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ความหมายของคู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน หมายถึง “แนวทางการปฏิบัติงานที่แสดงจุดเริ่มต้น
และสิ้นสุดของกระบวนการ โดยระบถุึงขั้นตอนและรายละเอียดของ
กระบวนการต่างๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการ  นั้น   
สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน”



ความส าคัญของคู่มือปฏิบัติงาน
ความส าคัญของคู่มือปฏิบัติงาน มี 8 ประการดังนี้

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง

3. ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อใด กับใคร

4. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร

5. เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน

6. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม

7. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน

8. เพื่อใช้เป็นสื่อในการประสานงาน



ประโยชน์ของการท าคู่มือปฏิบัติงาน

ประโยชน์ของการท าคู่มือ มี 7 ประการ ดังนี้

1. ไดง้านที่มีคุณภาพตามที่ก าหนด

2. ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน และสามารถท างานแทนกันได้หรือลดเวลาในการสอนงาน

3. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายต าแหน่งงาน

4. ลดขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อน และลดข้อผิดพลาดจากการท างานที่ไม่เป็นระบบ

5. ช่วยเสริมสร้างความม่ันใจในการท างาน และเกิดความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงาน

6. ช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นการท างาน

7. ช่วยลดการตอบค าถาม

8. ช่วยให้การท างานเป็นมืออาชีพ

7. ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน



แนวทางการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

แนวทางการเขียนคู่มือให้มีคุณภาพ ประกอบด้วย

1. เป็นเอกสารเส้นทางการท างานในงานหลักของต าแหน่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ  
โดยระบุขั้นตอนรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน

2. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังกล่าว

4. ใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

หรือมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน

5. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา

6. ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้



แนวทางการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (ต่อ)

7. ก่อให้เกิดความรู้หรือเทคนิควิธีการใหม่

8. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน

9. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

10. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับใน
วิชาชีพ



โครงสร้างการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
จากแนวทางการเขียนคู่มือสามารถก าหนดโครงสร้างการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ได้ดังนี้

1. ค าน า เป็นการอธิบายภาพการท างานโดยทั่วไป ภารกิจหน่วยงาน ภาระงาน ปัญหา และความส าคัญของการ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน/ความต้องการในจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน

2. สารบัญ ประกอบด้วย สารบัญเนื้อหา  สารบัญภาพ/สารบัญตาราง

3. เนื้อหา ประกอบด้วย

3.1 บทน า ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ ขอบเขต นิยาม
ศัพท์  และเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่ง ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ โครงสร้างการบริหารงาน  โครงสร้างการปฏิบัติงาน

3.3. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ



โครงสร้างการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (ต่อ)
3.4. วิธีการและขั้นตอนปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดี

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน (ควรมีตัวอย่างประกอบ)

3.5 ข้อควรค านึงในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ข้อควรระมัดระวังในการปฏิบัติ เช่น การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
การจัดส่งเอกสาร  การจัดท าเอกสารการปฏิบัติงาน หรือการประชุม เป็นต้น

3.6 ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขและการพัฒนางาน ได้แก่ ปัญหาการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข
และพัฒนางาน  ประเด็นค าถาม ค าตอบที่พบบ่อย

4. บรรณานุกรม 

5. ภาคผนวก ได้แก่ แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

6. ประวัติผู้จัดท า

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการบรรยาย



จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  มีดังนี้

1.1 ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน และไม่ลอก
เลียนผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการหรือวิชาชีพมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่

1.2 ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาชีพ
ของตนเองและหลักฐานการค้นคว้า

1.3 ต้องไม่ค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและ
สิทธิมนุษยชน



จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ต่อ)
1.4 ผลงานทางวิชาชีพ ต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติ

มาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น 
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันทาง
วิชาชีพ



เกณฑ์การคุณภาพคู่มือปฏิบัติงาน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพคู่มือปฏิบัติงาน มี 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลงาน
1. เนื้อหาสาระของคู่มือ ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย
2. มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจน
3. มีเส้นทางการท างานในหลักของต าแหน่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการโดยระบุขั้นตอนและ

รายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

4. มีเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมครบถ้วนสมบูรณ์และตรงกับผลงาน
ส่วนที่ 2 ประโยชน์ของผลงาน

5. สามารน าไปปฏิบัติหรือพัฒนางานในหน้าที่ได้
6. สามารถน าไปเป็นแหล่งอ้างอิงได้



ข้อควรระมัดระวังในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
ข้อควรระมัดระวังในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน มีดังนี้

1. การคัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยไม่มีการสังเคราะห์ วิเคราะห์
2. การเขียนภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง 
3. การเรียบเรียงประโยคท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย
4. การอ้างอิงถูกต้องครบถ้วน
5. แสดงถึงแนวทางในการพัฒนางานอย่างชัดเจน
6. กั้นหน้ากระดาษ 3.81 ซ.ม.(1.5นิ้ว) กั้นหลัง 2.54 (1 นิ้ว) 
ด้านบน 5 ซ.ม. (2 น้ิว) ด้านล่าง 2.54 (1 น้ิว)

7. อักษรท่ีใช้เขียนควรเป็น Font ที่อ่านง่าย สบายตา เช่น Th SarabunPSK



จบการบรรยาย


