
แบบติดตาม ปค. 5 

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ 30  กันยายน 2564 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรฐัหรือภารกจิตามแผนด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆท่ีส าคัญของหน่วยงาน

ของรฐั/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 

 

 

 

(2) 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

(3) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

 

(4) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

(5) 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 

(7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมินผล

ข้อคิดเห็น 

 

(8) 
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 

1.1 เรื่องระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่ า 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให ้
ทักษะในการจัดการเรียนรู ้
ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของโรงเรียนให้สูงข้ึน 

1. ครูยังมีการจัด
กระบวนการเรียน
การสอนแบบเดิม 
2. ครูบางส่วนเข้า
สอน ไม่ตรงเวลา 
3. สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  
โควิด-19 

1. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. ประชุมวางแผน
ศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหา 
3. การด าเนินการ 
  3.1.จดัประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
วิเคราะหห์ลักสูตรและ
การน าหลักสูตรไปใช้ 
 3.2. จดัสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาให้
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้
4. ประเมินผลและ
รายงานผล 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

1. ครูส่วนใหญ่ยัง
ไม่ได้มีการปรับการ
เรียนการสอนตาม
แนวทางปฏิรูป
การศึกษา ไมเ่น้นการ
สอนแบบ Active 
Learning เท่าที่ควร 
2. ครูบางส่วนไมม่ี
การปรับปรุงการเข้า
สอนให้ตรงเวลาท าให้
สอนไมเ่ต็มเวลา 
3. สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา  
โควิด-19 ท ำให้จัดกำร
เรียนกำรสอนได้ไม่
เต็มที ่

1. พัฒนาทีมงาน โดยใช้
เทคนิคการมสี่วนร่วม
แบบกัลยาณมิตร 
2. ใช้รูปแบบการนิเทศที่
หลากหลายทั้งการนิเทศ
ภายใน และนเิทศ
ภายนอก 
3. จัดท าแผนและ 
ปฏิทินการนิเทศ ภายใน
ที่เน้นการมสี่วนร่วม 
4. ขอความร่วมมือครู
แบบกัลยาณมิตร  
ให้ครูทานข้าวท่ี 
โรงอาหารในวันท่ีม ี
ช่ัวโมงสอนในคาบหลัง
พักเที่ยง/หรือขอความ
ร่วมมือให้ครหู่อข้าวมา
ทานในวันน้ันๆ 

กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

 

วิธีการประเมิน 

1. การสังเกต 
2. สอบถาม 
3.แบบประเมิน 
 

สรุปผลการประเมิน 
    จากการติดตาม
เอกสารพบว่า ได้ปฏิบตัิ
ตามแผนและขั้นตอนแต่
ยังมีความเสี่ยงอยู ่
 

 



 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรฐัหรือภารกจิตามแผนด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆท่ีส าคัญของหน่วยงาน

ของรฐั/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 

 

 

 

(2) 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

(3) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

 

(4) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

(5) 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 

(7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมินผล

ข้อคิดเห็น 

 

(8) 
 

 

 

 

 

1.2  งานพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและ
วิจัยเพ่ือคุณภาพการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ได้มีการ
พัฒนาสื่อ/นวัตกรรม  และท าวิจัย
เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. สื่อและ
นวัตกรรมยังไม่
หลากหลาย 
2. งานวิจัยยังมี
น้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดท าโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา 
2.จัดอบรมครูเกี่ยวกับ
การจัดท าสื่อ  
นวัตกรรมและวิจยั 
3. ครูส่งประกวด
แข่งขันสื่อ/นวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

1.ประเมินผลจาก
การอบรม 
2.ตรวจสอบการส่ง
งานวิจัยของคณะคร ู
3. ผลการแข่งขัน
การประกวดสื่อ/
นวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการประเมินผล
การควบคุม  
บรรลุวตัถุประสงค ์

5. วิชาการ สร้างแบบ
บันทึกการสอนแทน 
การแลกคาบ และมีการ
ติดตามการบันทึกการ
สอนแทน และการแลก
คาบอย่างต่อเนื่อง 

 
 

- 

 

กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

 

 
 
 

กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

 
 

