
 

 

 

 

ลักษณะของคู่มือการปฏิบัติงาน 

1. Procedure วิธีปฏิบัติงาน 

- เป็นเอกสารที่จะบอกว่าใครท าอะไรที่ไหนเมื่อไร 

- เป็นตัวระบบที่ระบุถึงการท างานที่มีความเกี่ยวเนื่องกันตั้งแต ่2 หนว่ยงานขึ้นไป 

- เป็นกระบวนการด าเนินงาน (jigsaw) 

2. Work Manual คู่มอืการปฏิบัติงาน 

- กระบวนการ/เส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มตน้และสิน้สุด 

- ระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตา่งๆ และวิธีการควบคุม 

- ลักษณะงานที่ซ้ าซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน 

- สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 

3. Work Instruction คู่มอืการท างาน 

 เป็นเอกสารที่กล่าวถึงรายละเอียดของงานเฉพาะอย่าง แบบทีละขั้นตอน (step by step) เพื่อ

ควบคุมให้ผู้ปฏิบัติท าตามได้อย่างถูกต้องทุกครั้ง ตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการเกิด

ปัญหาต่างๆ  
 

การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน 

- ไม่มโีครงสรา้งที่ชัดเจน 

- เขียนได้หลายลักษณะ ตามความเหมาะสมของงาน 

- ควรเขียนใหเ้ข้าใจง่าย มีความยืดหยุ่นและรัดกุม 

- ใช้ค าศัพท์ใหเ้หมาะสมกับผูใ้ช้งานเอกสาร 

- สามารถน าเสนอในลักษณะของ Flow Chart รูปภาพ รูปการ์ตูน ซีด ีหรอืวีดีโอ 
 

ลักษณะของคู่มือการปฏิบัติงานที่ดี 

1. กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย 

2. เป็นประโยชน์ส าหรับการท างานและฝกึอบรม 

3. เหมาะสมกับองค์กรและผูใ้ช้งานแตล่ะกลุ่ม 

4. มีความนา่สนใจ น่าติดตาม 

5. มีความเป็นปัจจุบัน (update) ไม่ล้าสมัย 

เทคนิคการจัดท าเอกสารคู่มือปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนใน

สถาบันอุดมศึกษา 



6. แสดงหน่วยงานที่จัดท า วันที่เริ่มใชถ้ือปฏิบัติ 

7. มีตัวอย่างประกอบ 

 

คู่มือปฏิบัติงาน   มี 3 ลักษณะ  และ 3 ระดับ 

ลักษณะ 

1. คู่มือที่เขียนให้ผู้เขียนเองถือเป็นแนวปฏิบัติ 

2. คูม่อืที่เขียนให้ผู้อื่นถือเป็นแนวปฏิบัติ 

3. คู่มอืที่เขียนให้ผู้รับบริการถือเป็นแนวปฏิบัติ  

 

ระดับ 

1. คู่มือ (Manual)   

 เป็นคู่มือที่น าเอา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน มติ หนังสือตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องมา

รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ แล้วท าเป็นรูปเล่ม 

2. ปรุงแต่ง (Cook Manual) เป็นคู่มอืที่มลีักษณะเหมือน ระดับที่ 1 แต่เพิ่มขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานเข้า

ไป เหมอืนกับการปรุงอาหาร หรอืต าราท ากับข้าวจะมีวธิีการผสมผสาร จะใส่อะไรก่อนหลัง เป็นต้น 

3. เคล็ดลับ (Tip Manual) เป็นคู่มือที่ลักษณะเหมือนระดับที่ 1 ระดับที่ 2 แต่เพิ่มเทคนิคเคล็ดลับ 

ประสบการณใ์นสาขาวิชาชีพเข้าไปต่อยอด หรอื เป็นการใส่ความคดิเห็น ที่เป็นประโยชน์เข้าไป เป็นต้น 

 

โครงร่างการเขียนคู่มอื 
 

บทที่   

1 บทน า 1.1 ความเป็นมา/ความจ าเป็น/ความส าคัญ 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.3 ขอบเขต 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ/ค าจ ากัดความ 

2 บทบาทหนา้ที่ความรับผดิชอบ 2.1 บทบาทหนา้ที่ความรับผดิชอบของต าแหน่ง 

2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

2.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและ

เงื่อนไข 

3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

3.2 วธิีการปฏิบัติงาน 

3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านงึ 

      ในการปฏิบัติงาน 



4 เทคนิคในการปฏิบัติงาน 4.1 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.3 วิธีการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.4 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จรยิธรรมในการปฏิบัติงาน 

