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ประเดน็นําเสนอ
• ความรู้เบอืงต้นในการจดัทาํคู่มือปฏิบตัิงาน
• องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน
• เทคนิคการจดัทาํคู่มือปฏิบตัิงาน
• เกณฑก์ารประเมินคณุภาพคู่มือปฏิบตัิงาน
• ข้อบกพร่องทีพบบอ่ย
• การปรบัปรงุกระบวนการ
• Workshop

ความรู้เบืองตน้ในการจดัทาํคู่มือปฏิบตัิงาน
คู่มือปฏิบตัิงานคืออะไร?

คู่มือการปฏิบตัิงาน (Work Manual) เปรยีบเสมอืนแผนทบีอกเสน้ทางการ
ทาํงานทมีจีุดเรมิตน้และจุดสนิสดุของกระบวนการระบุถงึขนัตอนและ
รายละเอยีดของกระบวนการต่างๆ มกัจดัทาํขนึสาํหรบังานทมีคีวามซบัซอ้น มี
หลายขนัตอน และเกยีวขอ้งกบัหลายคน สามารถปรบัปรุงเปลยีนแปลงเมอืมกีาร
เปลยีนแปลงการปฏบิตังิาน ทงันี เพอืใหผู้ป้ฏบิตังิานไวใ้ช้อา้งองิมใิหเ้กดิ
ความผดิหลาดในการปฏบิตังิาน (ก.พ.ร., 2552)
คู่มือปฏิบตัิงานหลกั หมายถงึ เอกสารแสดงเสน้ทางการทาํงานในงานหลกัของ
ตาํแหน่งตงัแต่จุดเรมิตน้จนสนิสดุกระบวนการ โดยระบุขนัตอนและรายละเอยีด
ของกระบวนการต่างๆ ในการปฏบิตังิาน กฎ ระเบยีบทเีกยีวขอ้งในการ
ปฏบิตังิาน ตลอดจนแนวทางแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะในการปฏบิตังิาน
ดงักล่าว ซงึตอ้งใชป้ระกอบการปฏบิตังิานมาแลว้ และตอ้งมกีารปรบัปรุง
เปลยีนแปลงเมอืมกีารเปลยีนแปลงการปฏบิตังิาน (ก.พ.อ., 2553)
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ความรู้เบืองตน้ในการจดัทาํคู่มือปฏิบตัิงาน

วตัถปุระสงค์

ผลทีได้รบั

ประโยชน์
ของคู่มือ
ปฏิบตัิงาน

ระสงค์

ทาํไมต้องมีคู่มือปฏิบตัิงาน?

ความรู้เบืองตน้ในการจดัทาํคู่มือปฏิบตัิงาน

วตัถปุระสงค์

ผลทีได้รบั

ประโยชน์ของ
คู่มือ

ปฏิบตัิงาน

ประสงค์

ผ

วตัถปุระสงคแ์ละผลทีได้รบัจากการทาํคู่มือปฏิบตัิงาน

เป็นเครืองมือใน
การฝึกอบรม

น

การทาํงานสอด
คล้องกบันโยบาย
และภารกิจของ

องคก์าร

ก
คล

ผูบ้ริหารติดตาม
งานได้ทุกขนัตอน อด

บาย

ผูป้ฏิบตัิงานทราบ
ว่าต้องทาํงานอย่างไร

เมือใด กบัใคร

เป็นสือในการ
ประสานงาน

ง

ร

เป็นเอกสารอ้างอิง
ในการทาํงาน

ตาม ผูป้้ฏิ
วว่าาตต้อง

การทาํงานเป็น
ระบบและมีมาตรฐาน

เดียวกนั
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ความรู้เบืองตน้ในการจดัทาํคู่มือปฏิบตัิงาน

วตัถปุระสงค์

ผลทีได้รบั

ประโยชน์ของ
คู่มือ

ปฏิบตัิงาน

ประสงค์

ผ

ประโยชน์ของคู่มือปฏิบตัิงาน

ช่วยลดการตอบคาํถาม

ช่วยลดเวลาในการสอนงาน

ช่วยเสริมสร้างความมนัใจในการทาํงาน

ช่วยให้เกิดความสมาํเสมอในการทาํงาน

ช่วยลดความขดัแย้งทีอาจจะเกิดในการทาํงาน

ทาํให้การปฏิบตัิงานเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐาน

ช่วยในการปรบัปรงุงานและออกแบบกระบวนงานใหม่

ความรู้เบืองตน้ในการจดัทาํคู่มือปฏิบตัิงาน

• เนือหากระชบั ชดัเจน และเข้าใจง่าย
• เป็นประโยชน์สาํหรบัการทาํงานและฝึกอบรม

• เหมาะสมกบัองคก์ารและผูใ้ช้งานแต่ละกลุ่ม
• มีความน่าสนใจ น่าติดตาม

• มีความเป็นปัจจบุนั (Update) ไม่ล้าสมยั
• มีตวัอย่างประกอบ
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ความรู้เบืองตน้ในการจดัทาํคู่มือปฏิบตัิงาน
ทกัษะสาํคญัของผูจ้ดัทาํคู่มือปฏิบตัิงาน

ทกัษะการวเิคราะห ์(Analysis Skills)
ทกัษะการสอืสาร (Communication Skills)
ทกัษะการออกแบบ (Design Skills)
ทกัษะการประเมนิผล (Evaluation Skills)

คณุสมบตัิสาํคญัของผูจ้ดัทาํคู่มือปฏิบตัิงาน
มคีวามรูค้วามเชยีวชาญในการปฏบิตังิานเรอืงทจีะทาํ

เป็นคนชา่งสงัเกต
เอาใจใสร่ายละเอยีดของการปฏบิตังิาน

รูท้ฤษฎแีละความรูพ้นืฐานของการวเิคราะหร์ะบบงาน
รูห้ลกัการสอืสารในรปูแบบต่างๆ

รูเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่เชน่ โปรแกรมการเขยีนผงังาน (Flowchart)
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน
บทท ี1 บทนํา

- ความเป็นมา/ ความจาํเป็น/ ความสาํคญั
- วตัถุประสงค์
- ขอบเขต
- นิยามศพัทเ์ฉพาะ/ คาํจาํกดัความ

บทท ี1 บทนํา
- ความเป็นมา/ ความจาํเป็น (ภมูหิลงั)/ ความสาํคญั
- วตัถุประสงค์
- ขอบเขต

บทท ี2 บทบาทหน้าทคีวามรบัผดิชอบ
- บทบาทหน้าทคีวามรบัผดิชอบของตาํแหน่ง
- ลกัษณะงานทปีฏบิตัิ
- โครงสรา้งการบรหิารจดัการ

บทท ี2 โครงสรา้งการบรหิารและอตัรากาํลงั บทบาทหน้าทคีวามรบัผดิชอบ
- โครงสรา้งการบรหิารและอตัรากําลงัของหน่วยงาน
- ขอบขา่ยภาระงานของหน่วยงาน
- บทบาทหน้าทคีวามรบัผดิชอบของตาํแหน่ง
- ลกัษณะงานทปีฏบิตัิ

บทท ี3 หลกัเกณฑว์ธิกีารปฏบิตังิานและเงอืนไข
- หลกัเกณฑก์ารปฏบิตังิาน
- วธิกีารปฏบิตังิาน
- เงอืนไข/ ขอ้สงัเกต/ ขอ้ความระวงั/ สงิทคีวรคาํนึงในการปฏบิตังิาน