ข้อคิดเห็น 
    การด าเนินงานไม่
บรรลผุล เห็นควรใหม้ี
การควบคุมต่อไป 
 
 
 
วิธีการประเมิน 
1. การสังเกต 
2. แบบประเมิน 
3. ผลการแข่งขัน 
สรุปผลการประเมิน 
จากการตดิตามเอกสาร
พบว่าได้ปฏิบตัิตามแผน
และขั้นตอนแล้ว 
ข้อคิดเห็น 
    การด าเนินงาน
บรรลผุลส าเร็จ 

 

 



ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรฐัหรือภารกจิตามแผนด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆท่ีส าคัญของหน่วยงาน

ของรฐั/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 

 

 

 

(2) 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

(3) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

 

(4) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

(5) 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 

(7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมินผล

ข้อคิดเห็น 

 

(8) 
2. กลุม่บริหารงบประมาณ 
    2.1 งานบัญชีพัสดุและสินทรพัย์ 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้การจัดซื้อพัสดตุรงตามความ
ต้องการ จ านวนเหมาะสม และทนัตาม
ก าหนดเวลา  
-  เพื่อให้การใช้พัสดุเป็นไปอย่างคุม้ค่า 
เป็นระเบียบ พร้อมใช้และปลอดภยั 
 

1. มีการเบิกจ่าย
ตามโครงการ
เป็นไปตาม
ระเบียบแต่ยังมี
ความล่าช้าไม่ตรง
ก าหนดเวลา 
การจัดโครงการ 

-โครงการ 
-งบประมาณที่ก าหนด
ตามแผน 
-ขั้นตอนในการจัดซื้อจัด
จ้าง 
-จัดท าระบบฐานข้อมลู
สินทรัพย์ของ
สถานศึกษา 

การควบคุมที่มีอยู่
ในช่อง(๒) ได้ปฏบิัติ
ตามครบถ้วนแล้ว 
 
 

- มีการเบิกจ่ายตาม
โครงการเป็นไปตาม
ระเบียบแต่ยังมีความ
ล่าช้าไมต่รง
ก าหนดเวลาการจดั
โครงการ 
 

- แต่งตั้งบุคลากรในการ
จัดท าฐานระบบข้อมูล 
- ก าหนดภาระหน้าท่ี
และจัดสรรบุคลากรให้
เพียงพอต่องาน 
-แต่งตั้งบุคลากรคอย
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานและการ
เบิกจ่ายตามโครงการ
ของแต่ละกลุม่งาน/กลุ่ม
สาระ 
 

กลุ่มบรหิาร 
งบประมาณ 

 

วิธีการประเมิน 
1. การสังเกต 
2. สอบถาม 
สรุปผลการประเมิน 
จากการตดิตามเอกสาร
พบว่า 
ได้จัดท าแผนการ
ปรับปรุงแล้ว ซึ่งจะ
ติดตามประเมินผลงวด
ต่อไป 
 
 

 

 

 

 

 

 



ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรฐัหรือภารกจิตามแผนด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆท่ีส าคัญของหน่วยงาน

ของรฐั/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 

 

 

 

(2) 

การควบคมุภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

(3) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

 

(4) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

(5) 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 

(7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมินผล

ข้อคิดเห็น 

 

(8) 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    (งานอ านวยการ) 
     3.1 การด าเนินงานธุรการ  
งานหนังสือราชการ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การลงทะเบียนรบั-ส่งหนังสือ
ตามเอกสารในหน่วยงานถูกต้อง รวดเร็ว 
ครบถ้วน ตามระเบียบงานสารบรรณ โดย
แยกออกเป็นหมวดหมู่ ตามกลุ่มงาน 
และสามารถติดตามค้นหาได้อยา่งสะดวก 
2.จัดหาคอมที่ทันสมยั มีความรวดเร็ว 
ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการรับหนังสือ
เป็นจ านวน 
มากและไมไ่ด้คดั
แยกจัดเก็บ 
เอกสารใหเ้ป็น
หมวดหมู ่
-คอมพิวเตอร์ที่มี
อยู่ มีอายุการใช้ 
งานมานาน  
การประมวลผลช้า 

มีการก าหนดกิจกรรม
การควบคุมในการลด
ความเสีย่ง เช่น ปรับ 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
จัดท าโครงการอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากร 
ภายในโรงเรียน มี
ระเบียบ ข้อปฏบิัติเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 

