
แบบ ปค.๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงใหม่ 
 

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยำคม ไดป้ระเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 
เดือน กันยำยน  พ.ศ.2564 ด้วยวิธีกำรที่โรงเรียนก ำหนด ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วย
มำตรฐำนและหลักเกณฑป์ฏิบัติกำรควบคุมภำยใน ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำภำรกิจของหน่วยงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำน
กำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิผลประสิทธิภำพ ด้ำนกำรรำยงำนที่เก่ียวกับกำรเงิน และไม่ใช่กำรเงินที่เชื่อถือได้ 
ทันเวลำ และโปร่งใส รวมทั้งด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำน 
  จำกผลกำรประเมินดังกล่ำว โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยำคม เห็นว่ำ กำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนมี
ควำมเพียงพอ ปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและ
หลักเกณฑป์ฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561 ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  อย่ำงไรก็ดี มีควำมเสี่ยงและได้ก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ในปีงบประมำณ สรุปได้ดังนี้ 

1. งานระบบสารสนเทศ 
  กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน โรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒) 
  1.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
       กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน โรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒) ยังไมบ่รรลุวัตถุประสงค์  เนื่องจำก 
           1.1.1 มีกำรปรับเปลี่ยนบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนระบบสำรสนเทศบ่อยครั้ง 
           1.1.2 ผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศ ยังไม่เข้ำใจในระบบงำนอย่ำงถ่องแท้ ชัดเจน
ท ำให้กำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศยังไม่เป็นระบบและไม่ครอบคลุมต่อกำรใช้งำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและ
กำรรำยงำนข้อมูลไม่ครบถ้วน ล่ำช้ำ บำงครั้งส่งผลกระทบต่อกำรประเมินคุณภำพงำนบริหำรกำรศึกษำด้ำน
ต่ำงๆของโรงเรียน 
   1.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
    1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบงำน ให้เหมำะสมเป็นไปตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ 
    1.2.2 มีกำรอบรม พัฒนำเรื่องงำนระบบสำรสนเทศแก่ผู้รับผิดชอบงำน 
    1.2.3 มีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 

 
 



2. งานวิชาการ 
       การจัดการเรียนการสอน 
  2.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์  เนื่องจำก 
     2.1.1 จำกสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด19 ที่มีกำระบำดอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้มีกำรปิด-
เปิดกำรเรียนกำรสอนแบบปกติที่โรงเรียนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครผูู้สอนไม่
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนตำมตัวชี้วัดและมำตรฐำนของหลักสูตรได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
    2.1.2 ครผูู้สอนมีควำมจ ำเป็นต้องปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอนและจัดกิจกรรมในรูปแบบ
อ่ืนแทนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบปกติ ในสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด19 ส่งผลกระทบต่อกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นอย่ำงมำก 
    2.1.3 ครผูู้สอนได้น ำสื่อเทคโนโลยี ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ แต่ผู้เรียน
จ ำนวนหนึ่งไม่สำมำรถเข้ำถึงได้เนื่องจำกขำดอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ 
   2.2 กำรควบคุมภำยในและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
   2.2.1 ครปูรับปรุงแผนกำรเรียนรู้ให้ตรงตำมตัวชี้วัด และมำตรฐำนของหลักสูตร ให้มำกที่สุด 
ในสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด19 

2.2.2 พัฒนำครูตำมรูปแบบกำรเรียนกำรสอนอย่ำงหลำกหลำยให้ครอบคลุมตำมควำม 
พร้อมในกำรเรียนของผู้เรียน ในสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด19 
   2.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูน ำสื่อเทคโนโลยี ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
สถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด19 ให้เหมำะสมกับผู้เรียน 
 3. งานกิจการนักเรียน 
     การด าเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     3.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ตอ้งก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน โรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ไมบ่รรลุวัตถุประสงค์  เนื่องจำก 
     3.1.1 กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคลของครูบำงส่วน ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจำก
สถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด19 ที่มีกำระบำดอย่ำงต่อเนื่อง นักเรียนไม่สำมำรถมำเรียนแบบปกติได้อย่ำง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้มีข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนบำงคนไมค่รบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
    3.1.2 ครผูู้รับผิดชอบงำนรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับผู้เรียน ไม่เข้ำใจขั้นตอน/วิธีกำร
ด ำเนินงำน ท ำให้ได้ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนไม่สมบูรณ์ ไม่สำมำรถน ำไปใช้ได้ครอบคลุมภำรกิจ 
    3.1.3 กำรติดตำมป้องกันแก้ไขปัญหำควำมประพฤติของนักเรียนขำดควำมต่อเนื่อง นักเรียน
ไม่สำมำรถมำเรียนแบบปกติได้ ต้องอยู่บ้ำนเป็นส่วนใหญ่ 
       3.2 กำรควบคุมภำยในและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
   3.2.1 ก ำกับติดตำมดูแลให้ครูด ำเนินกำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล ให้มีข้อมูลสำรสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียนครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมำกที่สุดผ่ำนระบบกำรสื่อสำรออนไลน์ 