- แนวคดิ/ งานวจิยัทเีกยีวขอ้ง

บทท ี3 หลกัเกณฑว์ธิกีารปฏบิตังิานและเงอืนไข
- หลกัเกณฑก์ารปฏบิตังิาน/ มาตรฐานการปฏบิตังิาน
- วธิกีารปฏบิตังิาน
- เงอืนไข/ ขอ้สงัเกต/ ขอ้ควรระวงั/ สงิทคีวรคาํนึงในการปฏบิตังิาน
- แนวคดิ/ งานวจิยัทเีกยีวขอ้ง
- วธิกีารใหบ้รกิารกบัผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจ
- วธิกีารตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน
- จรรยาบรรณ/ คณุธรรม/ จรยิธรรมในการปฏบิตังิาน

บทท ี4 กระบวนการและขนัตอนการปฏบิตังิาน
- แผนผงัขนัตอนการปฏบิตังิาน (Work Flow)
- รายละเอยีดของกระบวนการและขนัตอนการปฏบิตังิาน
- กฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง
- กจิกรรม/ แผนปฏบิตังิาน/ แผนกลยุทธใ์นการปฏบิตังิาน

บทท ี4 เทคนิคในการปฏบิตังิาน
- แผนกลยุทธใ์นการปฏบิตังิาน
- ขนัตอนการปฏบิตังิาน
- วธิกีารตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน
- จรรยาบรรณ/ คุณธรรม/ จรยิธรรมในการปฏบิตังิาน

บทท ี5 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกไ้ขและพฒันางาน
- ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิตังิาน
- แนวทางแกไ้ขและพฒันา
- ขอ้เสนอแนะ

บทท ี5 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ขและการพฒันางาน
- ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิตังิาน
- แนวทางแกไ้ขและพฒันางาน
- ขอ้เสนอแนะ

บรรณานุกรม
ภาคผนวก (ถา้ม)ี
ประวตัผิูเ้ขยีน

บรรณานุกรม
ภาคผนวก (ถา้ม)ี
ประวตัผิูเ้ขยีน
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

การตงัชือ
คู่มือ
ปฏิบตัิงาน

มคีวามกระชบัและชดัเจน
ทาํใหท้ราบขอบเขตของคูม่อื
ไมค่วรซาํกบัคนอนื
ไมก่วา้งเกนิไป
เป็นชอืทเีป็นงานหลกั

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน
คู่มือการปฏิบตัิงานการขอตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

คู่มือการปฏิบตัิงานการขอตาํแหน่งทางวิชาการ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

คู่มือการทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรมกองกลาง สาํนักงานอธิการบดี 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

คู่มือปฏิบตัิงานการจดัพิธีการของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

คู่มือการปฏิบตัิงานการขอขอตาํแหน่งผูช้่ววยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
นับณัฑิตพฒันนบริหารศาสตร์
ขขขอออ ููตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ูููููููู ฏ

และศาสตตราจจารย์ สถ
ูู ฏฏ

และศาสตตราจจารย์และศาสตราจารย์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

คู่มือการปฏิบตัิงานการขอตาํแหน่งทางวิชาการ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

คู่มือมือการททาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรมกองกลาง สาํ
ถาบนับบัณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
มมืือออ ุุ ุุการทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรมกองกลางุ ุุุุุุุ ุุุุุุุ ุุุุุุ ุุุุุุุ สาํนักงานอธิการบดี 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

คู่มือปฏิบตัิงานการจดัพิธีการขอ
ตพพฒันบริหารศาส
าานนนนการจดัพิธีการของ

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

- ความเป็นมา/ ความจาํเป็น/ ความสาํคญั
- วตัถุประสงค์
- ขอบเขต
- นิยามศพัทเ์ฉพาะ/ คาํจาํกดัความ

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“ความเป็นมา/ ความจาํเป็น/ ความสาํคญั”
นําชือเรืองไปเป็น Keyword ในการเขียนอธิบายความ

เป็นมาและความสาํคญั 
who-what-where-why-how

ย่อหน้าแรกทาํไมเลือกเรืองนี
ย่อหน้าทีสอง ทาํแล้วได้อะไร             
ย่อหน้าทีสาม สรปุปมทีต้องทาํเรืองนี (วตัถปุระสงค)์
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“วตัถปุระสงค”์
ทาํคู่มือขึนมาเพืออะไร 
ไม่จาํเป็นต้องเขียนมาก เนืองจากเนือหาในคู่มือจะต้อง

ครอบคลมุและครบถ้วนตามวตัถปุระสงคท์ีตงัไว้
ต้องกาํหนดให้ชดัเจนว่าใครคือผู้ทีจะใช้คู่มือปฏิบตัิงาน 

หรือใครจะเกียวข้อง เช่น ผูเ้ขียนเอง เพือร่วมงานทีทาํงานแทน หรือ
ผูร้บับริการ เป็นต้น

อาจปรบัจากประโยชน์ของการจดัทาํคู่มือปฏิบตัิงาน

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

เพือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของผูป้ฏิบตัิงาน
และผูป้ฏิบตัิงานแทน

เพือให้การปฏิบตัิงานในปัจจบุนัเป็นระบบ
และมีมาตรฐานเดียวกนั

เพือให้ผูท้ีเกียวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจ ถึงกฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์
วิธีการปฏิบตัิงาน และขนัตอนการปฏิบตัิงาน
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“ขอบเขต”
เป็นการอธิบายให้ผู้เขียนและผู้อ่านได้คํานึงถึงขอบเขต

ของคู่ มือการปฏิบตัิงานนันๆ รวมถึงความทันสมัย และความ
ครอบคลมุ โดยจะต้องประกอบด้วย

เกียวกบักฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์ดบา้ง
ใครเป็นผูร้บัผิดชอบ หรือใครเกียวข้องบา้ง
ระยะเวลาเมือใดถึงเมือใด
ครอบงานขนัตอนไหนถึงขนัตอนไหน มียกเว้นงานบ้าง

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน
ตวัอยา่งขอบเขตของ “คู่มือการปฏิบตัิงานการขอตาํแหน่งทางวิชาการ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร”์

“คูม่อืปฏบิตังิานนีเน้นศกึษาเน้นทวีธิปีฏบิตังิาน เทคนิค แนวปฏบิตั ิขนัตอนและวธิกีาร
ดาํเนินงานดา้นการขอแต่งตงัตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(ไม่
รวมถงึการพจิารณาเทยีบตาํแหน่ง การลงโทษ และการอุทธรณ์) ในสว่นทเีป็นการดาํเนินงานของกอง
บรหิารทรพัยากรบุคคลของสถาบนัเป็นหลกั แต่จะเชอืมโยงเนือหาไปถงึกระบวนการก่อนและหลงั
กระบวนการทอียูใ่นความรบัผดิชอบของกองบรหิารทรพัยากรบุคคลเพยีงเลก็น้อยเพอืใหท้ราบทมีาที
ไป และเกดิความเขา้ใจเกยีวกบักระบวนการทงัหมด ซงึเป็นขนัตอนและวธิกีารดาํเนินงานทตีอ้งปฏบิตัิ
เป็นประจาํทมีกีารขอตาํแหน่งทางวชิาการภายใตข้อ้บงัคบัสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์วา่ดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาแต่งตงับุคลากรใหด้าํรงตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย ์และแนวปฏบิตัทิคีณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษากาํหนด”

