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คำนำ 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายในนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานประกอบด้วยขั้นตอน 1เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัย2จัดทำโครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 3จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 4จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน  5จัดประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางและปฏิทินพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 6

เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 7

วางแผนและกำหนดแนวทางการทำงานด้านปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 8จัดประชุม
ชี้แจงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน  9ติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน
และควบคุมภายใน 10จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม
ภายในของหน่วยงาน (ตามโครงสร้างของหน่วยงาน) 11รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 12ประเมินกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายใน 13ประเมินกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 
 คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่) 
8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดทำจะติดตามและประเมินผลความสำเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือนำผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน 

 
 

             คณะผู้จัดทำ 
      2 มกราคม 2563  
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

1. วัตถปุระสงค์     
   1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการควบคุมภายใน 
  2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการควบคุมภายในของ
หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
   

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอน1เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย2จัดทำโครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 3จัดทำคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 4จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ระดับหน่วยงาน  5จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาแนวทางและปฏิทินพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 6เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 7วางแผนและกำหนดแนวทางการทำงาน
ด้านปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 8จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน  9ติดตามกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม
ภายใน 10จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม
ภายในของหน่วยงาน (ตามโครงสร้างของหน่วยงาน) 11รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 12ประเมินกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 13ประเมินกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายใน 
   
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทำได้ โดยมีกรอบในการพิจารณากำหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรจัดให้มีข้ึน เพ่ือ
สร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานขององค์กรจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

อธิการบดี พิจารณารายงานผลการดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายใน 

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

1. ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม
ภายใน 
2. ติดตามและสรุปผลการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
และควบคุมภายใน 

 
 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม
ภายในที่ชัดเจนระดับหน่วยงานที่ชัดเจน 

ผู้รับบริการ :  บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรร, 
 

มีกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม
ภายในที่ชัดเจนระดับหน่วยงานที่ชัดเจน 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม
ภายในที่ชัดเจนระดับหน่วยงานที่ชัดเจน 

คู่ความร่วมมือ : -  
 

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  -  

 

 
 
 
 



 

 3 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

6. ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 
  

ข้อกำหนดที่สำคัญ  ที่มาของข้อกำหนดที่สำคัญ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ผู้ส่งมอบ 
ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วน
ได้/ 

ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

มีกระบวนการปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายในตามโครงสร้างของ

หน่วยงาน 

     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
 

 
 
 
 



 

 5 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 6 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 7 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่) 

 
    

 
 
 
 
 



 

 8 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 9 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 10 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 11 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
  

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
งานกระบวนการควบคุมภายใน 

คำจำกัดความ 
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรจัดให้มีขึ้น 

เพื ่อสร้างความมั ่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานขององค์กรจะบรรลุผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. เข้าร่วมประชุมรับทราบ
นโยบายบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย 

กันยายน ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

โครงการพัฒนา/
ปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายใน 

2. จัดทำโครงการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 

กันยายน ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

นโยบายการพัฒนา/
ปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายใน 

3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 

กันยายน ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายใน 

4. จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
เพ่ือพิจารณาแนวทางพัฒนา / 
ปรับปรุงและปฏิทินการ
ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 
(JD) ระดับหน่วยงาน 

กันยายน ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

ปฏิทินการพัฒนา/
ปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายใน 



 

 12 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

5. จัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ
หน่วยงาน   

กันยายน ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

รายงานประชุมการ
พิจารณาแนวทาง
และปฏิทินพัฒนา/
ปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายใน 

6. เข้าร่วมการอบรม
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

ตุลาคม ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

จัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการพัฒนา/
ปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายใน 

7. วางแผนและกำหนดแนว
ทางการทำงานด้านปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายใน 

ตุลาคม ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

คู่มือการพัฒนา/
ปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายใน 

8. จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

ตุลาคม ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

เอกสารการประชุม 

9. ติดตามกระบวนการ
ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

2  ครั้งต่อปี ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานการ
พัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายใน 

10. จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน (ตามโครงสร้าง
ของหน่วยงาน) 

2 ครั้งต่อปี ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

รายงานผลการ
ดำเนินงานการ
พัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายใน 



 

 13 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

11. รายงานผลการดำเนินงาน
การพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายใน 

2 ครั้งต่อปี ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

รายงานสรุปผลการ
ประเมิน
กระบวนการพัฒนา/
ปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายใน 

12. ประเมิน
กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายใน 

กันยายนของปี
ถัดไป 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

รายงานสรุปผลการ
ประเมิน
กระบวนการพัฒนา/
ปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายใน 

13. รับการตรวจประเมินจาก
หน่วยตรวจสอบภายใน 

กันยายนของปี
ถัดไป 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

แบบฟอร์มรายงาน
ผลตรวจประเมิน 

 
 

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
AC - PQ – IC-01 แบบฟอร์มรายงานกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง (ปย.2) 
AC - PQ – IC-02 แบบฟอร์มการจัดทำคู่มือ 
 
 7.4 เอกสารอ้างอิง 
 -  
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ร้อยละของความสำเร็จปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ร้อยละ  80 

9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการจัดประชุมนั้น มรีะบบการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 



 

 14 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับ 

ติดตามและสรุปผลการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายใน (ปย.2) 

2 ครั้ง ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

ผู้อำนวยการ
สำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 15 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



 

 16 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 17 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

 
 
 

 
 

 
หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
  
     ข้าพเจ้า นายอนันตชัย  เอกะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการงานควบคุมภายใน ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่าย
แผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม นำกระบวนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณมาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 
เป็นต้นไป   
 

                  ให้ไว้  ณ  วันที่  2  มกราคม 2563 
      
         
       

                     นายอนันตชัย      เอกะ 
      (ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 18 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก ข 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 19 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

แบบฟอร์ม AC - PQ – IC-01  



 

 20 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

แบบฟอร์ม AC - PQ – IC-02  

 

 



 

 21 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

 



 

 22 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 



 

 23 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 



 

 24 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

 



 

 25 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 



 

 26 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

 
  



 

 27 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

แบบฟอร์ม 003 คู่มือปฏิบัติงาน 
 

 



 

 28 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

 



 

 29 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 



 

 30 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 



 

 31 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 



 

 32 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 



 

 33 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 



 

 34 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 



 

 35 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 



 

 36 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 



 

 37 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 



 

 38 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 



 

 39 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 



 

 40 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

คณะผู้จัดทำ 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน 

นายกษิดิศ   คงปาน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 
 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
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