5 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการ

แก้ไขและพัฒนางาน 

5.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

5.2 แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 บรรณานุกรม 

 ภาคผนวก (ถ้ามี) 

 ประวัติผูเ้ขียน 

 

 

 

 
 

 

1.1 ความเป็นมา/ความจ าเป็น/ความส าคัญ 

 ส่วนที่แสดงถึงปัญหาและความจ าเป็นที่เกิดขึ้น/ที่ต้องการแก้ไข ผลประโยชน์ที่จะได้จากการ

ด าเนนิงานตามคู่มอืเล่มนี้มอีะไรบ้าง สามารถหยิบยกทฤษฎีต่างๆ เข้ามาสนับสนุนอย่างสมเหตุสมผล มี

การอ้างอิงแหล่งที่มาหรืออาจย้ าให้ชัดว่าคู่มือเล่มนี้ สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้  อาจจะเพิ่มเติม

ข้อความว่า ถ้าไม่จัดท าคู่มือดังกล่าวไว้ให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผลเสียหายโดยตรงหรือผล

เสียหายระยะยาวจะเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นประโยชน์ของคู่มือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานต่อไป  

ควรเขียนให้กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ ประมาณ 1-2 หน้า สามารถท าให้ผู้อ่านเข้าใจและเห็นความส าคัญของ

การจัดท าคูม่อื การเขียนนิยมเขียนโดยภาพกว้างก่อน เช่น นโยบาย หรอืปัญหา แล้วจึงลงมาถึงตัวคู่มือ 

ตามล าดับดังนี้ 

- นโยบายของหนว่ยงาน 

- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- สภาพปัญหา 

- ความตอ้งการในการพัฒนา 
 

 

1 บทน า 

 



1.2 วัตถุประสงค์ (Objectives) 

 เป็นการแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ตอ้งการจะให้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานนั้น

การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ดีจะเป็นการช่วยให้การก าหนดขั้นตอนส าหรับปฏิบัติเป็นไปอย่างรัดกุม การ

ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ดี ควรประกอบด้วยองค์ประกอบที่ เรียกว่า “SMART” 
 

1.3 ขอบเขต (Scope) 

 เป็นการชี้แจงให้ทราบถึงขอบเขตของกระบวนการในคู่มือว่าครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนใดถึง

ขั้นตอนใด หนว่ยงานใด กับใคร ที่ใด และเมื่อใด 
 

1.4 นิยามศัพท์/ค าจัดกัดความ (Definition) 

- ให้ความหมายหรือ ค าศัพท์ ที่น ามาใช้ในการเขียนคู่มอืให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้    

   ปฏิบัติกับคู่มอื 

 - ค าที่เขียนเป็นนิยามศัพท์เฉพาะ ควรเป็นค าที่เขียนบ่อย ค าย่อในคู่มอืฉบับนี้ 

 

 

 

 

 

2.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

 1. เขียนเพื่ออธิบายว่าต าแหน่งนีต้้องมีหน้าที่ความรับผดิชอบอย่างไร 

 2. มีขอ้ตกลงใหป้ฏิบัติงานให้มผีลสัมฤทธิ์อย่างไร 

 3. มีคุณสมบัติเฉพาะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งอย่างไร 

 4. มีสรรถนะของต าแหน่งอย่างไร 

  1. ดา้นการปฏิบัติ  2. ดา้นการวางแผน 

  3. ด้านการประสานงาน  4. ด้านการบริการ 
 

2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ลักษณะของงานที่ท ากับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และ

เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นหรอืไม่อย่างไร 
 

 

 

 

2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 



2.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ 

 อธิบายต าแหน่งงานที่ผูเ้ขียนคู่มอืด ารงอยู่ เขียนในลักษณะ (Tree Diagram) 3 ลักษณะ 

 1. โครงสร้างองค์กร Org. Chart : ระบุชื่อหน่วยงาน 

 2. โครงสรา้งการบริหาร Adm. Chart : ระบุชื่อต าแหน่งและระดับ 

 3. โครงสรา้งการปฏิบัติงาน Activity Char t: ระบุชื่อผู้ปฏิบัติ 

 

 

 

 
 

3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

 1. เขียนอธิบาย ชีแ้จงว่า งานนั้นมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดไว้เป็นหลักเกณฑว์่าอย่างไร 

