
 
ที่  ศธ 04232.08/370    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
    499  ถนนพัฒนาการ  เขตสวนหลวง 
       กรุงเทพมหานคร  10250 
 

          31    มีนาคม    2559 
 
เรื่อง รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา 
 
เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 
อ้างถึง หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ ศธ 04232/1301 
 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการติดตามฯ จ านวน 1 ชุด 
 
  ตามหนังสือที่อ้างอิง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้ด าเนินการรายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อม
หนังสือฉบับนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อ 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                (นายธีระพงศ์  นิยมทอง) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

 
 
 
กลุ่มบริหารนโยบายและแผน 
โทร. (๐๒) 321-9667 
โทรสาร. (๐๒) 321-9667 



3) ด้านงบประมาณ 
ที ่ ประเด็นการติดตามฯ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 
 
 

 
 

งบประมาณในการบริหารการศึกษาทุกด้าน  
ในปีงบประมาณ 2558-2559 

- งบประมาณการจ้างครูสอนเพ่ิม 
- ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
การใช้เงินงบประมาณหมวดอุดหนุน 
 
 
 
 

โครงการที่ 13 กิจกรรม 93 ส่งเสริม
การระดมทรัพยากรเพ่ือใช้ในการจัด
การศึกษา 
  1. การจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาเฉพาะต่อปี 
  2. การจ้างบุคลากรที่ปฏบัติงานใน
สถานศึกษาต่อปี 
 
 
 
 
 
การใช้เงินงบประมาณอุดหนุน จ านวน 
15 โครงการ 88 กิจกรรม 
 
 
 

- โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ทั้งทางด้านวิชาการและคุณธรรม  
มีผลคะแนน O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศทุกรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถ
ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้       
 
 

1. ระเบียบที่มีไม่
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติ 
2. ระยะเวลาส าหรับ
การยืมเงินสั้นเกินไป 
3. ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นสูง
กว่าที่สามารถเบิกได้ 
4. รายการบางรายการ
ไม่สามารถเบิกได้ 

 
 
 
 
 



 
ที ่ ประเด็นการติดตามฯ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 

3.3 การเก็บและการใช้เงินรายได้สถานศึกษาเป็นไป
ตามแผนและวัตถุประสงค์ 

การเก็บและการใช้เงินรายได้
สถานศึกษาเป็นไปตามแผนและ
วัตถุประสงค์ ทั้ง 7 โครงการ 
1. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศต่อปี 

(ยกเว้นการเก็บห้อง Gifted และ 
Intensive) 

2. การจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาเฉพาะต่อปี 

3. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณี
โรงเรียนจัดสอนคอมพวเตอร์
ให้กับนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐ
จัดให้ต่อปี 

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐ
จัดให้ต่อปี 

5. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
(ตามความสมัครใจ) ต่อปี 
 

- ร้อยละ 80  ผู้ปกครองชุมชนให้
ความร่วมมือในการระดมทรัพยากร 
- ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถระดม
ทรัพยากรได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

1. ระเบียบที่มีไม่
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติ 
2. ระยะเวลาส าหรับ
การยืมเงินสั้นเกินไป 
3. ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นสูง
กว่าที่สามารถเบิกได้ 
4. รายการบางรายการ
ไม่สามารถเบิกได้ 

 
 
 
 



ที ่ ประเด็นการติดตามฯ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 
3.3 การเก็บและการใช้เงินรายได้สถานศึกษาเป็นไป

ตามแผนและวัตถุประสงค์ 
6. การจ้างบุคลากรที่ปฏบัติงานใน

สถานศึกษาต่อปี 
7. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็น

กรณีพิเศษ (ตามความสมัครใจ) 
ต่อปี 

- ร้อยละ 80 ผู้ปกครองชุมชนให้
ความร่วมมือในการระดมทรัพยากร 
- ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถระดม
ทรัพยากรได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

1. ระเบียบที่มีไม่
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติ 
2. ระยะเวลาส าหรับ
การยืมเงินสั้นเกินไป 
3. ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นสูง
กว่าที่สามารถเบิกได้ 
4. รายการบางรายการ
ไม่สามารถเบิกได้ 
 

 
 
1) ข้อเสนอแนะของสถานศึกษาที่ต้องการให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ช่วยเหลือ ส่งเสริม 

โรงเรียนต้องการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ช่วยเหลือเรื่องอัตราก าลังและจัดสรรครูในสาขาท่ีขาดแคลนให้ตามจ านวนที่ทางโรงเรียน
ต้องการ เพ่ือที่ครูในสาขานั้นๆ จะได้ไม่มีคาบสอนโหลดมากจนเกินไป 
 
