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โครงการแนวปฏิบตั ิที่ดี GOOD PRACTICE
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่อง วิธีเขียนคู่มือการปฏิบตั ิงาน
โดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะทางาน
คณะทำงำนประกอบด้ว ยบุคลำกรตำมค ำสั่ง สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ ที่ 1/2559
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยวิ ท ยำกรโครงกำรอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรกำรจั ด กำรควำมรู้ : วิ ธี เ ขี ย นคู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ ง ำน
ลงวันที่ 11 มกรำคม พ.ศ. 2559 (แนบ 1) และคำสั่งที่ 50/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนด้ำนกำร
จัดกำรควำมรู้ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2556 (แนบ 2)

บทสรุปกิจกรรม
โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้เรื่องวิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำนถือได้ว่ำเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม คือ กลุ่มพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน ทุกคน เนื่องจำกต้องสร้ำงเป็นผลงำน
เพื่อใช้ต่อสัญญำจ้ำงระยะที่ 3 (5 ปี) ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมว่ำด้วย กำรบริหำรงำนบุคลำกร
พนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2555 และประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม เรื่องผลงำนที่เป็นคุณสมบัติเฉพำะ
ตำแหน่งของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน กล่ำวคือ พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนจะต้องส่งผลงำน
คือคู่มือกำรปฏิบัติงำน คนละ 1 เล่ม เพื่อยื่ นกำรต่อสัญ ญำจ้ำงตำมข้อบัง คับดัง กล่ ำว แต่มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม มิไ ด้กำหนดรูปแบบกำรพิมพ์ กำรจัดรูปเล่ม ไว้ให้ ดังนั้น พนักงำนมหำวิทยำลัยทุกคนจึง สับสน ขำด
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในวิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน และทุกคนมีควำมทุกข์ใจเป็นอย่ำงยิ่ง ไม่สบำยใจในอนำคตของ
ตนเองขำดที่พึ่งพิง
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรรณรงค์ของผู้อำนวยกำรสำนักฯ ได้สนทนำกันใน
เบื้องต้น เล็งเห็นปัญหำของพนักงำนมหำวิทยำลัย จึงได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้ เรื่องวิธี
เขีย นคู่ มือ กำรปฏิ บัติ งำน เพื่ อแก้ ปัญ หำ ผ่ อนคลำยควำมทุ กข์วิ ตกกัง วลของพนั กงำนมหำวิ ทยำลัย ทั้ ง นี้ เมื่ อ
วิเครำะห์แล้วเห็นว่ำ วิธีกำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำนสำมำรถบูรณำกำรได้ตำมหลักของบรรณำรักษศำสตร์ ได้แก่
กำรสืบค้นข้อมูล กำรจัดรูปแบบกำรพิมพ์ กำรอ้ำงอิง กำรเขียนบรรณำนุกรม กำรปริทัศน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2
กำรจัดรูปเล่ม ฯลฯ จึงมีเหตุผลสรุปได้ว่ำ บุคลำกรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่วนมำกเป็น
บรรณำรักษ์ มีควำมรู้ควำมชำนำญในเรื่องดังกล่ำว ดังนั้น น่ำจะจัดกำรควำมรู้เรื่องวิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน โดย
ใช้ประสบกำรณ์ของวิทยำกร และมีเอกสำรประกอบกำรอบรมให้พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนที่จะต้องต่อ
สัญญำจ้ำงระยะที่ 3 ใช้เป็นแนวทำงกำรเขียน ทั้งนี้มีกำรแบ่งกลุ่มผู้เข้ำอบรมโดยให้ผู้ช่วยวิทยำกร คือบรรณำรักษ์
เป็ นวิ ทยำกรประจ ำกลุ่ม เพื่อ อธิบ ำยขยำยควำมให้ผู้ เข้ ำอบรมสำมำรถเข้ ำใจ จำกนั้น ให้ กำหนดให้ พนั กงำน
มหำวิทยำลัยส่งต้นฉบับและให้ผู้ช่วยวิทยำกรคือบรรณำรักษ์ กลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะ (เหมือนสร้ำงชุมชนนัก
ปฏิ บั ติ ) แก้ ไ ขก่ อ นเข้ ำ เล่ ม ผลงำนที่ ส่ ง จึ ง เป็ น ระเบี ย บพร้ อ มให้ ค ณะกรรมกำรกำรต่ อ สั ญ ญำจ้ ำ งพิ จ ำรณำ
ขณะเดียวกันผู้เข้ำอบรมก็มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงกำรเขียนคู่มือและพัฒนำเป็น ตำรำเรื่อง “วิธีเขียนคู่มือ
กำรปฏิบัติงำน” เพื่อใช้ประกอบต่อสัญญำจ้ำงของพนักงำนมหำวิทยำลัย” โดยสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ที่มาและความสาคัญของโครงการ
ตั้งแต่มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมมีข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.