ตวัอยา่งขอบเขตของ “คู่มือการปฏิบตัิงานการขอตาํแหน่งทางวิชาการ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร”์

“คูม่อืปฏบิตังิานนีเน้นศกึษาเน้นทวีธิปีฏบิตังิาน เทคนิค แนวปฏบิตั ิขนัตอนและวธิกีาร
ดาํเนินงานดา้นการขอแต่งตงัตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(ไม่
รวมถงึการพจิารณาเทยีบตาํแหน่ง การลงโทษ และการอุทธรณ์) ในสว่นทเีป็นการดาํเนินงานของกอง
บรหิารทรพัยากรบุคคลของสถาบนัเป็นหลกั แต่จะเชอืมโยงเนือหาไปถงึกระบวนการก่อนและหลงั
กระบวนการทอียูใ่นความรบัผดิชอบของกองบรหิารทรพัยากรบุคคลเพยีงเลก็น้อยเพอืใหท้ราบทมีาที
ไป และเกดิความเขา้ใจเกยีวกบักระบวนการทงัหมด ซงึเป็นขนัตอนและวธิกีารดาํเนินงานทตีอ้งปฏบิตัิ
เป็นประจาํทมีกีารขอตาํแหน่งทางวชิาการภายใตข้อ้บงัคบัสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์วา่ดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาแต่งตงับุคลากรใหด้าํรงตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย ์และแนวปฏบิตัทิคีณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษากาํหนด”

ตวัอยา่งขอบเขตของ “คู่มือการปฏิบตัิงานการขอตาํแหน่งทางวิชาการ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร”์

“คูม่อืปฏบิตังิานนีเน้นศกึษาเน้นทวีธิปีฏบิตังิาน เทคนิค แนวปฏบิตั ิขนัตอนและวธิกีาร
ดาํเนินงานดา้นการขอแต่งตงัตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(ไม่
รวมถงึการพจิารณาเทยีบตาํแหน่ง การลงโทษ และการอุทธรณ์) ในสว่นทเีป็นการดาํเนินงานของกอง
บรหิารทรพัยากรบุคคลของสถาบนัเป็นหลกั แต่จะเชอืมโยงเนือหาไปถงึกระบวนการก่อนและหลงั
กระบวนการทอียูใ่นความรบัผดิชอบของกองบรหิารทรพัยากรบุคคลเพยีงเลก็น้อยเพอืใหท้ราบทมีาที
ไป และเกดิความเขา้ใจเกยีวกบักระบวนการทงัหมด ซงึเป็นขนัตอนและวธิกีารดาํเนินงานทตีอ้งปฏบิตัิ
เป็นประจาํทมีกีารขอตาํแหน่งทางวชิาการภายใตข้อ้บงัคบัสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์วา่ดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาแต่งตงับุคลากรใหด้าํรงตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย ์และแนวปฏบิตัทิคีณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษากาํหนด”

ตวัอยา่งขอบเขตของ “คู่มือการปฏิบตัิงานการขอตาํแหน่งทางวิชาการ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร”์

“คูม่อืปฏบิตังิานนีเน้นศกึษาเน้นทวีธิปีฏบิตังิาน เทคนิค แนวปฏบิตั ิขนัตอนและวธิกีาร
ดาํเนินงานดา้นการขอแต่งตงัตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(ไม่
รวมถงึการพจิารณาเทยีบตาํแหน่ง การลงโทษ และการอุทธรณ์) ในสว่นทเีป็นการดาํเนินงานของกอง
บรหิารทรพัยากรบุคคลของสถาบนัเป็นหลกั แต่จะเชอืมโยงเนือหาไปถงึกระบวนการก่อนและหลงั
กระบวนการทอียูใ่นความรบัผดิชอบของกองบรหิารทรพัยากรบุคคลเพยีงเลก็น้อยเพอืใหท้ราบทมีาที
ไป และเกดิความเขา้ใจเกยีวกบักระบวนการทงัหมด ซงึเป็นขนัตอนและวธิกีารดาํเนินงานทตีอ้งปฏบิตัิ
เป็นประจาํทมีกีารขอตาํแหน่งทางวชิาการภายใตข้อ้บงัคบัสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์วา่ดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาแต่งตงับุคลากรใหด้าํรงตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย ์และแนวปฏบิตัทิคีณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษากาํหนด”

ตวัอยา่งขอบเขตของ “คู่มือการปฏิบตัิงานการขอตาํแหน่งทางวิชาการ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร”์

“คูม่อืปฏบิตังิานนีเน้นศกึษาเน้นทวีธิปีฏบิตังิาน เทคนิค แนวปฏบิตั ิขนัตอนและวธิกีาร
ดาํเนินงานดา้นการขอแต่งตงัตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(ไม่
รวมถงึการพจิารณาเทยีบตาํแหน่ง การลงโทษ และการอุทธรณ์) ในสว่นทเีป็นการดาํเนินงานของกอง
บรหิารทรพัยากรบุคคลของสถาบนัเป็นหลกั แต่จะเชอืมโยงเนือหาไปถงึกระบวนการก่อนและหลงั
กระบวนการทอียูใ่นความรบัผดิชอบของกองบรหิารทรพัยากรบุคคลเพยีงเลก็น้อยเพอืใหท้ราบทมีาที
ไป และเกดิความเขา้ใจเกยีวกบักระบวนการทงัหมด ซงึเป็นขนัตอนและวธิกีารดาํเนินงานทตีอ้งปฏบิตัิ
เป็นประจาํทมีกีารขอตาํแหน่งทางวชิาการภายใตข้อ้บงัคบัสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์วา่ดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาแต่งตงับุคลากรใหด้าํรงตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย ์และแนวปฏบิตัทิคีณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษากาํหนด”ฏ
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“นิยามศพัทเ์ฉพาะ/ คาํจาํกดัความ”
เป็นอธิบายชีแจงให้ผู้อ่านทราบถึงคาํศพัท์ทีปรากฏในคู่มือ

ปฏิบตัิงานซึงเป็นคาํศพัท์ทีมีความหมายเฉพาะหรือมีความหมาย
แตกต่างจากทัวไป หรือมีเฉพาะในคู่มือปฏิบตัิงาน หรือในงาน
ดงักล่าวเท่านัน อาจเป็นภาษาไทย ภาษาองักฤษ หรือคําย่อก็ได้ 
ทังนี เพือให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกนัถึงความหมายทีกล่าวถึงในคู่มือ
ปฏิบตัิงาน

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“กระบวนการพิจารณาแต่งตงัตาํแหน่งทางวิชาการ” หมายถงึ กระบวนการที
ประกอบดว้ยขนัตอนการดาํเนินงานต่างๆ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทสีถาบนักาํหนดซงึสอดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารท ีก.พ.อ. กาํหนดเพอืพจิารณาคุณสมบตัเิฉพาะตาํแหน่ง ผลการสอน 
เอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารคาํสอน ผลงานทางวชิาการ และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทาง
วชิาการของคณาจารยท์เีสนอขอแต่งตงัตาํแหน่งทางวชิาการวา่สมควรไดร้บัการแต่งตงัขนึดาํรง
ตาํแหน่งทางวชิาการตามทเีสนอหรอืไม่

“ก.ก.ว.” หมายถงึ คณะกรรมการพจิารณากลนักรองคุณสมบตัแิละผลงานทางวชิาการ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