 
 
 

 
 

มีการตดิตาม
ระหว่างการ
ปฏิบัติงาน เช่น การ
ตรวจสอบการรับส่ง 
หนังสือราชการ การ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ
บุคลากร การลากิจ 
ลาป่วย มีการ
ติดตามการ
ด าเนินงานโครงการ
ตามแผนการ 
ปฏิบัติการ การ
ประเมินผลการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน 
พฤติกรรมนักเรียน 

- มีการคัดแยกจดัเก็บ
เอกสารใหเ้ป็น
หมวดหมู่ ง่ายต่อการ
ค้นหา 
-จากการประเมินผล
การควบคุม  
บรรลุวตัถุประสงค ์

-ตรวจสอบจดัระบบ 
การลงรับแยก 
หนังสือความเร่งด่วน
ด าเนินการทันท ี
- จัดระบบการรับหนังสือ
ตามล าดับ 
ก่อนหลังและใส่
หมายเลขให้ชัดเจน 
รวมทั้งพิจารณาความ
เร่งด่วนของหนังสือ 
อย่างรอบคอบ 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
 

วิธีการประเมิน 
1.นิเทศ ก ากับ ติดตาม
การด าเนินงาน 
2. สอบถาม 
สรุปผลการประเมิน 
จากการตดิตามเอกสาร
มีการด าเนินการเป็นไป
ตามขั้นตอน  

 

 

 

 



 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรฐัหรือภารกจิตามแผนด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆท่ีส าคัญของหน่วยงาน

ของรฐั/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 

 

 

 

(2) 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

(3) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

 

(4) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

(5) 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 

(7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมินผล

ข้อคิดเห็น 

 

(8) 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    (งานกิจการนักเรียน) 
    3.2 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อกระตุ้นให้นักเรยีนตระหนกัถึงพิษ
ภัยและโทษของยาเสพติด 
2. เพื่อป้องกันการระบาดของยาเสพติด
ในสถานศึกษา 
3. เพื่อให้ความช่วยนักเรียนท่ีมีพฤติกรรม
ติดยาเสพตดิ 
4. เพื่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกในการก ากับตดิตามนักเรยีนให้
ห่างไกลยาเสพติดของโรงเรียน 

- นักเรียนไมม่ี
ความรู้ความเข้าใจ
โทษของยาเสพติด 
- นักเรียนมีความ
อยากลองและท า
ตามเพื่อนที่
ชักชวน 

1.มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท า 
งานและการประชุม
วางแผน 
2.มีการส ารวจข้อมูล
นักเรียนท่ีมีพฤติกรรม
เสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติด 
3.มีการวางแผนการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
4. นักเรียนบางส่วน
พบว่ามีการเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพตดิ 
5. ประสานงานกบั
หน่วยงานอ่ืนในการป้อง
ปรามเพื่อไม่ให้นักเรยีน
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
6.มีการสรุปผลการ
ด าเนินงานและเผยแพร่
ข่าวสารข้อมลู 

กิจกรรมการควบคุม 
ที่ก าหนดไว้มีการ 
ปฏิบัติ ซึ่งสามารถ
ลดความเสีย่งได้ แต่ 
ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว ้

1.นักเรยีนบางส่วน
พบว่ามีการเกี่ยวข้อง
กับยาเสพตดิ(บุหรี่) 
2. ไมไ่ดร้ับความ
ร่วมมือจากนักเรียนใน
การแก้ไข 

1.จัดกิจกรรมรณรงค์
โทษของ 
ยาเสพติดอย่างสม่ าเสมอ 
2.จัดกิจกรรมเพื่อนช่วย
เพื่อนในการให้ค าแนะน า 
การรู้จักการปฏิเสธ 

กลุ่มบรหิาร 
งานบุคคล 

 

วิธีการประเมิน 
1.ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงาน 
2. แบบสอบถาม 
สรุปผลการประเมิน 
การด าเนินการเป็นไป
ตามขั้นตอน แตต่้องมี
การควบคุมต่อไป 

 

 

 

 



 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรฐัหรือภารกจิตามแผนด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆท่ีส าคัญของหน่วยงาน

