
 

  

   โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิท์องบน) 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    กระทรวงศึกษาธิการ 

www.thairath95.ac.th 

ASUS
Textbox
๒๕๖๕



                                                                                                                                                                        แบบติดตาม ปค. 5                                
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2563 
(1) 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(2) 
ความเส่ียง 

 
 
 
 
 

 

(3) 
การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู่ 
 
 

 
 
 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

 
 

 
 
 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

(6) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 

(7) 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
 

(8) 
วิธีการติดตามและการ

ประเมิน/ข้อคิด 
 

กลุ่มงานบรหิารงานวิชาการ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  
O-NET กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงกว่าระดับชาติ 
 
 
 

 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET 
ไม่เป็นตามเป้าหมาย 
 
 

 
1. ประชุมชี้แจง
รายละเอียดให้ครูทุกคน
ทราบ 
2. ครูประจ าชั้นวิเคราะห์
นักเรียนรายบุคลเป็น
ระยะ 
3.ลดภาระงานอ่ืนๆของ
ครูให้น้อยลง 
4.การสอนเสริม เช่น การ
ซ่อมเสริม การติว เข้ม
ก่อนสอบ O-NET 
 

 
งวดสิ้นสุด 30 

กันยายน 2563 

 
1.  นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
95 (วัดโพธิ์ทองบน) มีการย้ายเข้า
ออกบ่อยความรู้ความเข้าใจในการ
เรียนรู้จึงขาดความต่อเน่ือง 
2. ครูไม่ให้ความส าคัญในการ
จัดการเรียนการสอน 
3. ความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือ 
4. ขาดงบประมาณในการ
ด าเนินการ 

 
จากการสอบทานในเร่ืองน้ี จึง
ต้องมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของครู เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนให้หลากหลายดังน้ี 
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ครูผู้สอนในเร่ืองการศึกษาการ
สอน การแบ่งภาระงานต่างๆ 
และการจัดหาสื่อวัสดุ
ประกอบการสอน 
2. จัดกิจกรรมประกวดผลงาน
ทางวิชาการ ฝึกฝนให้นักเรียน
กล้าคิด กล้าแสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์ภายในสถานศึกษา 
3. การสอนพิเศษและกิจกรรมที่
โรงเรียนด าเนินการพี่สอนน้อง
เร่ืองการอ่านออกเขียนได้ 
 

 
30 กันยายน 

2563 
ผู้บริหาร / กลุ่ม

งานวิชาการ 
 

 

 
1.มีการติดตามอย่างเป็นระบบ
ต่อเน่ืองสม่ าเสมอ 
2. เพิ่มจัดการเรียนการสอนให้
มีประสทธิภาพ 
3. ส่งครูเข้ารับการอบรม 
4. จัดท าแผนการปรับปรุง
แก้ไข 
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โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2562 
(1) 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(2) 
ความเส่ียง 

 
 
 
 
 

 

(3) 
การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู่ 
 
 

 
 
 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

 
 

 
 
 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

(6) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 

(7) 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
 

(8) 
วิธีการติดตามและการ

ประเมิน/ข้อคิด 
 

กลุ่มการเงินงบประมาณ 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ครูเกิดความรูค้วามเข้าใจ
เรื่องการเงิน งบประมาณ การับการ
จ่ายและการเก็บรักษาเงิน 
2. ครูท าหน้าที่การเงินงบประมาณ
ไม่ได้จบสาขาวิชาเอกโดยตรงอาจท า
ให้เกิดความผิดพลาดได้ 
3. ครูและบุคลากรมีการ
เปลี่ยนแปลงเน่ืองจากเกษียณอายุ
ราชการ จึงเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
เพราะบุคลากรใหม่ขาดความรู้
ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที ่
 
 
 

 
 
1. โรงเรียนแต่งต้ัง
ครูผู้สอนเป็นเจ้าหน้าที่
การเงินและพัสดุ 
เพ่ิมเติมอีก 2 ราย 
2. มีการบริหารการเงิน
งบประมาณโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
3. ส่งครูเขา้รับการ
อบรมเพื่อให้ได้รับ
ความรูแ้ละความเขา้ใจ
เรื่องการเงินงบประมาณ
สามารถน ามาปฏิบัติได้
ถูกต้อง 

 
 
1. ประชุมชี้แจง
มอบหมายงานในหน้าที ่
2. มีการแบ่งแยกหน้าที่
การรับ-จ่ายเงินมิให้
บุคคลหน่ึงมีหน้าที่
รับผิดชอบมากกว่าหน่ึง
ลักษณะงาน เช่น การ
เก็บรักษาเงินสดการ
บันทึกบัญชีเงินประเภท
ต่างๆ 
 

 
 

งวดสิ้นสุด  
30 กันยายน 

2563 

 
 

1.  บุคลากรขาดความรูค้วาม
เข้าใจอย่างชัดเจนเรื่องระเบียบ
งานการเงินงบประมาณ 
 
 