 
จุดเด่น จุดเด่นที่สามารถเป็น Best Practice ออกเผยแพร่เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอ่ืนๆ ได้  

1. โครงการ/กิจกรรม    เสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพระบบงานควบคุมภายใน  
2. ปีการศึกษาที่ด าเนินการ  ปีการศึกษา 2558 
3. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปาณิศา เศรษฐศุภกูล 
 
 



4. วิธีด าเนินการ 
1. วางแผนงาน  

            1.1 ศึกษาวางแผนศึกษาข้อมูลวิธีการและแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
            1.2 การเตรียมงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการงานควบคุมภายในของโรงเรียน แบ่งงานตามความรับผิดชอบ แผนงานขององค์กร หรือหน่วยงาน 
วางแผนเตรียมงานด้านการให้ข้อมูล การพัฒนาบุคลากร การสรุปรายงานงานควบคุมภายใน  เป็นต้น 
            1.3 การด าเนินงาน การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนแต่ละงาน 
           1.4 ประเมินผล ประเมินผลอย่างเป็นระบบ แผนปรับปรุงงาน เป็นการวางแผนอย่างต่อเนื่องจากการปรับปรุงงานตามแผนงานหลักแล้วพบ
ปัญหาหรือข้อบกพร่อง 

 
2. ปฏิบัติตามแผนงาน  

ปฏิบัติตามข้ันตอน ตามวิธีการ น าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
3. ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 

            3.1 ตรวจสอบจากเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
            3.2 ก าหนดเวลาการตรวจและประเมินผลที่แน่นอน 
            3.3 ประเมินการวางแผน แผนการปฏิบัติการ  
  3.4 การรายงาน จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานทุกสิ้นปีการศึกษา เพ่ือรายงานภาพรวมของการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งผลส าเร็จ 
อุปสรรค ปัญหาด้านปัจจัย กระบวนการ และสิ่งที่โรงเรียนจะด าเนินการต่อไป  

 
4. ปรับปรุงแก้ไข  

น าผลการรายงานผลการด าเนินงานและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น น าไปแก้ไขปรับปรุง 
 
 



 
5. ผลส าเร็จของงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงาน งานควบคุมภายใน ตามระบบ PDCA  ปี 2558 

ที ่
กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

แผนงาน 
 (Plan) 

 

ผลการปฏิบัติงานตามแผน 
(Do) 

 

ประเมินผล และตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน(CHECK) 

 

การแก้ไขปรับปรุง หรือน าไปพัฒนา 
(Action) 

1 คณะกรรมการ 
งานควบคุมภายใน 

แต่งตั้งคณะกรรมการ  
งานควบคุมภายใน 
แต่ละกลุ่มงาน 

โรงเรียนมีคณะกรรมการ 
งานควบคุมภายในของ 
แต่ละกลุ่มงาน 

คณะกรรมการรับทราบค าสั่งการแต่งตั้ง 
ปฏิบัติหน้าท่ีงานควบคุมภายในของกลุ่มงาน 

แก้ไขค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ เมื่อ
มีบุคลากรครโูอนย้าย หรือ เกษียณอายุ
ราชการ 

2 การพัฒนาบุคลากร 
 
 

อธิบาย และจัดท าเอกสารคู่มือ  
การเขียนรายงาน การส่ง
รายงานทาง E-mail   
คู่มือการใช้เว็บไซต์งานควบคุม
ภายใน การตรวจสอบ
สถานะการส่งรายงาน  
ผ่านเว็บไซต ์

คณะกรรมการงานควบคุมภายใน
แต่ละกลุ่มงาน ได้รับเอกสาร 
รับทราบแนวทางการปฏิบัติ และ 
รับทราบข้อมลูผ่านทางเว็บไซต ์
งานควบคุมภายใน และ
ประชาสมัพันธ์ / รายละเอียด
ข้อมูล ท่ีป้ายนิเทศ 

- คณะกรรมการงานควบคุมภายในรับทราบแนว 
  ทางการปฏิบัติ  
- คณะกรรมการบางท่านไมส่ะดวกในการส่งรายงาน 
  ผ่านทาง E-mail  

วิธีการส่งรายงานงานควบคมุภายใน 
สามารถส่งได้ที่ E-mail และ 
สามารถบันทึกไฟล์งานใน flash drive  
มาส่งได ้

3 การส่งรายงาน 
งานควบคุมภายใน 

การส่งรายงาน งานควบคุม
ภายในของแต่ละกลุ่มงาน 
ถูกต้อง และครบ 100% 

- การส่งรายงาน ไม่ครบ     
  100%  
- บางกลุ่มงานการส่งรายงาน 
  ช้ากว่าก าหนดการ 
- การเขียนรายงาน ไม่ถูกต้อง 
  ครบถ้วนในบางกลุ่มงาน 
- การส่งเอกสารรายงาน ไม่ครบ 
  ครบในบางกลุ่มงาน 