ของรฐั/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 

 

 

 

(2) 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

(3) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

 

(4) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

(5) 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 

(7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมินผล

ข้อคิดเห็น 

 

(8) 
4. กลุ่มบริหารทั่วไป 
    4.1 กลุ่มงานอาคารสถานที่และ
สวัสดิการ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานดูแลอาคาร
สถานท่ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยดัและคุ้มค่า โดยลดขัน้ตอน
การปฏิบัติที่ซ้ าซ้อน 
๒. เพื่อปรับสภาพแวดล้อม 
๓. จัดท าโครงการก าจดัลูกน้ ายุงลาย  
ลดป่วยตายโรคไขเ้ลือดออก 
 

- ผู้ปฏิบัติงานและ
คณะกรรมการมี
ภาระงานท่ี
รับผิดชอบมาก 
- อาคารถูกใช้งาน
มาหลายปี อาคาร
เสื่อมสภาพตาม
เวลา 
 

1.  ก าหนดแบง่เขต
พื้นที่รับผิดชอบบริเวณ
ทั่วไป ห้องเรียน ห้อง
ส านักงาน 
๒.  แต่งตั้งคณะท างาน
อย่างชัดเจน 
๓.  มีค าสั่งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบดูแลตาม
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบ
บริเวณทั่วไป ห้องเรียน 
ห้องส านักงาน 
๔. สรปุรายงานผล 

- จากการส ารวจ
และสอบถาม การ
ดูแลอาคารสถานท่ี 
สามารถควบคุม
ความเสีย่งภายใน
โรงเรียนไดเ้ป็นส่วน
ใหญ่ ยังไม่อยู่ใน
ระดับที่น่าพึงพอใจ 
 

1. ผู้ปฏิบัติงานและ
คณะกรรมการมภีาระ
งานท่ีรับผิดชอบมาก 
2. งบประมาณไม่
เพียงพอ 
3. อาคารถูกใช้งานมา
หลายปี อาคาร
เสื่อมสภาพตามเวลา 
4. สถานท่ีมีบริเวณ
กว้างดูแลไม่ทั่วถึง 
 

๑. ส่งเสริมใหม้ีการท า
ความเข้าใจขอบข่ายงาน
ในการท าหน้าท่ีดูแล
อาคารสถานท่ี 
๒. ส่งเสริมใหม้ีการก ากับ
ติดตามการดูแลอาคาร
สถานท่ีอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

กลุ่มบรหิาร 
ทั่วไป 

 

วิธีการติดตาม 
- จากการส ารวจและ
สอบถาม การดูแล
อาคารสถานท่ีสามารถ
ควบคุมความเสี่ยง
ภายในโรงเรียนได้เป็น
ส่วนใหญ่ แต่ยังไม่อยู่ใน
ระดับที่น่าพึงพอใจ 
สรุปผลการประเมิน 
  การด าเนินการเป็นไป
ตามขั้นตอน แตต่้องมี
การควบคุมต่อไป 

 

                
 

                 ลายมือชื่อ........................................................ 
                    (นายเจนภพ  ยศบุญเรือง) 

                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
                   วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 



                     
                    แบบ ปค.5 

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ภายใน 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

 
(7) 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ 
    1.1 เรื่องระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
วัตถุประสงค ์
 1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
2  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของโรงเรียนให้สูงขึ้น 
 

1. ขาดการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอนอย่างเปน็ระบบ
อย่างต่อเนื่อง 
2. ขาดแคลนต ารา
และเอกสารอ้างอิง 
3. ครูมีงานอ่ืน
นอกเหนือจากงาน
การจัดการเรียนการ
สอนมาก 
 4.ครูขาดทักษะในการ
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
5. ขาดการก ากับดู
และ และนิเทศภายใน
อย่างจริงจัง และ
ต่อเนื่อง 

1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ชัดเจน 
2 มีการประชุมคณะท างาน
ศึกษาสถานภาพของ
สถานศึกษาและมีแผน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
3 มีการจัดการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการเก่ียวกับการ
วิเคราะห์หลักสูตรและการ
น าหลักสูตรไปใช ้และ
ติดตามนิเทศ ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 
3.4 มีการประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนนิงาน 
 