- โครงสรา้งการบรหิารจดัการ
- ขอบขา่ยภาระงานของหน่วยงาน
- บทบาทหน้าทคีวามรบัผดิชอบของตําแหน่ง
- ลกัษณะงานทปีฏบิตัิ

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“โครงสร้างการบริหารจดัการ”
เป็นการอธิบายตําแหน่งงานทีผู้เขียนคู่มือปฏิบตัิงานดาํรง

อยู่รวมทงังานในคู่มือปฏิบตัิงานนีมีการบริหารจดัการอย่างไร โดย
สามารถเขียนเป็นแผนภมูิต้นไม้ (Tree Diagram) ได้ 3 ลกัษณะ ดงันี

โครงสร้างองคก์าร (Organization Chart): ระบชุือหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart): ระบชุือตาํแหน่งและระดบั
โครงสร้างการปฏิบตัิงาน (Activity Chart): ระบชุือผูป้ฏิบตัิงาน
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

โครงสร้างองคก์าร (Organization Chart)

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

โครงสรา้งการบริหาร (Administration Chart)
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

โครงสรา้งการปฏิบตัิงาน (Activity Chart)

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงาน”
เป็นการอธิบายขอบข่ายรายละเอียดของภาระงานของ

หน่วยงานทงัหมดพอสงัเขป รวมทงัอธิบายขยายความโครงสร้างการ
จดัการให้ละเอียดยิงขึน เพือให้ผู้อ่านทราบวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ภารกิจ
หรือภาระงานของหน่วยงาน  ทําให้เข้าใจบทบาททีสําคัญของ
หน่วยงาน  และทําให้เข้าใจบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบของ
ตาํแหน่งงานทีเขียนคู่มือปฏิบตัิงานมากขึน
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“บทบาทหน้าทีความรบัผิดชอบของตาํแหน่ง”
เป็นการอธิบายให้ผู้อ่านทราบว่าตาํแหน่งทีปฏิบตัิงานตาม

คู่มือปฏิบตัิงานนัน มีบทบาทหน้าทีความรบัผิดชอบอย่างไรบ้าง 
รวมทงัแสดงให้เหน็ถึงผูท้ีเกียวข้องกบัการปฏิบตัิงานนีตงัแต่ต้นจนถึง
งานสาํเรจ็ โดยอาจอธิบายให้เหน็ถึงภาพรวมของหน่วยงานพอสงัเขป
และลงมาถึงตวัตาํแหน่ง และการเขียนในส่วนนีจะต้องเขียนอธิบาย
ให้ทราบว่าตําแหน่งนีต้องมีหน้าทีความรับผิดชอบ ข้อตกลงให้
ปฏิบตัิงานให้มีผลสัมฤทธิอย่างไร คุณสมบตัิและสมรรถนะของ
ตาํแหน่งเป็นอย่างไร

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“ลกัษณะงานทีปฏิบตัิ”
เป็นการอธิบายชีแจงรายละเอียดของงานในคู่มือปฏิบตัิงาน

ว่ามีลักษณะงานอย่างไร โดยอาจเขียนประยุกต์ตามมาตรฐาน
กาํหนดตาํแหน่ง (Job Specification) ประกอบกบัคาํอธิบายลกัษณะ
งาน (Job Description) หรือคาํสงัมอบหมาย หรือข้อตกลงการ
ปฏิบตัิงาน (Term of Reference) และการเขียนลกัษณะการปฏิบตัิงาน
นีจะต้องไม่ลอกมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง แต่จะต้องเขียนให้ทราบ
ถึงงานทีปฏิบตัิงาน 
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

- หลกัเกณฑก์ารปฏบิตังิาน/ มาตรฐานการปฏบิตังิาน
- วธิกีารปฏบิตังิาน
- เงอืนไข/ ขอ้สงัเกต/ ขอ้ควรระวงั/ สงิทคีวรคาํนึงในการ

ปฏบิตังิาน
- แนวคดิ/ งานวจิยัทเีกยีวขอ้ง
- วธิกีารใหบ้รกิารกบัผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจ
- วธิกีารตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน
- จรรยาบรรณ/ คณุธรรม/ จรยิธรรมในการปฏบิตังิาน

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“หลกัเกณฑก์ารปฏิบตัิงาน/ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน”
เป็นการอธิบายชีแจงว่างานนีมีกฎระเบียบ  ข้อบังคับ 

หนังสือเวียน มติ กาํหนดไว้เป็นหลกัเกณฑ์ว่าอย่างไร โดยเขียนสรปุ
ให้เป็นภาษาเขียนทีสอดคล้องกบัภาษาทีใช้ในการปฏิบตัิงาน หรือ
อาจใช้ภาพประกอบ ไม่ต้องแปลไทยเป็นไทย ทุกคนอ่านแล้วเข้าใจ 
ไม่ควรคดัลอกเอามาจากตวับทกฎหมาย เพราะจะทาํให้เข้าใจยาก 

สาํหรบัมาตรฐานการปฏิบตัิงานนัน เป็นการอธิบายให้ผูอ้่าน
ทราบว่า งานนันมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นอย่างไร เพือให้
สามารถปฏิบตัิงานได้ตามมาตรฐานทีกาํหนด เช่น ระยะเวลา เป็นต้น
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

หลกัเกณฑก์ารปฏิบตัิงาน

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“วิธีการปฏิบตัิงาน”
เป็นการอธิบายชีแจงว่า  งานนีมีกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ 

หนังสือเวียน มติ กาํหนดวิธีปฏิบตัิงานไว้อย่างไร โดยเขียนอธิบายให้
เป็นภาษาเขียนทีผูเ้กียวข้องเข้าใจง่ายและไม่ควรใช้ภาษากฎหมาย
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

วิธีการปฏิบตัิงาน

Flow Chart Wording

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“เงือนไข/ ข้อสงัเกต/ ข้อควรระวงั/ สิงทีควรคาํนึงใน
การปฏิบตัิงาน”

เป็นการสรุปประเด็นสําคัญจากการศึกษากฎ  ระเบียบ 
ข้อบงัคบั หนังสือเวียน มติต่างๆ หรือจากการสงัเกต การจดบนัทึกใน
ฐานะผู้มีประสบการณ์ในงานทีนํามาเขียนคู่มือปฏิบตัิงาน แล้วนํามา
เขียนเสนอเงือนไข/ ข้อสงัเกต/ ข้อควรระวงั/ สิงทีควรคาํนึงในการ
ปฏิบตัิงานในงานนันๆ เพือให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์
ของผู้เขียน แล้วสามารถนํามาปรบัใช้ในการปฏิบตัิงานได้อย่าง
รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพยิงขึน
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“แนวคิด/ งานวิจยัทีเกียวข้อง”
เป็นการแสดงถึงการสงัสมความรู้ การพฒันาตนเอง และการ

เป็นผู้มีความรอบรู้อย่างแท้จริงทีสามารถนแนวคิดงานวิจัยมา
ประยกุตใ์ช้ในการปรบัปรงุแก้ไข พฒันางานทีทาํได้ โดยการเขียนสรปุ
แนวคิดของผู้ทรงคณุวฒุิ หรือสรปุผลการวิจยัว่าเกียวข้องกบังานใน
คู่ มือปฏิบัติงานอย่างไร ซึงอาจยึดแนวการนําเสนอว่าเกียวกับ
หลกัเกณฑ์ วิธีการปฏิบตัิงาน และข้อควรระวงั/ สิงทีควรคาํนึงถึงใน
การปฏิบตัิงานนันๆ อย่างไร