2555 กำหนดให้พนักงำนสำยสนับสนุนต้องส่งผลงำนเพื่อใช้ในกำรต่อสัญญำจ้ำง โดยเฉพำะกำรต่อสัญ ญำจ้ำง
ระยะที่ 3 ต้องส่งคู่มือกำรปฏิบัติงำน แต่คู่มือกำรปฏิบัติง ำนในอดีตยัง ไม่มีข้อกำหนดที่แน่นอน ต่ำงคนต้องทำ
ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดข้อสังเกตต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรต่อสัญญำจ้ำงเป็นอย่ำงยิ่ง มหำวิทยำลัยจึงจัดโครงกำร
อบรมเชิง ปฏิบัติกำรเรื่องกำรจัดทำผลงำนเพื่อต่อสัญญำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2558 (แนบ 3) โดยมีผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นวิทยำกร
(แนบ 4) อย่ำงไรก็ตำมผู้เข้ำฟังกำรอบรมจำนวน 27 คน (แนบ 5) ยังขำดควำมเข้ำใจถึงองค์ประกอบของกำร
เขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตนเองเพรำะอบรมเพียงหนึ่งวันเท่ำนั้น
ดังนั้น สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้เล็งเห็นปัญหำดังกล่ำวจึงสมควรจัดโครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรู้ เรื่องวิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน (แนบ 6) อีกครั้งหนึ่งโดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ มีวิทยำกร
ประจำกลุ่มให้คำแนะนำ คำปรึกษำ) เพื่อให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจอย่ำงเป็นระบบ ผู้เข้ำอบรมสำมำรถผลิตคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกันโดยใช้ตำรำเรื่อง “วิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน” เป็นต้นแบบและสำมำรถใช้
เป็นข้อกำหนด กำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้กับพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุน ทุกคนที่จะต้องใช้เป็น
ผลงำนกำรต่อสัญญำจ้ำงระยะที่ 3 ทุกคนทุกปี
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อนึ่ง ตำรำเรื่องวิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติง ำน เป็นที่ยอมรับของคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรต่อสัญญำจ้ำง
เนื่องจำกได้รำยงำนถึง กระบวนกำรและขั้นตอนกำรทำคู่มือกำรปฏิบัติง ำนของพนักงำนมหำวิทยำลัยทุกคนให้
คณะกรรมกำรทรำบ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ร่วมกันระหว่ำงผู้ช่วยวิทยำกร และผู้เข้ำอบรม (พนักงำนมหำวิทยำลัย) ที่
ต้องส่งคู่มือกำรปฏิบัติงำนในกำรต่อสัญญำจ้ำงระยะที่ 3
2. เพื่อ ให้ พ นักงำนมหำวิ ทยำลัยที่ ต่อสั ญ ญำจ้ำงระยะที่ 3 มีผลงำนคือคู่ มือปฏิบัติ ง ำนที่มีคุ ณภำพ ที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำต่อสัญญำจ้ำงพึงพอใจและได้รับกำรต่อสัญญำจ้ำง
3. เพื่ อ ให้ ก ำรผลิ ต คู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนของพนั ก งำนมหำวิ ท ยำลั ย ที่ ใ ช้ ต่ อ สั ญ ญำจ้ ำ งระยะที่ 3 มี
กระบวนกำรและขั้นตอนชัดเจนสำมำรถใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ในทุกปี
4. เพื่ อ ผลิต ต ำรำ “วิธี เ ขีย นคู่ มือ กำรปฏิ บั ติง ำน”เผยแพร่ และก ำหนดให้ พ นัก งำนมหำวิท ยำลัย สำย
สนับสนุนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมทุกคน ใช้เป็นแนวทำงกำรสร้ำงผลงำนเพื่อต่อสัญญำจ้ำงและกำรเลื่อน
ระดับที่สูงขึ้น
5. เพื่ อ เผยแพร่ ต ำรำวิ ธี เ ขี ย นคู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนไปยั ง สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำอื่ น ๆ โดยให้ พ นั ก งำน
มหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนใช้เป็นแนวทำงกำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำนสำมำรถพัฒนำสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice) เรื่องคู่มือกำรปฏิบัติงำน

แนวปฏิบัติที่ดี
1. เขี ย นโครงกำร ขออนุ มั ติ โ ครงกำร
2. แต่งตั้งผู้ช่วยวิทยำกรโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดกำรควำมรู้:วิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน (คปง.)
