
 

 

แบบ ปค. 5 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
ณ วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ.2562                                                                                                                            

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่ส าคญัของหน่วยงานของรัฐ/ 

วตัถุประสงค ์

ความเส่ียง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ที่ยงัมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
1.เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
2.เพื่อพฒันากระบวนการการจดัการ
เรียนการสอนของครู   
 

 
 
 
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการ
เรียนยงัไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
โรงเรียน
ก าหนด 

 
 
 
1.ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลที่
เก่ียวขอ้ง 
2.วางแผนการด าเนินการ 
3.ก าหนดกิจกรรมและ
ด าเนินการตามแผนที่วางไว ้
4.ติดตามและประเมินผล 
5.สรุปและรายงานผลเนิน
การตาม 

 
 
 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก  าหนดไวม้ีการ
ปฏิบตัิซ่ึงสามารถลด
ความเส่ียงได ้แต่ยงั
ไม่บรรลุ
วตัถุประสงคท์ี่
ก  าหนดไว ้
 

 
 
 
1.ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนยงั
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
โรงเรียนก าหนด 
2.ครูผูส้อนไม่
เพียงพอในบาง
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 
 
 
1.จดัท าโครงการ 
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นกัเรียน 
2.ส่งเสริมและพฒันา
ครูโดยส่งและจดั
อบรมให้ครูในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
 
 

30 กนัยายน 2562 
กลุ่มบริหาร
วิชาการ 



 

 

 
แบบ ปค. 5 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ณ วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ.2562                                                                                                                            
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่ส าคญัของหน่วยงานของรัฐ/ 

วตัถุประสงค ์

ความเส่ียง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ที่ยงัมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

     
 

3.ให้ครูร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยใชก้ระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)อยา่ง
ต่อเน่ือง 
 

 

 
                                                ลายมือช่ือ 

                                                              (ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล  แตงอ่อน) 
                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภ ์                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                        วนัที่  30  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562 



 

 

แบบ ปค. 5 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
ณ วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ.2562                                                                                                                            

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่ส าคญัของหน่วยงานของรัฐ/ 

วตัถุประสงค ์

ความเส่ียง การควบคุมภายใน
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ที่ยงัมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ                                                       
การพัฒนางานพัสด ุ
1.เพื่อให้การปฏิบตัิงานพสัดุ
โรงเรียน ถูกตอ้งตามระเบียบ 
กฎหมายขอ้บงัคบัของทางราชการ 
2.เพื่อให้ครูมีความช านาญในการ
จดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระเบียบและวิธีการ
ใหม่ 

 
 
1. ครูยงัขาด 
ความช านาญในการ
จดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
ระเบียบและวิธีการใหม่ 
2. เจา้หนา้ที่ในการ
ปฏิบตัิงานพสัดุมี
จ านวนไม่เพียงพอ 

 
 
1.ศึกษาวิเคราะห์
ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง 
2.วางแผนการ
ด าเนินการ 
3.ติดตามและ
รายงานผล 

 
 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก  าหนดไวม้ีการ
ปฏิบตัิซ่ึงสามารถลด
ความเส่ียงได ้แต่ยงั
ไม่บรรลุ
วตัถุประสงคท์ี่
ก  าหนดไว ้

 
 
1. ครูยงัขาดความ
ช านาญในการ
จดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
ระเบียบและ
วิธีการใหม่ 
2. ขาดบุคลากรที่
จะท าหนา้ที่ใน
งานพสัด ุ

 
 
1.ส่งครูเขา้ร่วมอบรม
และปรึกษาหารือ ขอ
ค าแนะน าจากกลุ่ม
บริหารการเงินและ
สินทรัพย ์ของ สพม. 9 
2. มีการควบคุม ก ากบั 
ติดตาม โดยผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

 
 
30 กนัยายน 2562 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

                                                ลายมือช่ือ 
                                                              (ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล  แตงอ่อน) 
                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภ ์                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                        วนัที่  30  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562 



 

 

แบบ ปค. 5 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
ณ วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ.2562                                                                                                                            

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่ส าคญัของหน่วยงานของรัฐ/ 

วตัถุประสงค ์

ความเส่ียง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ที่ยงัมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา(อัตราก าลัง) 
 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบตัิงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

 
ครูในบาง
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษามีไม่
เพียงพอ 

 
 

 
1.ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลที่
เก่ียวขอ้ง 
2.วางแผนการด าเนินการ 
3.ก าหนดกิจกรรมและ
ด าเนินการตามแผนที่วางไว ้
4.ติดตามและประเมินผล 
5.สรุปและรายงานผล 

 
 

 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก  าหนดไวม้ีการ
ปฏิบตัิซ่ึงสามารถลด
ความเส่ียงได ้แต่ยงั
ไม่บรรลุ
วตัถุประสงคท์ี่
ก  าหนดไว ้

 
 

 
ครูในบางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
และบุคลากร
ทางการศึกษามี
ไม่เพียงพอ 

 
 

 
1.ส่งเสริมและพฒันา
ครูโดยส่งและจดั
อบรมให้ครูในทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้2.ให้ครูร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยใชก้ระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)อยา่ง
ต่อเน่ือง 

 
 

 
30 กนัยายน 2562 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

                                       



 

 

แบบ ปค. 5 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
ณ วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ.2562                                                                                                                            

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่ส าคญัของหน่วยงานของรัฐ/ 

วตัถุประสงค ์

ความเส่ียง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ที่ยงัมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

  
 
 

   3.จดัหาครูเพ่ิมใน
บางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 

 

 
 

                                                ลายมือช่ือ 
                                                              (ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล  แตงอ่อน) 
                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภ ์                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                        วนัที่  30  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 



 

 

แบบ ปค. 5 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
ณ วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ.2562                                                                                                                            

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่ส าคญัของหน่วยงานของรัฐ/ 

วตัถุประสงค ์

ความเส่ียง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ที่ยงัมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
เพื่อพฒันาการประชาสัมพนัธ์ทาง
เวบ็ไซตข์องโรงเรียนให้สมบูรณ์ 
 

 
 
การ
ประชาสัมพนัธ์ 
ทางเวบ็ไซต์
ของโรงเรียน
ยงัไม่สมบูรณ์ 

 

 
1.ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลที่
เก่ียวขอ้ง 
2.วางแผนการด าเนินการ 
3.ติดตามและรายงานผล 

 

 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก  าหนดไวม้ีการ
ปฏิบตัิซ่ึงสามารถลด
ความเส่ียงได ้แต่ยงัไม่
บรรลุวตัถุประสงคท์ี่
ก  าหนดไว ้

 

 
การ
ประชาสมัพนัธ์
ทางเวบ็ไซต์
ของโรงเรียนยงั
ไม่สมบูรณ ์

 

 
1.ส่งเสริมและพฒันาการ
ประชาสัมพนัธ์ทาง
เวบ็ไซตข์องโรงเรียนให้
สมบูรณ์ 
2. มีการควบคุม ก ากบั 
ติดตาม โดยผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

 

 
30 กนัยายน 2562 

กลุ่มบริหาร 
ทัว่ไป 

                                     

                                                ลายมือช่ือ 
                                                              (ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล  แตงอ่อน) 
                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภ ์                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                        วนัที่  30  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562 