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“แนวคิด/ งานวิจยัทีเกียวข้อง” (ต่อ)

การเขียนแนวคิดและงานวิจยัทีเกียวข้องนี ไม่ควรเขียนแบบ
ขนมชัน ควรเขียนเชิงพรรณนาทีมีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ร่วมกับหลกัเกณฑ์ วิธีการปฏิบตัิงาน และข้อควรระวงั/ สิงทีควร
คาํนึงถึงในการปฏิบตัิงาน เปรียบเทียบความเหมือนความต่างเพือให้
เห็นถึงข้อดี ข้อเสีย แนวทาง หรือคาํถามทีนํามาสู่การพฒันางานใน
หน้าที หรือเพือใช้ในการเสนอแนะ และนําไปใช้ในการทาํงาน

ทีสําคัญ คือ ต้องมีการอ้างอิงแหล่งทีมาของแนวคิดหรือ
งานวิจยัทีนํามาเขียนอย่างชดัเจนด้วย
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

วิธีการเขียนแนวคิด/ งานวิจยัทีเกียวข้อง

. . .ผลการศึกษาเกียวกับรูปแบบภาวะผู้นําของนักวิชาการข้างต้นพบว่า  รูปแบบของผู้นํามีผลต่อพนักงานหรือ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชา ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางลบและทางบวก การเลือกใช้รปูแบบภาวะผูน้ําทีเหมาะสมจึงส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจ
ในงาน ทาํให้ผลการปฏิบตัิงานของพนักงานและองคก์ารดีและสงู อีกทงัยงัมีผลทาํให้พนักงานมีความผกูพนัต่อองคก์าร และลดจาํนวนข้อ
ร้องทุกขล์งได้ สิงนีแสดงให้เห็นว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารมีความสาํคญัอย่างยิงต่อการบริหารงานขององค์การ ซึงประเดน็นีได้รบัการ
พิสจูน์โดย Randeree & Chaudhry (2012) ทีศึกษาเกียวกบัรปูแบบภาวะผูน้ํา ความพึงพอใจในงานและความผกูพนัต่อองคก์าร โดยศึกษาใน
ภาคการก่อสร้างในสหรฐัอาหรบัเอมิเรตพบว่า รปูแบบภาวะผู้นํามีผลอย่างมากต่อระดบัความพึงพอใจในงานของพนักงาน โดยร้อยละ 50 

ของผูต้อบแบบสอบถามระบุว่าผูน้ํามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพวกเขา และรปูแบบภาวะผู้นํามีผลในระดบัปานกลางถึงสงูมาก
ต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนักงานในภาคอตุสาหกรรมของสหรฐัอาหรบัเอมิเรต นอกจากนี Rafiq Awan & Mahmood (2010) ได้
ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างรปูแบบภาวะผู้นํา วฒันธรรมองคก์าร และความผกูพนัต่อองคก์ารของพนักงานในห้องสมุดของมหาวิทยาลยั
พบว่าผลศึกษาทีแตกต่างไปจากผลการศึกษาของ Mosadegh Rad & Yarmohammadian และ Randeree & Chaudhry กล่าวคือ ใน
การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างรปูแบบภาวะผูน้ําและความผกูพนัต่อองคก์ารของพนักงานในห้องสมุดของมหาวิทยาลยันัน รปูแบบภาวะ
ผู้นําไม่ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนักงานในห้องสมุดมหาวิทยาลยัและผู้เชียวชาญด้านบรรณารกัษ์ และประเดน็ทีสาํคญัของ
การศึกษาครงันี คือ ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนักงานในห้องสมุดมหาวิทยาลยัไม่มีความเปลียนแปลงเลยเมือมีการเปลียนแปลง
รปูแบบภาวะผูน้ํา โดยทีผลการศึกษาของนักวิชาการมีความขดัแย้งกนั เนืองจากมีความแตกต่างกนัในบริบททีศึกษา เช่น ตวัอย่างทีศึกษา 
บริบททางกายภาพ สภาพแวดล้อม และปัจจยัแวดล้อมอืนๆ ทีเกียวข้องทีอาจมีผลต่อผลการศึกษาของนักวิชาการข้างต้น แต่อย่างไรกด็ี 
ยงัไม่พบว่ามีการศึกษาเกียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ํากบัความมุ่งมนัและพลงัขบัเคลือนในการทาํงานของพนักงาน... 

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“วิธีการให้บริการกบัผูร้บับริการมีความพึงพอใจ”
เป็นการอธิบายและบอกให้ผู้อ่านหรือผู้ปฏิบตัิงานทราบ

เทคนิคการปฏิบตัิงานเพือให้ผู้รบับริการเกิดความพึงพอใจ โดย
ผูร้บับริการในงานนี หมายความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกคน และ
ต้องชีให้เห็นว่า ปัจจยัใดบ้างทีจะสร้างให้เกิดความพึงพอใจในการ
ทาํงาน เช่น บางครงัความรวดเรว็กไ็ม่ได้ทาํให้เกิดความพึงพอใจได้
เช่นกนั
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

วิธีการให้บริการกบัผูร้บับริการมีความพึงพอใจ

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน”
เป็นการอธิบายให้ผู้อ่านซึงเป็นผู้ปฏิบตัิงานหรือผู้ปฏิบตัิงาน

แทนทราบว่า การปฏิบตัิงานในคู่มือปฏิบตัิงานจะต้องมีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างไร ถือเป็นข้อตกลงการปฏิบตัิงาน
ในหน้าทีรบัผิดชอบ ทงันี เพือให้สามารถปฏิบตัิงานได้ตามเป้าหมาย
และสอดคล้องกบักลยทุธก์ารทาํงาน
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

วิธีการติดตาม

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

วิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

...เนืองจากนโยบายของผู้บริหารสถาบนัจะเน้นให้กระบวนการขอตาํแหน่งทางวิชาการของ
สถาบนัมีความรวดเรว็ทีจะทําให้ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการทราบผลการพิจารณาได้รวดเรว็ วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน การขอตาํแหน่งทางวิชาการจึงมุ่งเน้นทีระยะเวลาในการดาํเนินการ โดยการ
กาํหนดไว้ในตวัชีวดัผลการปฏิบตัิงานของผู้ปฏิบตัิงานและผู้บงัคบับญัชา และมุ่งเน้นประเมินผลการ
ปฏิบตัิในเชิงกระบวนการของการปฏิบตัิงานมากกว่าผลลพัธ ์เนืองจากในระดบัผู้ปฏิบตัิงานไม่สามารถ
ควบคุมผลลพัธ์เกียวกบัผลการพิจารณาในเชิงคุณภาพได้ เช่น ระยะเวลาเฉลียในการดาํเนินการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ ซึงเป็นตวัชีวดัผลตลอดกระบวนการ จะเป็นตวัชีวดัในการกาํกบัดูแลงานของ
หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ และระยะเวลาเฉลียในการจดัส่งผลงานทาง
วิชาการ ระยะเวลาเฉลียในการจดัส่งระเบียบวาระการประชุม ระยะเวลาเฉลียในการจดัทาํรายงานการ
ประชุม หรือระยะเวลาเฉลียในการจดัให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพือทําหน้าที
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการภายหลงัสินสุดกาํหนดการ
ส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการ เป็นต้น โดยจะเป็นตวัชีวดัในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ผูป้ฏิบตัิงาน...