 2. เขยีนสรุปออกมาเป็นภาษาเขียนใหส้อดคล้องกับภาษาที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน 

 3. ภาษาที่เขียนตอ้งให้ผู้อา่นเข้าใจง่าย ไม่ควรลอกมาจากตัวบทกฎหมาย 

 

3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 

 เป็นการอธิบายว่าจะด าเนินการในงานนั้นๆ อย่างไรให้ครบถ้วนถูกต้องตามล าดับของวิธีการที่

ก าหนด เพื่อให้ผู้อื่นใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานให้ได้มาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบค้นความเป็นมา

ได้ และใช้ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ตั้งแตเ่ริ่มตน้จนสิ้นสุดกระบวนการ 

 

3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึกถงึในการปฏิบัติงาน 

 1. สรุปประเด็นส าคัญจากการศกึษากฎ ระเบียบ ขอ้บังคับต่างๆ หรอืจากการสังเกต 

 2. จดบันทึกในฐานะผูม้ีประสบการณใ์นงาน แล้วน ามาเขียนเสนอเป็นเงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควร 

   ระวัง/สิ่งที่ควรค านงึถึงการปฏิบัติงานในงานนั้นๆ 

 3. เพื่อให้ผู้อา่นสามารถเรียนรูจ้ากประสบการณข์องผูเ้ขียน สามารถน ามาปรับใช้ในการ 

    ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 

3.4 แนวคดิ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 1. ต ารา/บทความที่ค้นมาได้ อ่านเอาเรื่อง จับประเด็นส าคัญใหค้รอบคลุมเนือ้หาที่ตอ้งการ  

   อย่างนอ้ยใหรู้้วา่ ใครท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร และเกิดผลอย่างไร 

2. ระบุแหลง่ที่มาของขอ้มูล เป็นการรักษาจรรยาบรรณของผู้เขียน โดยไม่แอบอ้างผลงานผู้อื่น     

    มาเป็นของตน 

3 หลักเกณฑ์วธิีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 



 

 

4.1 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 

 เป็นการเขียนเสนอให้ผู้อ่านเข้าใจถึงกิจกรรมหรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่ออธิบายให้ทราบว่า

งานนีจ้ะส าเร็จตามเป้าหมาย โดยมีวิธีการปฏิบัติหรือด าเนินการอย่างไร 
 

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 เป็นการอธิบายการท างานอย่างละเอียด ตั้งแต่ ขั้นตอนล าดับการท างานความสัมพันธระหว่าง

บุคคลกับงาน ซึ่งสามารถอธิบายโดยการใชเ้ครื่องมือมาเป็นตัวช่วยอธิบาย โดยระบุถึง 

 1. ใคร (ความรับผดิชอบ) 

 2. อะไร (สิ่งที่ตอ้งท า) 

 3. อย่างไร (วิธีการหรือเทคนิค) 

 4. เมื่อไร (เวลาหรอืความถี่) 

 5. ที่ไหน (ที่ตัง้ สถานที่) 
 

 วิธีการเขียนข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 เขียนในรูปของข้อความ (Wording) 

 เขียนในรูปของ Flow chart 

 เขียนในรูปของรูปภาพ 

 เขียนในรูปของ วีดีโอ 

 เขียนในรูปของตาราง 

 เขียนในรูปของแผนภูมิ 
 

4.3 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 คู่มือฉบับนี้มีการติดตามอย่างไร และมีการประเมินผลอย่างไร หรือหน่วยงานมีเกณฑ์วัด

ความส าเร็จอย่างไร 
 

4.4 จรรยาบรรณ / คุณธรรม / จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 เป็นการน าจรรยาบรรณของวชิาชีพนัน้ๆ มาประกอบการเขียนอธิบาย 

 

 

 

 

4 เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 



 

 

 

5.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 รวบรวมปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการจัดท าคู่มอืปฏิบัติงานว่ามีอะไรบ้าง  
 

5.2 แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

 1. เสนอแนวทางแก้ไขแตล่ะขัน้ตอนของการปฏิบัติงาน 

 2. เสนอแนวทางแต่ละด้าน (ด้านหลักเกณฑ์ ด้านวิธีการ ด้านการก าหนดเงื่อนไข ด้านบุคคล 

ด้านผู้รับบริการ ด้านผู้ปฏิบัติงาน และหรอืด้านแบบฟอร์มตา่งๆ) 

 3. มองในด้านปัญหาที่ควบคุมได้  ปัญหาที่ควบคุมไม่ได้ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การพัฒนางาน 