3.2.2 พัฒนำครูผู้รับผิดชอบงำนรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน ให้สำมำรถจัดเก็บ 
รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนไดส้มบูรณ์  สำมำรถน ำไปใช้ได้ครอบคลุมภำรกิจ 
   3.2.3 ก ำกับติดตำมดูแลกำรติดตำมป้องกันแก้ไขปัญหำควำมประพฤติของนักเรียนอย่ำง
ต่อเนื่อง ผ่ำนระบบกำรสื่อสำรออนไลน์ 
 4. งานบุคคล 
     การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยในกำรด ำเนินกำรตำมตำมมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน โรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  เนื่องจำก 
     4.1.1 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจำกสถำนกำรณ์
โรคระบำดโควิด19 ที่มีกำระบำดอย่ำงต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ต้องด ำเนินกำรผ่ำนระบบกำรสื่อสำรออนไลน์ ท ำให้
ไม่สำมำรถเติมเต็มควำมรู้และประสบกำรณ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4.1.2 กำรน ำควำมรู้ที่ได้หลังจำกกำรพัฒนำของครูและบุคลำกร มำพัฒนำนักเรียนยังไม่เต็ม 
ศักยภำพ 
   4.2 กำรควบคุมภำยในและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
   4.2.1 ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำผ่ำนระบบกำรสื่อสำรออนไลน์อย่ำง
ต่อเนื่อง  

4.2.2 ก ำกับ ดูแลจัดระบบสำรสนเทศกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
   4.2.3 ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรหลังจำกที่ได้รับกำรพัฒนำแล้ว 
 
 5. งานการเงินและพัสดุ 
              การบริหารงานการเงินและพัสดุ 
 ๕.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยในกำรด ำเนินกำรตำมตำมมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน โรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ไมบ่รรลุวัตถุประสงค์  เนื่องจำก 
     ๕.1.1 บุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนยังขำดควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำน 

๕.1.2 ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรฯของแต่ละหน่วยงำนภำยใน  
ให้เป็นไปตำมสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด19 ที่มีกำระบำดอย่ำงต่อเนื่อง 
   ๕.2 กำรควบคุมภำยในและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
   ๕.2.1 พัฒนำบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนให้มีควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำน 
   ๕.2.2 ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรฯของแต่ละหน่วยงำนภำยใน  
ให้เป็นไปตำมสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด19 ที่มีกำระบำดอย่ำงต่อเนื่อง 
      
 



       ๖. งานบริการอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
 ๖.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยในกำรด ำเนินกำรตำมตำมมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน โรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ไมบ่รรลุวัตถุประสงค์  เนื่องจำก 
     ๖.1.1 อำคำรสถำนที่และบริเวณท่ัวไปบำงจุดมีสภำพแวดล้อมที่ค่อนข้ำงรก            

๖.1.2 แสงสว่ำงในเวลำกลำงคืน ไม่เพียงพอ ไม่ปลอดภัย เท่ำท่ีควร 
   ๖.2 กำรควบคุมภำยในและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
   ๖.2.1 เร่งรัดในกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่และบริเวณท่ัวไปบำงจุดที่ค่อนข้ำงรก 
   ๖.2.2 เร่งรัดในกำรปรับปรุงด้ำนแสงสว่ำงในเวลำกลำงคืนที่ไม่เพียงพอ ไม่ปลอดภัย
เท่ำท่ีควร 
  ๖.2.3 ก ำกับ ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพัฒนำอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
อย่ำงต่อเนื่อง 
 ๗. งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
              การสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 ๗.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยในกำรด ำเนินกำรตำมตำมมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน โรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ไมบ่รรลุวัตถุประสงค์  เนื่องจำก 
     ๗.1.1 กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชนและภำคี
เครือข่ำย ยังไม่หลำกหลำยครอบคลุม 

๗.1.2 บุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง 
โรงเรียนกับชุมชนและภำคีเครือข่ำย ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๗.1.3 คร-ูบุคลำกรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และประสำนควำม 
ร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชนและภำคีเครือข่ำยน้อย 
   ๗.2 กำรควบคุมภำยในและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
   ๗.2.1 พัฒนำบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชนและภำคีเครือข่ำย ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   ๗.2.2 ขอควำมร่วมมือจำกครู-บุคลำกรทุกคนในโรงเรียนร่วมสร้ำงควำมสัมพันธ์และ
ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชนและภำคีเครือข่ำย 
  ๗.2.3 ก ำกับ ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และประสำนควำม
ร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชนและภำคีเครือข่ำย 
 

        ลงชื่อผู้รำยงำน.....  
.........................          ..(นำงสำวปุญญิศำ สมมิตร)........................ 
            ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยำคม 

                                                           วันที่  ๒๔  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2564 
 