...เนืองจากนโยบายของผู้บริหารสถาบนัจะเน้นให้กระบวนการขอตาํแหน่งทางวิชาการของ
สถาบนัมีความรวดเรว็ทีจะทําให้ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการทราบผลการพิจารณาได้รวดเรว็ วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน การขอตาํแหน่งทางวิชาการจึงมุ่งเน้นทีระยะเวลาในการดาํเนินการ โดยการ
กาํหนดไว้ในตวัชีวดัผลการปฏิบตัิงานของผู้ปฏิบตัิงานและผู้บงัคบับญัชา และมุ่งเน้นประเมินผลการ
ปฏิบตัิในเชิงกระบวนการของการปฏิบตัิงานมากกว่าผลลพัธ ์เนืองจากในระดบัผู้ปฏิบตัิงานไม่สามารถ
ควบคุมผลลพัธ์เกียวกบัผลการพิจารณาในเชิงคุณภาพได้ เช่น ระยะเวลาเฉลียในการดาํเนินการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ ซึงเป็นตวัชีวดัผลตลอดกระบวนการ จะเป็นตวัชีวดัในการกาํกบัดูแลงานของ
หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ และระยะเวลาเฉลียในการจดัส่งผลงานทาง
วิชาการ ระยะเวลาเฉลียในการจดัส่งระเบียบวาระการประชุม ระยะเวลาเฉลียในการจดัทาํรายงานการ
ประชุม หรือระยะเวลาเฉลียในการจดัให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพือทําหน้าที
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการภายหลงัสินสุดกาํหนดการ
ส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการ เป็นต้น โดยจะเป็นตวัชีวดัในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ผูป้ฏิบตัิงาน...

สสงงผผลลกกาารรปปรระะเเมมนนผผลลงงาานนททาางงววชชาากกาารร เเปปนนตตนน โโดดโโโ
ผผูููู้ป้ป้้ฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏิิิบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบัตัตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตติิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิัััััััััััััังงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาานนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน................................................................................
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“จรรยาบรรณ/ คณุธรรม/ จริยธรรมในการปฏิบตัิงาน”
เป็นการอธิบายว่างานนีผู้ปฏิบัติงาน  ต้องมีคุณธรรม

จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง อาจนําเอา
จรรยาบรรณของสาขาวิชาชีพทีมีสภาของวิชาชีพนันๆ  หรือ
จรรยาบรรณในฐานะบุคลากรของหน่วยงานนันมาพิจารณาประกอบ 
รวมทงันําเอาจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน และการเรียนรู้
ตามรอยพระยคุลบาทมาศึกษาประกอบการเขียน

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

- แผนผงัขนัตอนการปฏบิตังิาน (Work Flow)
- รายละเอยีดของกระบวนการและขนัตอนการปฏบิตังิาน
- กฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง
- กจิกรรม/ แผนปฏบิตังิาน/ แผนกลยทุธใ์นการปฏบิตังิาน
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“แผนผงัขนัตอนการปฏิบตัิงาน (Work Flow)”
เป็นการอธิบายถึงขันตอนการทํางานอย่างละเอียด  เพือช่วยให้

คนทาํงานเหน็ภาพขนัตอนการทาํงาน ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลกบังาน และ
ลาํดบัการทํางานว่าต้องทําอะไร ทีไหน เมือไร และอย่างไร ซึงสามารถอธิบาย
ขนัตอนการปฏิบตัิงาน โดยทวัไปมกัเขียนอธิบายในรปูแบบผงังาน (Flowchart) 

แต่กย็งัสามารถเขียนได้ในรปูแบบต่างๆ เช่น
ข้อความทงัหมด (Wording)

ตาราง (Table)

แผนภมูิจาํลอง (Model)

ผงังาน (Flowchart)

แผนผงัขนัตอนการปฏิบตัิงาน (Work Flow)

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“ข้อความทงัหมด (Wording)”“
ภาพจาก เรอืงชยั จรุงศริวฒัน์
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“ตาราง (Table)”““
ภาพจาก เรอืงชยั จรุงศริวฒัน์

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“แผนภมูิจาํลอง (Model)” 
ภาพจาก เรอืงชยั จรุงศริวฒัน์
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“ผงังาน (Flowchart) ”“
ภาพจาก เสถยีร คามศีกัดิ

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“แผนผงัขนัตอนการปฏิบตัิงาน (Work Flow)”“
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

สญัลกัษณ์ทีนิยมใช้ในการเขียน Flowchart
ภาพจาก เรอืงชยั จรุงศริวฒัน์

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“รายละเอียดของกระบวนการและขนัตอนการปฏิบตัิงาน”
เป็นการเขียนอธิบายรายละเอียดกระบวนการและขนัตอนการ

ปฏิบตัิงานตามแผนผงัการปฏิบตัิงาน (Flowchart) อย่างละเอียด มีตวัอย่าง 
แผนภาพ ตาราง แบบฟอรม์ หรือรายละเอียดเชิงลึก ซึงไม่สามารถอธิบายได้
ในแผนผงัการปฏิบตัิงาน (Flowchart) ประกอบการอธิบาย ดงันัน ในบทที 4 นี 
กรณีตวัอย่างของนิด้าจึงกาํหนดให้หวัข้อแรกของบทที 4 เป็นแผนผงัการ
ปฏิบตัิงาน (Flowchart) และหัวข้อต่อมาคือรายละเอียดกระบวนการและ
ขนัตอนการปฏิบตัิงาน ซึงต่างจากรณีของ ก.พ.ร. ทีกาํหนดหวัข้อแรกในบทที 
4 ว่า “ขนัตอนการปฏิบตัิงาน” เท่านัน
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“รายละเอียดของกระบวนการและขนัตอนการปฏิบตัิงาน”“

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“กฎระเบียบทีเกียวข้อง”
เป็นการอธิบายให้ผู้ อ่านทราบว่า  งานทีนํามาเขียนคู่มือ

ปฏิบตัิงานมีกฎระเบียบใดเกียวข้องบ้าง เป็นการเขียนทีระบุชือ
กฎระเบียบโดยไม่ต้องใส่รายละเอียด  เป็นแนะนําแหล่งเพือให้
สามารถศึกษาและค้นคว้าเพิมเติมได้เท่านัน 
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“กิจกรรม/ แผนปฏิบตัิงาน/ แผนกลยทุธใ์นการปฏิบตัิงาน”
เป็นการอธิบายให้ทราบว่า งานในคู่มือปฏิบตัิงานมีแผนปฏิบตัิ

งานหรือแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานอย่างไร เพือให้สามารถ
ปฏิบตัิงานได้ตามแผน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และนอกการ
ปฏิบตัิงานตามเนือหางานในคู่มือปฏิบตัิงานแล้ว งานดงักล่าวยงัมี
กิจกรรมอืนๆ ทีเป็นเสริมการปฏิบตัิงานหลักดังกล่าวอีกหรือไม่

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

“กิจกรรม/ แผนปฏิบตัิงาน/ แผนกลยทุธใ์นการปฏิบตัิงาน”“

กิจกรรม แผนปฏิบตัิงาน หรือแผนกลยทุธใ์นการปฏิบตัิงาน
การปฏิบตัิงานด้านการขอตาํแหน่งทางวิชาการซึงเป็นภารกิจทีสาํคญัมากประการ

