิน 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

  จากการติดตามผล              
การด าเนินงานงวดวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
พบว่า ผู้รับผิดชอบได้
ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. มอบส าเนาใบยืมเงิน
ซึ่งระบุวันครบก าหนด
ส่งใช้เงินยืมตามระเบียบ
ให้แก่ผู้ยืมเงินทุกราย                 
๒. แจ้งเตือนเมื่อใกล้
ครบก าหนด                    
๓. ติดตามทวงถาม             
การยืมเงิน  
  ทั้งนี้พบว่าผู้ยืมเงิน     
บางรายยังคงสง่ใช้              
เงินยืมไม่ตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 

แบบติดตาม ปค. ๕   



 

 

โรงเรียนราชวนิิตบางเขน (ต่อ) 

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

                                                      ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔         

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 

 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 
 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผล 

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
การรับ – จ่ายเงิน 
(ต่อ) 

     
 

  สรุปได้ว่าการควบคุม              
ความเสี่ยงที่มีอยู่                   
ไม่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ  
จึงควรจัดให้มีกิจกรรม
ควบคุมต่อไป 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
การจัดซ้ือ – จัดจ้าง
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ 

การจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง 
พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑. วางแผนการจัดซ้ือ 
จัดจ้างให้สอดคล้อง
กับโครงการที่จัดตั้ง             
๒. จัดท ารายงาน              
การขอซื้อจ้าง             
๓. แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง               
๔. ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง                      
๕. ท าสัญญาจัดซื้อจัด
จ้าง            

การควบคุมที่ก าหนดไว้
มีการปฏิบัติซึ่งสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ แต่ยัง
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

 

  จากการด าเนินงาน
พบว่ายังมีความเสี่ยง
คือ การจัดซื้อจัดจ้าง
ในกรณีเร่งด่วน ท าให้
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ไม่เป็นไปตามขั้นตอน
ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ                 
การจัดซื้อจัดจ้าง  
พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑. จัดท าแผน                   
การจัดหาพัสดุ และ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้รัดกุมสอดคล้องกับ                
การปฏิบัติงานจริง              
๒. ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่และผู้ที่
เกี่ยวข้องศึกษาแนว
ทางการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อลดข้อผิดพลาด 
ในการปฏิบัติงาน 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

  จากการติดตามผล              
การด าเนินงานงวดวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
พบว่า ผู้รับผิดชอบได้
ด าเนินการ ดังนี้                             
๑. จัดท าแผนการจัดหา
พัสดุ และแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างให้รัดกุม
สอดคล้องกับ                  
การปฏิบัติงานจริง  
  

 

แบบติดตาม ปค. ๕   



 

โรงเรียนราชวนิิตบางเขน (ต่อ)  

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

                                                      ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔         

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 

 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 
 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผล 

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
การจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
(ต่อ) 

 ๖. ตรวจรับ                
การจัดซื้อจัดจ้าง    
๗. เบิกจ่ายพัสด ุ                
๘. จัดท าแบบสรุป 
การจัดซื้อจัดจ้าง                 
เพื่อน าไปวางแผน                
การจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณต่อไป              

   
 

๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
และผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษา    
แนวทางการจัดซื้อ            
จัดจ้างเพื่อลด
ข้อผิดพลาด                
ในการปฏิบัติงาน    
  ทั้งนี้พบว่า การจัดซื้อ
จัดจ้างบางรายการยังไม่
เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การที่วางแผนไว้ เช่น    
ในกรณีเร่งด่วน ดังนั้นจึง
ต้องวางแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างระยะยาว 
  สรุปได้ว่าการควบคุม   
ความเสี่ยงที่มีอยู่ไม่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ในระดับที่น่าพึงพอใจ  

 

 

แบบติดตาม ปค. ๕   



 

โรงเรียนราชวนิิตบางเขน (ต่อ) 

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

                                                      ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔         

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 

 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 
 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผล 

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
การจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
(ต่อ) 

     
 

จึงควรจัดให้มีกิจกรรม
ควบคุมต่อไป 

 
        

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

                  (นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน)์ 
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
          วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบติดตาม ปค. ๕   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