3. คปง. ประชุม สนทนำ แลกเปลี่ยนควำมรู้และเตรียมกำรวำงแผนอย่ำงต่อเนื่อง
4. จัดทำร่ำงต้นฉบับ ตำรำ “วิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน”
5. คปง. ทบทวนร่ำงต้นฉบับ ตำรำ“วิธีเขียนคู่มือปฏิบัติงำน”
6. ปรับปรุงต้นฉบับ ตำรำ“วิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน”
7. นำไปใช้อบรมกับผู้ที่จะต้องต่อสัญญำจ้ำง และ/หรือผู้ที่ต้องกำรเลื่อนระดับเป็นชำนำญกำร
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8. ผู้ที่จะต้องต่อสัญญำจ้ำงเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตนเอง
9. คปง. ตรวจคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมของผู้ที่จะต้องต่อสัญญำจ้ำง เพื่อให้ข้อเสนอแนะ แนะนำและควำม
คิดเห็นเพิ่มเติม โดยเฉพำะกำรจัดรูปแบบกำรพิมพ์ กำรพิมพ์หัวข้อหลัก หัวข้อรอง หัวข้อย่อย กำรอ้ำงอิง
บรรณำนุกรม เป็นต้น
10. ผู้เขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมข้อ 7 แลกเปลี่ยน ให้ข้อเสนอแนะ ปัญหำต่ำง ๆ กับ คปง.
11. คปง. ประชุมสรุป ให้ข้อสังเกต ปัญหำที่พบในกำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำนของผู้ต่อสัญญำจ้ำงแต่ละคน
พร้อมกันนีไ้ ด้ให้ข้อเสนอแนะของต้นฉบับตำรำ “วิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน”
12. ประชุม คปง. สรุปโครงกำรอบรม ทบทวนเพื่อใช้กำรอบรมรุ่นต่อไปทุกปี
13. ผลิตตำรำ “วิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน” เพื่อให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมใช้อ้ำงอิงที่เป็นมำตรฐำน
14. เผยแพร่ตำรำสู่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม เช่น จัดอบรม กำรสร้ำงช่อง
ทำงกำรสื่อสำรบน website
15. ก่อนกำรอบรมในรุ่นต่อไป ต้องมีกำรทบทวนแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ และทบทวนพัฒนำกำรของตำรำ
วิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน

ผลกระทบที่สร้างคุณค่า
กำรจัดกำรควำมรู้เรื่องวิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน มีผลกระทบที่สร้ำงคุณค่ำให้กับมหำวิทยำลัยดังนี้
1. ได้นวัตกรรมของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ คือ ตำรำเรื่องวิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ที่พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนใช้ค้นคว้ำ อ้ำงอิงประกอบกำรทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของแต่ละหน่วยและ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ได้แก่ กำรจัดรูปเล่ม ปก คำนำ สำรบัญ กำรลำดับบทที่ กำรเรียบเรียงเนื้อหำ กำรพิมพ์
เนื้อหำ กำรอ้ำงอิง กำรเขียนบรรณำนุกรมฯลฯ (แนบ 7)
2. ตำรำเรื่องวิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำนเป็นผลผลิตของกำรมีส่วนร่วมของบรรณำรักษ์ สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศและพนักงำนมหำวิทยำลัย เพรำะตำรำดังกล่ำวมีควำมชัดเจนในด้ำนรูปแบบ ให้ยึดเป็น
แนวทำงกำรทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน ซึ่งยังไม่มีมหำวิทยำลัยรำชภัฏใด ๆ ให้ควำมสนใจ จึงนับเป็นตำรำเล่มแรกอีก