หนึงของการบริหารทรพัยากรบุคคลในสถาบนัอุดมศึกษานัน กองบริหารทรพัยากรบุคคล
โดยผูป้ฏิบตัิงานได้จดักิจกรรมประกอบการปฏิบตัิงาน ดงันี

1. กิจกรรม NIDA HR Clinic เป็นกิจกรรมของกองบริหารทรพัยากรบุคคลที
ผู้ปฏิบตัิงานได้นํามาใช้ในการปฏิบตัิงานการขอตาํแหน่งทางวิชาการด้วยการให้บริการให้
คาํปรึกษา แนะนํา และชีแจงหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการให้แก่
คณาจารยผ์ูข้อถึงหน่วยงานทงัเป็นตวัต่อตวั หรอืเป็นหมู่คณะ

2. การพฒันาระบบสารเทศเพือการบริหารทรพัยากรบุคคล (HRIS) เป็นระบบที
รวบรวมข้อมูลทีเกียวข้องกบัผลงานทางวิชาการ และประวตัิและผลงานทีเกียวข้องกบัผู้ขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ เพือให้เป็นฐานข้อมูลในการค้นหาผลงานทางวิชาการ และอาํนวย
ความสะดวกในการกรอกข้อมูลในเอกสารทีมีจาํนวนมาก
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

- ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิตังิาน 
- แนวทางแกไ้ขและพฒันางาน
- ขอ้เสนอแนะ

GAP
(Problem)

Past

Past

Past

Now

Now

Now Future

Future

Future

Preventive Problem

Problem Solving

Development Problem

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

แนวทางการพจิารณาปัญหาในการทํางาน
Page 30



องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

วิธีการเขียนปัญหาอปุสรรคและแนวทางการพฒันา อาจเขียนโดย
- จาํแนกตามขนัตอนการปฏิบตัิงาน
- จาํแนกตามด้านการปฏิบตัิงาน เช่น ด้านหลกัเกณฑ์ วิธีการ 

หรือแบบฟอรม์ เป็นต้น
- จําแนกตามตัวบุคคล  เช่น  คณะกรรมการ  ผู้ร ับบริการ 

ผูป้ฏิบตัิงาน หรือผูบ้ริหาร เป็นต้น

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

เทคนิคการเขียนปัญหาอปุสรรคและแนวทางการพฒันา ด้วยเทคนิค 
“ถาม-ตอบ” 

- มีปัญหาอะไร? และเมือพบปัญหาแล้ว 
- ได้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอะไร? และ
- ทาํอย่างไร? 

- ผลจะเป็นอย่างไร ?

ทงันี แนวทางการพฒันาหรือข้อเสนอแนะอาจมาจากแนวคิดและ
งานวิจยัทีเกียวข้องตามทีได้นําเสนอไว้บทที 3 ด้วย
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

วิธีการเขียนปัญหาอปุสรรคและแนวทางการพฒันา
ซึงจาํแนกตามขนัตอนการปฏิบตัิงาน
วิ
ซึ

ภาพจาก เรอืงชยั จรุงศริวฒัน์

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

วิธีการเขียนปัญหาอปุสรรคและแนวทางการพฒันา
ซึงจาํแนกตามขนัตอนการปฏิบตัิงาน
วิ
ซึ

ที ขนัตอนการปฏิบัติงาน ผู้เกยีวข้อง
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูร้ับบริการ ผูป้ฏิบตัิงาน

ปัญหา แนว
ทางแกไ้ข

ปัญหา แนว
ทางแกไ้ข

ปัญหา แนว
ทางแกไ้ข

ปัญหา แนว
ทางแกไ้ข

1 ..................

2 ..................

3 ..................

4 ..................
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

ควรเขยีนตามหลกัการเขยีน APA โดยใช้

องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

เ ป็น สิ ง ที นํ ามา เ พิม เ ติมตอนท้าย ต่อจาก
บรรณานุกรม เพือบอกให้ผู้อ่านเข้าใจชดัเจนยิงขึน 
เช่น ตวักฎหมาย แบบฟอรม์
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องคป์ระกอบของคู่มือปฏิบตัิงาน

บอกประวัติของผู้ เ ขียน  ให้ผู้ ศึกษาค้นคว้า 
ติดต่อสอบถามข้อสงสยั หรือแสดงให้เห็นถึงการมี
ประสบการณ์ เพือให้ความเชือถือในเอกสารทีเขียน 
เช่น ชือ-ชือสกลุ ตําแหน่งปัจจุบนั ประวตัิการศึกษา 
ประวตัิการทาํงาน รายละเอียดการติดต่อ และผลงาน 
โดยสงัเขป
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เทคนิคการจดัทาํคู่มือปฏิบตัิงาน

ภาพ
ถ่าย

แบบ
ฟอรม์

บบ
อรม์

ภาพ
การต์นู

พพาา
ต์ูร์ น

Multi 
Media

ดงูาน
(Best 

Practice)

KM 
(CoP)

ดงูาน

Best
actice)

เกณฑก์ารประเมินคุณภาพคู่มือปฏิบตัิงาน
ระดบัดบัดี

(1) เป็นคู่มือปฏิบตัิงานซึงเกียวข้องกบัหน้าทีความรบัผิดชอบ
หลกั และมีรปูแบบ/โครงร่าง และเนือหาครบถ้วนสมบูรณ์และถกูต้องตาม
หลกัวิชาการ 

(2) มีความประณีตในการจดัวรรคตอนและช่องไฟ 
(3) มีการอ้างอิงแหล่งวิชาการและมีแบบแผนในการเขียนอ้างอิง 
(4) มีการจดัทาํบรรณานุกรมและภาคผนวกไว้อย่างเหมาะสม 
(5) มีการใช้ภาษาทีชดัเจน เหมาะสม และถกูต้องตามหลกัภาษา
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เกณฑก์ารประเมินคุณภาพคู่มือปฏิบตัิงาน
ระดบัดีมาก ใช้เกณฑเ์ดียวกบัระดบัดี และต้อง

(1) มีการเรียบเรียงเนือหาสาระทีชัดเจนตามลําดบั ไม่สบัสน 
สามารถทําให้ผู้อ่านติดตามเนือหาได้โดยสะดวก ตลอดจนมีความ
เชือมโยงของหวัข้อ

(2) มีเนือหาสาระทางวิชาการทีทนัสมยั
(3) ในแต่ละเรืองมีการเขียนระบุความคิดรวบยอดของเรือง

ชดัเจน และมีการอธิบายขยายความคิดรวบยอดนันๆ ในลกัษณะสามารถ
สือความหมายได้ดีพอสมควร อาจมีภาพ แผนภมูิ ตาราง ประกอบเพือ
ความเข้าใจและให้น่าสนใจ

เกณฑก์ารประเมินคุณภาพคู่มือปฏิบตัิงาน
ระดบัดีเด่น ใช้เกณฑเ์ดียวกบัระดบัดี ดีมาก และต้อง

(1) มีข้อเสนอแนะ และมีการสอดแทรกความคิดและความเห็น
เพิมเติมได้อย่างเหมาะสม

(2) มีการศึกษาค้นคว้าตาํรา เอกสาร และ/หรือรายงานการวิจยัที
จะช่วยให้ผูอ้่านได้มีความรู้และความสามารถ
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ขอ้บกพร่องทีพบบ่อย
การจดัหน้าและรปูแบบ
ระบบตวัเลขและการลาํดบัข้อ
ตวัสะกด และการใช้ภาษา เช่น คาํศพัทต์่างๆ
การเขียน Work Flow หรือ Flowchart

การอ้างอิงไม่ถกูต้อง เช่น ไม่ได้ใส่ท้ายเล่ม หรือท้ายเล่มมีการ
อ้างอิง แต่ไม่ได้ใส่ในเนือหา

การพิมพเ์ล่ม เช่น การถ่ายสาํเนาแต่เป็นภาพสี 
การลาํดบัเนือหา
ความทนัสมยัของกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั
การตงัชือคู่มือปฏิบตัิงานกบัเนือหาไม่สอดคล้องกนั

การปรับปรุงกระบวนการ
จดัทาํคาํสงัแต่งตงั

เสนอ รธว. 