กิจกรรมการควบคุมที่ 
ก าหนดไว้มีการปฏิบัติ
ซึ่งสามารถลดความ
เสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว ้
 
 
 
 
  
 

1. กระบวนการยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
 2. ครูขาดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในเร่ืองการจัดการ
เรียนการสอนตามนโยบาย
ของต้นสังกัด              
การยกระดับทักษะตา่ง ๆ 
3.ขาดการก ากับดูแลนิเทศ
ภายในอย่างต่อเนื่อง 
4. สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
 
 
 
 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจะ
ด าเนินการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในส าหรับ
ลดความเสี่ยง มีการจัด
สอนเสริมให้กับนักเรียน
จัดประชุมเชงิปฏบิัติการ
เพื่อพัฒนาครู เร่ือง
เทคนิค และวิธีการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
2. ส่งเสริมสนับสนนุ
พัฒนาครูเพื่อเพิ่ม
ความรู้ความสามารถ
ทักษะในการจัดการ
เรียนการสอน 

 3. จัดท าแผนและปฏทิิน
การนิเทศ ภายในที่เนน้
การมีส่วนร่วม 

 
 

30 กันยายน 65 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 



 
                    แบบ ปค.5 

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ภายใน 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

 
(7) 

 6. สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา โควดิ-19 

   4. การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์การ
ระบาดไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

 

 
 
 

ลายมือชื่อ........................................................ 
                 (นายเจนภพ  ยศบุญเรือง) 

   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
     วันที ่8  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 



 
                    แบบ ปค.5 

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคญัของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ภายใน 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

 
(7) 

1. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
    งานพัสดุ  
    - เพื่อให้งานพัสดุปฏิบตัิงาน ได้
บรรลุตามวัตถุประสงค ์สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
คุ้มค่าเป็นไปตามระเบียบ 
 

 
1. ผู้ปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ 
2. โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มี
ความซับซ้อน 
เข้าใจยาก การ
เชื่อมต่อระบบไม่
เสถียรและขาดที่
ปรึกษาที่ชดัเจน
เมื่อเกิดปัญหา เช่น
ระบบ E-GP 

 
- มีการมอบหมายหน้าที ่
ความรับผิดชอบให้ครูและ 
บุคลากรอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนทันก าหนดการ 
 

 
- การปฏิบัติงาน บรรลุ
วัตถุประสงค ์และ
เป้าหมาย เพิ่มข้ึน 
 

 
1. ผู้ปฏิบัติงานยงัขาด
ทักษะความช านาญ และ
ความคล่องตัว 
2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ 
ข้อมูล ข่าวสาร  
ระบบ E-GP 
 

 
1. มีการจัดสรร 
บุคลากรมาปฏิบัต ิ
หน้าที่เพิ่มขึ้น 
2. จัดท าคู่มือ
แนวทางในการ
ปฏิบัติในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ก าหนดแผน
ความต้องการใช้วัสดุ
ล่วงหน้าประจ าป ี

 
30 กันยายน 65 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

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

                 (นายเจนภพ  ยศบุญเรือง) 
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

     วันที ่8  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 



 
                    แบบ ปค.5 

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ภายใน 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

 
(7) 

1. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    1.1 งานพัฒนาบุคลากร  
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน 
โรงเรียนไปตามนโยบายและ 
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ  
2. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่ บุคลากร  
3. เพื่อสร้างประสบการณ์และ 
เพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร 

- วุฒิการศึกษา  
- ภาระงาน  
- การอบรม / 
สัมมนา 

1. มีการก าหนดแนว 
ทางการปฏบิัติร่วมกัน  
2. แจ้งให้บุคลากร ทราบถึง
บทบาทหนา้ ทีรับผิดชอบ  
3. มอบหมายงานให้ ตรงกับ
ความรู ้ความสามารถ / 
ความ ถนัด  
4. ส่งบุคลากรเข้ารับ การ
อบรม / สัมมนา ตามโอกาส
อันควร 