   

   

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 1. ตอ้งมาจากการวิเคราะหห์าสาเหตุ ไม่ใช่สามัญส านกึ 

 2. ตอ้งเป็นเรื่องใหม่ ถ้าเป็นเรื่องเก่าต้องชีใ้ห้เห็นถึงความส าคัญ 

 3. ต้องตระหนักถึงข้อจ ากัด คน เงนิ เวลา ความสามารถ 

 4. ต้องมีรายละเอียดที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

 5. ต้องสามารถน าไปต่อยอดอะไรได้บ้าง ควรท าอะไรเพิ่มเติม เสนอประเด็นที่จะวิเคราะห์ 

   ต่อไปได้อกี 

6. ต้องเป็นข้อเสนอแนะที่ได้มาจากงานจริงๆ ไม่ใช่สรุปมาจากต ารา 
 

การเขียนหรอืเสนอแนวคดิของตนเอง 

 ควรมีการสอดแทรกความคิด ความเห็นเพิ่มเติมในตอนต่างๆ ของเรื่อง อาจเป็นข้อ

วิพากษ์วจิารณ์ ข้อสรุป ข้อเสนอแนะ 

 ให้เขียนเป็นแนวคิดของตนเอง โดยมีทฤษฎี หรอืผลการศกึษาของผู้อื่นสนับสนุน 

 

 

 

 

5) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 

 



 

 

 

 รายชื่อสิ่งพิมพ์หรือเอกสารที่ใช้ประกอบการค้นคว้าต้องเขียนหรือพิมพ์ตามแบบมาตรฐานที่

ก าหนด โดยแยกบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ภาษาไทย และบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ แต่ละ

ภาษาให้เรียงตามล าดับอักษร แบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน และพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

ทั่วไป 

 

 

 

  

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่เขียน แต่ไม่ใช่เนื้อหาหลักของงาน เป็นส่วนที่น ามาเพิ่มขึ้นในตอนท้าย 

เพื่อช่วยใหผู้้ศึกษาค้นคว้าได้เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น   ภาคผนวกมีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความจ าเป็น หากจะมี

ควรไว้หนา้ต่อจากบรรณานุกรม 

ในภาคผนวกของเอกสารทางวิชาการ เช่น งานวิจัย งานวิเคราะห์ งานเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน มักจะ

ประกอบไปด้วย 

- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ์ 

- รูปภาพ 

- รายละเอียดการวิเคราะห์ 

 

 
 

 

 เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงเอกสาร ที่ต้องใช้ประกอบ คู่กัน หรืออ้างอิงถึงกัน เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานนั้นๆ สมบูรณ์ ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเรื่องอื่น พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือ

วิธีการท างานเป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

การเขียนบรรณานุกรม 

 

ภาคผนวก 

 

เอกสารอ้างอิง 

 



 

 

 
 

 เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงแบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้ในการบันทึกข้อมูลผู้เกี่ยวข้องในการ

ปฏิบัติงานของกระบวนการนัน้ๆ 
 

 

 

 

 

ชื่อ สกุล........................................................  

วัน เดือน ปีเกิด.............................................. 

ประวัติการศึกษา  

วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

 ต าแหน่ง...................................................... 

 สถานที่ท างาน............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ 

 

ประวัติผู้เขียน 

 



 

 

 

บทที่ คู่มือปฏิบัติงานหลัก งานวเิคราะห์ งานสังเคราะห์ ผลงานลักษณะอื่นๆ 

1 บทน า บทน า บทน า บทน า 

2 บทบาทหนา้ที่ความ

รับผิดชอบ 

แนวคิดทฤษฎีและ

งานวิเคราะหว์ิจัยที่

เกี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฎีหรอืหลัก

วิชาการที่น ามาใช้งาน

การท าผลงาน 

3 หลักเกณฑ์วิธีการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการวิเคราะห์ วิธีการสังเคราะห์ ขั้นตอนวิธีการ

ด าเนนิการจัดท าผลงาน 

4 เทคนิคในการ

ปฏิบัติงาน 

ผลการวิเคราะห์ ผลการสังเคราะห์ การวิเคราะห์ผลงาน

และการสรุปผล 

5 ปัญหาอุปสรรคและ

แนวทางแก้ไขและ

พัฒนางาน 

สรุปผลและ

ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลและ

ข้อเสนอแนะ 

 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก 

ประวัติผู้เขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงร่างการเขียนผลงาน 