เสนอ อธ. 

ออกเลขคาํสงั

จดัทาํหนงัสือส่ง

เสนอ รธว.

เสนอ อธ.

ออกเลขหนงัสือส่ง

จดัทาํคาํสงัแต่งตงัและหนงัสือส่ง 
พร้อมออกเลขคาํสงัและหนงัสือส่ง

เสนอ รธว. ลงนาม

ส่งผลงาน

ส่งผลงาน

14
-1

6 
วนั

1-2 วนั

ตวัอย่างการปรบัปรงุกระบวนการ
“การจดัทาํคาํสงัและส่งผลงาน

การขอตาํแหน่งทางวิชาการของนิด้า”

แก้ไขข้อบงัคบั/ ระเบียบ
และมอบอาํนาจให้ปฏิบตัิราชการแทน
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Workshop

Workshop
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Workshop

เอกสารอา้งอิงการนาํเสนอ

เรอืงชยั จรงุศริวฒัน์. (2558). เทคนิคการเขยีนคูม่อืปฏบิตังิานจากงาน
ประจาํ. คน้เมอื 1 มถิุนายน 2558, จาก http://www.human.nu.ac.th.

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. (2552). การจดัทาํคูม่อืการ
ปฏบิตังิาน. กรงุเทพฯ: โรงพมิพ ์ก.พลพมิพ ์(1996) จาํกดั.

เสถยีร คามศีกัด.ิ (2554). การเขยีนคูม่อืปฏบิตังิาน. กรงุเทพฯ: 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
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Systems Thinking
(Start thinking from the ends)

Management 
by fact

PDCA

Thinking
from the ends)

การประยุกต์ค่านิยม
“

การประยกต์ค่านิุ
การทาํงานคุณภาพ

นิยม
”

เพือพพืออออการพัฒนาและ
ปรับปรุงงาน

ปภาณภณ ปภงักรภรูินท์
PAPHANPHON PAPHANGKORNPHURIN

ตาํแหน่งปัจจบุนั
บคุลากร ระดบัชาํนาญการพิเศษ 
กองบริหารทรพัยากรบคุคล สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

ประวตัิการศึกษา
2557 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์าร  

จากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
2552 ประกาศนียบตัรวิชาว่าความ  จากสาํนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
2551 นิติศาสตรบณัฑิต  จากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง

ประสบการณ์ทาํงาน
วิทยากรและทีปรกึษาด้านการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์าร:
(1) การจดัทาํยทุธศาสตรก์ารบริหารและการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
(2) การประเมินค่างาน (3) การจดัทาํคาํบรรยายลกัษณะงาน (4) การเขียนคู่มือปฏิบตัิงาน
(5) การจดัทาํตวัชีวดั (6) การกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ และ (7) HR for Non HR
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PLAN DO CHECK ACT

กรอบแนวคดิ
พนืฐานของ

WWilliam Edwards Deming

นวคดิ
นของP D CC A

Plan

Do

Check

Achieved 
goal?

Act

D

h

A

l

Yes

No

Another problem
Or improvement

Modify
parameters
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Card 
Game

กาํหนดแตม้บนหนา้ไพ่ดงัตอ่ไปนี
A = 1, 10-J-Q-K = 10 แตม้

มแีตม้ตามตวัเลข
Plan = วางแผนเพอืทําภารกจิ ตามเวลาทกีาํหนด
Do = ปฏบิตัภิารกจิ ยกมอืขนึเมอืสาํเรจ็ภารกจิ 
Check = สาํเรจ็ตามเป้าหมายหรอืไม่ ลงคะแนน
ชว่ง Plan หา้มแตะไพ่ จนกวา่จะไดย้นิคาํวา่ เรมิ! *****

กตกิา

PP D
C A
Workshop

กตกิา
รอบซอ้ม

ใหแ้จกไพ่ใหก้บัสมาชกิทุกคน โดยที
สมาชกิทกุคน จะตอ้งมไีพ่ทมีผีลรวม
ของแตม้เท่ากนัทงัทมี

นาที

นาที

PP D
C A
Workshop
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PP D
C A
Workshop

เล่าวธิีการเล่นกจิกรรมของกลุ่ม

สิงทไีด้เรียนรู้จากกจิกรรมของกลุ่ม

SSystems
TThinking
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GENERAL SYSTEM THEORY

INPUT PROCESS OUTPUT

FEEDBACK

ENVIRONMENT

INPUT PROCESS OUTPUT

FEEDBACK

ENVIRONMENT

FUTURE THEORY – SCENARIO PLANNING

PUT

1
UT

2
ESS

NMENT

3

GENERAL SYSTEM THEORY

CHAOS THEORY

Uncertainty
is Normal
(อนิจจงั)
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CURRENT 
SITUATION GAP GOAL

VALID DATA

ENVIRONMENT

GENERAL SYSTEM THEORY

GAP
(Problem)

Past

Past

Past

Now

Now

Now Future

Future

Future

Preventive Problem

Problem Solving

Development Problem
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Five
WHYs

Ishikawa
Diagram

4M 1E-Man, Machine, Material, Method, Environment

4P-Place, Procedure, People, Policy

4S-Surrounding, Supplier, System, Skill

Root Cause Analysis

OUTCOME IMPACTOUTCOME IMPACT

Results
การควบคุมกระบวนการ(In process Control)

ตัวชีวัด (Process Indicator : PI)

ประสิทธิภาพกระบวนการ (Outcome)

ตัวชีวัด (Outcome KPI)

Quantitative & Qualitative Measures

Leading & Lagging Measures

GENERAL SYSTEM THEORY

Page 47



SSystems

Thinking
Workshop

3.
ระบบทางเดินอาหาร

1.
ระบบการสรรหาบุคลากร

2.
ระบบการผลิตอาหาร

Mannagement

Facc
bby
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ขอ้เทจ็จริง/ ใชใ้นการสืบคน้
ความจริงหรือในการคาํนวณ/
ยงัไม่ผา่นการวเิคราะห์

ข่าวสาร/ ขอ้มูลทีถูกจดัรูปเพือ
การแสดงหรือการชีแจง/ นาํไป
วเิคราะห์และคาํนวณได้

สารสนเทศทีผา่นการถอดความ/
ขอ้มูลทีถูกจดจาํในรูปของประ-
สบการณ์/ ผา่นกระบวนการคิด
และเขา้ใจ

ความรู้ทีถูกตอ้งตามจริง/
ปราศจากอคติและความเห็น/
มีความเทียงตรงไม่เปลียน
แปลงตามกาลเวลา

Process OutputInput

System Theory

การวเิคราะห์เปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนในการดําเนินการพจิารณาตําแหน่งทางวิชาการ

ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งประเทศไทย

ตัวอย่าง
การใช้สารสนเทศ
ในการพฒันา

และปรับปรุงงาน
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