1. การก าหนด
แนวทางปฏิบัตงิานมี
ผลดีต่อการควบคุม
ติดตามในระดบัหนึ่ง
แต่งยังไม่เพียงพอต่อ
การบรรลุผลส าเร็จ  
2. การมอบหมายงาน 
ที่รับผิดชอบอย่าง 
ชัดเจนยังไม่เพียงพอ 
ภาระงานที่รับผิดชอบ 
มีมาก  
3. มีรายละเอียดการ
ส่ง ครูเข้ารับการอบรม 

1. บุคลากรยังไมช่ัดเจน
ในระเบียบการ
ปฏิบัติงาน 
2.บุคลากรที่เข้ารับการ 
ฝึกอบรม ไม่ตรงกับ 
หลักสูตร และลักษณะ
ของงานทีป่ฏิบัติอยู่ 
เนื่องจาก ไม่ได้ใช้ข้อมูล
สารสนเทศ เก่ียวกับ
บุคลากรเป็น เกณฑ์ใน
การคัดเลือกผู้เข้ารับการ
อบรม ฐานข้อมูลประวตัิ
การ อบรมของบุคลากร
ไม่เป็น ปัจจุบนั 
 

1. จัดท ารายละเอียด
การควบคุมการปฏิบัติ
ที่ชัดเจนเปน็ภาค
เรียน/ ปีการศึกษา  
2. จัดท าระบบฐาน  
ข้อมูล ประวัติการ 
ฝึกอบรม บุคลากรให้
เป็นปัจจบุัน เพื่อ  
สามารถน าข้อมูล 
สารสนเทศดา้น
บุคลากรมาใช้
ประโยชน์ในการ 
คัดเลือกบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรม 
3. ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมภาคเรียนละ 
1-2 คร้ัง พร้อม
รายงานผล เมื่อสิ้น
ภารกิจ 

30 กันยายน 65 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 



 
                    แบบ ปค.5 

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ภายใน 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

 
(7) 

    1.2 งานพัฒนาระเบียบวินัยและ
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินยัมาก
ขึ้น 
- เพื่อการควบคุมดูแลนักเรียนได้ง่าย 
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
- เป็นนักเรียนที่ดี เก่งและอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 
    1.3 งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึง
พิษภัยและโทษของยาเสพติด 
2. เพื่อป้องกันการระบาดของ 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

1. นักเรียนไม่มี
ระเบียบวินยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นักเรียนไม่มี
ความรู้ความเข้าใจ
โทษของยาเสพติด 
- นักเรียนมีความ
อยากลองและท า
ตามเพื่อนที่ชักชวน 

1.  มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ 
2.  มีการประชุมชี้แจงแนว
ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
1.มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท า 
งานและการประชุมวางแผน 
2.มีการส ารวจข้อมูล
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
เก่ียวกับยาเสพติด 
3.มีการวางแผนการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

1. มีการก ากับ ติดตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการควบคุม 
ที่ก าหนดไว้มีการ 
ปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได้ แต่ ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว ้

1. นักเรียนขาดวินัย ขาด
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

 

 

 

 

1.นักเรียนบางสว่นพบว่า
มีการเก่ียวข้องกับยาเสพ
ติด(บุหรี่) 

2. ไม่ได้รับความร่วมมือ
จากนักเรียนในการแก้ไข 
 
 

1. มีการประชุม
คณะกรรมการอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. มีการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ตามวิถีไทยและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
 
 

1.จัดกิจกรรม
รณรงค์โทษของ 
ยาเสพติดอย่าง
สม่ าเสมอ 
2.จัดกิจกรรมเพื่อน
ช่วยเพื่อนในการให้
ค าแนะน า 
การรูจ้ักการปฏิเสธ 

30 กันยายน 65 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 

30 กันยายน 65 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 



 
        แบบ ปค.5 

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ภายใน 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

 
(7) 

3. เพื่อให้ความช่วยนักเรียนที่มี
พฤติกรรมติดยาเสพติด 
4. เพื่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกในการก ากับติดตาม
นักเรียนให้ห่างไกล 
ยาเสพติดของโรงเรียน 

 4. นักเรียนบางสว่นพบว่ามี
การเก่ียวข้องกับยาเสพติด 
5. ประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนในการป้อง
ปรามเพื่อไม่ให้นักเรียนยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด 
6.มีการสรุปผลการ
ด าเนินงานและเผยแพร่
ข่าวสารข้อมูล 