1. การส่งรายงาน งานควบคุมภายใน 
    ของแต่ละกลุ่มงาน ไม่ครบ 100% 
2. บางกลุ่มงานการส่งรายงานช้ากว่าท่ีก าหนด 
3. บางกลุ่มงานการเขียนรายงาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน     
4. บางกลุ่มงานการส่งเอกสารรายงาน ไม่ครบ 
5. แนะน าการแก้ไขข้อมลูที่ถูกต้อง   
6. แจ้งหน่วยงานให้ทราบ เพื่อจัดส่งเอกสาร 
   รายงานให้ครบถ้วน 

- ติดตามการส่งรายงานของแต่ละกลุ่มงาน 
- แจ้ง ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร  
  งานควบคุมภายใน เพิ่มมากข้ึน 
- จัดท าแบบส ารวจ โดยใช้แบบสอบถาม 
  ความพึงพอใจ พร้อมข้อเสนอแนะ 
  การใช้เว็บไซต์งานควบคุมภายใน 



1 
 

งานควบคุมภายในออนไลน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 
 
 
เว็บเพจน้ีใช้เพื่อการบริหารงานของระบบงานควบคุมภายใน ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พฒันาการใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยน าเทคโนโลยมีาช่วยในการจดัการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ 
ในการประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ คู่มือการใชง้าน การเขียนรายงาน และการส่งรายงาน เป็นตน้ 
 ซ่ึงคณะผูบ้ริหารโรงเรียน ครู บุคลากร สามารถรับ / ส่งขอ้มูลของงานควบคุมภายในไดทุ้กระดบั
และทุกเวลา เน่ืองจากเป็นระบบออนไลน์ และยงัเป็นการเผยแพร่เป็นแหล่งความรู้ไปยงัหน่วยงานอ่ืนๆ
หรือบุคคลท่ีสนใจในงานควบคุมภายในอีกดว้ย 
         การจดัท างานควบคุมภายในออนไลน์น้ี  หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะเป็นประโยชน์สามารถปรับ

น าไปใชไ้ดแ้ละหากมีขอ้ผดิพลาด ตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

 

 

นางสาวปาณิศา เศรษฐศุภกลู   

หวัหนา้งานควบคุมภายใน 
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ค าแนะน า / คู่มือการใช้ 
งานควบคุมภายในออนไลน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 

 
 
วธีิการเข้าเวบ็เพจงานควบคุมภายในออนไลน์ 
1. เขา้เวบ็ไซต ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  http://www.tup.ac.th 

 
2. คลิก เมนู งานควบคุมภายใน  

(ดา้นขวา ใตรู้ปท่านผูอ้  านวยการโรงเรียน)  
 

3. เม่ือคลิกเมนู จะพบกบัหนา้แรกของงานควบคุมภายในออนไลน์ ดงัน้ี 
 

 

http://www.tup.ac.th/
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    รายละเอยีดของเมนูหลกั 
 

ค าแนะน าการใช้เวบ็ฯ  
ค าอธิบายวธีิการใชเ้วบ็เพจงานควบคุมภายในออนไลน์ 
ประกาศ 
การประกาศข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ 
ของงานควบคุมภายใน  
ตรวจการส่งรายงาน 
การแจง้สถานะการส่งรายงานของแต่ละกลุ่มงาน 
โครงการ   
รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ระบบควบคุมภายในสถานศึกษา  
คณะกรรมการ 
รายช่ือคณะกรรมการด าเนินงาน  
การจดัระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
คู่มือ 
คู่มืองานควบคุมภายใน / การเขียนรายงาน งานควบคุมภายใน 
แบบฟอร์ม 
 แบบฟอร์ม การเขียนรายงานงานควบคุมภายใน และตวัอยา่ง 
 รายงาน 
 รายงานงานควบคุมภายในแต่ละปีงบประมาณ  
 ของระดบัหน่วยงานยอ่ย และ ระดบัโรงเรียน 

                            ติดต่อ 
                รายละเอียดติดต่อ รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และ 
                หวัหนา้งานควบคุมภายใน 
                พฒันาบุคลากร 
                ขอ้มูล / ภาพกิจกรรม / อบรม การพฒันาบุคลากร งานควบคุมภายใน 

                 แหล่งอ้างองิข้อมูล 
                 ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัแหล่งอา้งอิงของเน้ือหา 
                และ รูปภาพท่ีใช้ประกอบในเวบ็เพจ 
 