 
 
 

 
 

30 กันยายน 
2563 

ผู้บริหาร / กลุ่ม
งานงบประมาณ 
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โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2562 
(1) 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(2) 
ความเสี่ยง 

 
 
 

 

(3) 
การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู่ 

 
 

 
 
 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

 
 

 
 
 

(5) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

(6) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 

(7) 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
 

(8) 
วิธีการติดตามและ
การประเมิน/ข้อคิด 
 

กลุ่มงานบริหารบุคลากร 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
ประสทิธิภาพของครูผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. พัฒนาครูให้เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการสอน
ของครูให้มีความหลากหลาย 
4. โรงเรียนยังขาดนักการ 
ภารโรง 
 

 
1. จัดให้มีการจัดท ารายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา งานวิชาการ ได้จัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน  การสอน
พิเศษแต่ละชั้นการจัดกิจกรรมเป็นช่วงชั้น 
การแยกระดบัชั้นนักเรียนและการสอน
พิเศษ 
2. การเรียนการสอนเสริมพิเศษ O-NET
และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3 
3. จัดกิจกรรมค่ายวิชาการกลุ่มสาระ
ภาษาไทยโดยการจัดกิจกรรมจ าแนกเป็น
ช่วงระดับชั้นอนุบาลและป.1-ป.3 
ป.4-ป.6และม.1-ม.3 
4.จัดกิจกรรมมหกรรมภาพแห่ง
ความส าเร็จร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการ
ด าเนินงาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของสถานศึกษา 
 

 
 
 

 
งวดสิ้นสุด  

30 กันยายน 2563 

 
 

 
 

 
ครูเอาใจใส่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
มาพัฒนานักเรียนให้เกิด
ประสทิธิภาพมากขึ้น 
1.การประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ลูกจ้างชั่วคราวติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของครูเพื่อพัฒนาครูให้
ปฏิบัติหน้าที่การเงินงบประมาณได้
ถูกต้อง 
2. การจัดท าบัญชแีละการจัด
หมวดหมู่งานเป็นไปอย่างถูกต้องส่ง
ครูเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการเงิน
งบประมาณ การใช้จ่ายเงินเกิน
วงเงินงบประมาณ ที่ตั้งไว้จึงได้การ
วางแผนใช้เงินงบประมาณทีต่ั้งไว้จึง
ได้การวางแผนใช้เงินงบประมาณ 
 

 
30 กันยายน 2563 
ผู้บริหาร / กลุ่มงาน

งบประมาณ 
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โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2562 
(1) 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(2) 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 

 

(3) 
การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู่ 

 
 

 
 
 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

 
 

 
 
 

(5) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

(6) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 

(7) 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
 

(8) 
วิธีการติดตามและ
การประเมิน/ข้อคิด 
 

งานบริหารทั่วไป 
งานระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
3. เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นให้
นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข 

 
  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่

บรรลุวัตถุประสงค์เน่ืองจากนักเรียน
บางส่วนยังขาดคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

 
1.การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล            
2. การคัดกรอง
นักเรียน 
3. การส่งเสริม
นักเรียน             
4. การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา            
5.การส่งต่อ            
6.การประเมิน
ทบทวน 

 
กิจกรรมการ
ควบคุมที่ก าหนดไว้
มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
  

 
จากการด าเนินงาน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่

บรรลุวัตถุประสงค์เน่ืองจาก 
1. ขาดการนิเทศอย่างต่อเน่ือง 
2. ครูขาดคู่มือการ     ด าเนินงาน 
3. ครูขาดทักษะในการจัด
กิจกรรมเสริมทักษะ/เสริมวิชาการ 
4. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความ
ร่วมมือ 

 
1. ผู้บริหารจัดท าแผนนิเทศ 
2. จัดหา/จัดท าคู่มือการ
ด าเนินงานให้กับครู 
3. จัดกิจกรรมพัฒนาครู จัด
อบรมศึกษาดูงาน 
4. จัดประชุมผู้ปกครอง 
5. จัดต้ังเครือข่ายผู้ปกครองแกน
น า 

 
ผู้บริหาร / กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป 
 
 
 
 

     
จากการติดตามเอกสารและ
สอบถามการด าเนินงาน 
พบว่า  

1.มีการจัดท าแผนนิเทศ  
2.มีการจัดท าคู่มือการ

ด าเนินงานให้กับครู 
3.มีการจัดประชุม
ผู้ปกครองท าให้ปัญหา
ลดลงได้บางส่วน แต่ไม่ได้
จัดกิจกรรมพัฒนาครู
เน่ืองจากขาดงบประมาณ
และยังไม่ได้จัดต้ัง
เครือข่ายผู้ปกครองแกน
น าจึงยังคงมีความเสี่ยง
หลงเหลืออยู่จึงต้องท า
แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในต่อไป 
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