   30 กันยายน 65 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        ลายมือชื่อ........................................................ 
                     (นายเจนภพ  ยศบุญเรือง) 

          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
           วันที ่8  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 



 
        แบบ ปค.5 

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ภายใน 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

 
(7) 

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
    1.1 กลุ่มงานอาคารสถานที่และ
สวัสดิการ 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานดูแลอาคาร
สถานที่เปน็ไปอย่างมปีระสทิธิภาพ
และประสิทธิผล ท าให้การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า โดยลดขัน้ตอนการปฏบิัตทิี่
ซ้ าซ้อน 
๒. เพื่อปรับสภาพแวดล้อม 
๓. จัดท าโครงการก าจัดลูกน้ ายงุลาย 
ลดป่วยตายโรคไข้เลือดออก 

- ผู้ปฏิบัตงิานและ
คณะกรรมการมี
ภาระงานที่
รับผิดชอบมาก 
- อาคารถูกใช้งาน
มาหลายปี อาคาร
เสื่อมสภาพตาม
เวลา 
 

1.  ก าหนดแบ่งเขตพื้นที่
รับผิดชอบบริเวณทั่วไป 
ห้องเรียน ห้องส านักงาน 
๒.  แต่งตั้งคณะท างานอย่าง
ชัดเจน 
๓.  มีค าสั่งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบดูแลตามเขต
พื้นที่รับผดิชอบบริเวณทั่วไป 
ห้องเรียน ห้องส านักงาน 
๔. สรุปรายงานผล 
 
 

- จากการส ารวจและ
สอบถาม การดูแล
อาคารสถานที ่
สามารถควบคุมความ
เสี่ยงภายในโรงเรียน
ได้เป็นส่วนใหญ่ ยังไม่
อยู่ในระดับที่นา่พึง
พอใจ 
 

1. ผู้ปฏิบัติงานและ
คณะกรรมการมีภาระงาน
ที่รับผิดชอบมาก 
2. งบประมาณไม่เพียงพอ 
3. อาคารถูกใช้งานมา
หลายปี อาคารเสื่อมสภาพ
ตามเวลา 
4. สถานที่มีบริเวณกว้าง
ดูแลไม่ทั่วถึง 
 

๑. ส่งเสริมให้มีการ
ท าความเข้าใจ
ขอบข่ายงานในการ
ท าหน้าที่ดูแลอาคาร
สถานที ่
๒. ส่งเสริมให้มีการ
ก ากับติดตามการ
ดูแลอาคารสถานที่
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

30 กันยายน 65 
กลุ่มบริหารงาน 

ทั่วไป 
 

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

                 (นายเจนภพ  ยศบุญเรือง) 
   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

     วันที ่8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 



 
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.  2564 

 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
- โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมมีปรัชญา ปณิธาน และ
รูปแบบการท างานเหมาะสมต่อการพัฒนาและด ารงไว้
ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 
         ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการควบคุม
ภายใน  ให้ความส าคัญกับการมีศีลธรรมจรรยาบรรณ
และความซื่อสัตย์  ความโปร่งใสในการด าเนินงาน       
มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล   
ให้การสนับสนุนให้การดูแลเอาใจใส่ในกิจกรรมทุกด้าน 
โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้ความส าคัญกับ   
บุคลกรเป็นส าคัญ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เพ่ือให้ทุก
คนได้ท างานด้วยความเต็มอกเต็มใจ เต็มก าลัง พร้อมให้
ข้อเสนอแนะและค าแนะน า ช่วยเหลือในทุกเรื่อง     
ทุกเวลาและทุกโอกาส บุคลากรเข้าใจในกรอบการ
ท างาน  ขอบเขตของงาน  อ านาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนท าให้การควบคุมภายใน
มีประสิทธิภาพ เพราะผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อการ
จัดระบบควบคุมภายใน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านและรอบคอบ มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต 
เน้นคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานให้
บุคลากรโดยค านึงถึงความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ในการปฏิบัติ งานได้อย่างเหมาะสม มีการประชุม
บุคลากรเพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติ ก ากับ ติดตามประเมินผล 
และปรับปรุงแก้ไขการท างานอย่างสม่ าเสมอ 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
      โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม มีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ าประสงค์  มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้ 
เป้ าหมาย ความส าเร็จของงานและกิจก รรมของ
โรงเรียนที่ชัดเจน มีคณะกรรมการควบคุมภายในระดับ
กลุ่มงานย่อย และระดับโรงเรียน ท าหน้าที่วิเคราะห์
ความเสี่ยง ด้วยการประเมินควบคุมภายในด้วยตนเอง 
ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อ
การบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
รวมถึงมีการก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง 

 
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจน และ
ครอบคลุมถึงเป้าหมายองค์กรที่วางไว้ มีการก าหนด
เกณฑ์หรือมาตรฐานในการประเมินผล การบรรลุ
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติและ
วัดผลได้ มีการระบุความเสี่ยงทุกกิจกรรมที่ส าคัญได้
อย่างครอบคลุมความเสี่ยงที่ส าคัญ โดยใช้วิธีการต่างๆ 
ที่เหมาะสมตามมาตรฐานมีการก าหนดวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรโดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไข และลดความเสี่ยง โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์
โดยรวมขององค์กร 

     แบบ ปค. ๔ 



 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
3. กิจกรรมการควบคุม 
      โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมมีการจัดท าแผนปฏิบัติ
งานระยะ 4 ปี ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานต่าง ๆ 
รวมทั้งโครงการประจ าปีงบประมาณของฝ่ายบริหาร ได้
จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยน าเอากลยุทธ์ต่าง ๆ 
ของโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติ มีมาตรการการควบคุม
ภายในที่เกิดจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางในการด าเนินงานและ
บริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 

 
ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและ
สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร 
มีระเบียบวินัย เทคนิคและกลไกที่เกี่ยวกับการควบคุม
แต่ละกิจกรรมชัดเจน มีการประเมินกิจกรรมควบคุม
เป็นระยะๆ อีกทั้งมีการก าหนดกิจกรรมควบคุมและ
มาตรการการติดตาม มีการประเมินที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีการ
ก าหนดเป้าประสงค์และความส าเร็จตามผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของโครงการนั้น ๆ และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ทราบโดยทั่วกัน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการ
ปฏิบัติงาน การด าเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและ
ระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและด าเนิน
กิจกรรมของโรงเรียน  มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท า
ให้มั่นใจว่าเมื่อน าปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่าย
บริห ารก าหนดไว้  มี รูปแบบที่ ช่ วย ให้ ผู้ รับ ข้อมู ล
สารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่า     
มีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกโรงเรียน ที่มีผล
ท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม มีระบบสารสนเทศที่มีเอกภาพ
ครอบคลุมทั้งด้านอ านวยการ ด้านวิชาการ ด้านกิจการ
นักเรียนและด้านบริหารทั่วไป มีระบบจัดเก็บข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่ เป็นปัจจุบัน มีการ
รายงานสารสนเทศต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้ เกี่ยวข้อง มีการ
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพรวมถึงการรายงานผลการจัดกิจกรรม   
ต่าง ๆ ของโรงเรียน มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
ข้อมูลสะท้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่เป็น
รูปธรรม 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
โรงเรียนก าหนดวิธีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
เป็นระยะๆ เช่น การติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงาน สรุป/
รายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา และสิ้น
ปีงบประมาณ 

 
โรงเรียนมีระบบการติดตามการประเมินผลที่มีความ
เหมาะอันเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทุกสิ้น
ปีการศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) 
ตามมาตรฐานการศึกษา มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามฝ่ายนอกจากนี้ในทุกสิ้นปีงบประมาณยัง
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไป
ตามแผนการควบคุมภายใน มีการน าผลการติดตามและ
การปรับปรุง รายงานผลต่อผู้ที่เก่ียวข้อง กรณีที่พบ
ความเสี่ยงมีการก าหนดแผนการปรับปรุงเพื่อให้สามารถ
ควบคุมและลดความเสี่ยงลงได้ 



ผลการประเมินโดยรวม 
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ครบ 5  

องค์ประกอบแล้ว  มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง
กระบวนการควบคุม เพ่ือให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามแบบ ปค.5 ไว้แล้ว 
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