ทั้ง คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรต่อสัญญำจ้ำงและคณะกรรมกำรบริหำรงำนพนักงำนมหำวิทยำลัย (ก.บ.ม.) ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมยอมรับในกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. คณะอนุ กรรมกำรเพื่ อพิ จำรณำกำรต่ อสั ญ ญำจ้ ำง คณะกรรมกำรบริ หำรงำนบุ คคลมหำวิท ยำลั ย
บรรณำรักษ์ ให้ควำมร่วมมือและเห็นควำมสำคัญ ในวิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติง ำนของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำย
สนับสนุนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเขียนผังงำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Flowchart) กำรจัดระเบียบข้อควำมในแต่ละ
บทแต่ละหน้ำ วิธีเขียนกำรอ้ำงอิง กำรเขียนบรรณำนุกรมซึ่งจะเป็นพื้นฐำนพัฒนำกำรเขียนผลงำนที่สูงขึ้นต่อไป
2. พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุน ที่จะต้องต่อสัญ ญำจ้ำงระยะที่ 3 ให้ควำมสนใจ กระตือ รือร้น
มี ทั ก ษะกำรเขี ย นคู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ ง ำน เพรำะได้ มี ก ำรปฏิ บั ติ ก ำรจริ ง กำรให้ ข้ อ เสนอแนะ ค ำปรึ ก ษำของ
บรรณำรักษ์ หรือผู้ช่วยวิทยำกร
3. มีก ำรแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ก ำรถ่ำยทอดองค์ ควำมรู้กั น และกัน ระหว่ำ งวิ ทยำกรหลัก ผู้ ช่ ว ยวิ ทยำกร
(บรรณำรักษ์) และผู้เข้ำอบรมมีกำรสอบถำม กำรสนนทนำแบบกันเอง ปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับ 3 – 5 ครั้งก่อนเข้ำ
เล่มจนกระทั่งพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนที่เข้ำอบรมกำรจัดกำรควำมรู้สำมำรถเขียนผลงำนคือ “คู่มือกำร
ปฏิบัติง ำน” ประจำหน่วยงำนของตนเองคนละ 1 เล่ม (แนบ 8) เพื่อให้นำเข้ำที่ประชุม คณะอนุกรรมกำรเพื่อ
พิจำรณำกำรต่อสัญญำจ้ำงครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2559 (แนบ 9) และนำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2559 (แนบ 10)
4. เป็นกำรวำงแผนเตรียมบุคลำกรทดแทนกำรเป็นวิทยำกรหลักที่จะเกษียณอำยุรำชกำร
5. มหำวิทยำลัยสนับสนุนงบประมำณกำรจัดทำต้นฉบับตำรำ “วิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน” จำนวนเงิน
20,000 บำท (แนบ 11)

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
1. ผู้เข้ำอบรมเพื่อเตรียมกำรต่อสัญญำจ้ำงระยะที่ 3 มิได้เตรียมข้อมูลของหน่วยงำนตัวเอง เช่น บทบำท
หน้ำที่ ภำระงำนหลัก งำนรอง เอกสำรอื่น จึงทำให้กำรปฏิบัติกำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำนล่ำช้ำไปบ้ำง
2. ระยะเวลำกำรอบรมกระชั้นชิด เกินไป ทำให้มีเวลำเขียนคู่มือของพนักงำนมหำวิทยำลัยไม่เพียงพอ
ดังนั้นกำรอบรมในปีต่อไปควรจัดอบรมล่วงหน้ำ ก่อนส่งคู่มือกำรปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 8 เดือน
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แนวทางในการจัดการความรู้
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี สำรสนเทศ มี แ นวทำงในกำรจั ด กำรควำมรู้ เ รื่ อ งวิ ธี เ ขี ย นคู่ มื อ กำร
ปฏิบัติงำนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลำกรสำยสนับสนุนทุกคนที่จะต้องใช้เป็นผลงำนต่อสัญญำระยะที่ 3
ทั้ง นี้ แนวทำงดังกล่ำวสอดคล้องกับประเด็นทำงยุทธศำสตร์ที่ 3 คือ บริหำรจัดกำรองค์กำรด้วยหลัก
ธรรมำภิ บำล เหตุผ ลที่เ ลื อ กองค์ก ำรควำมรู้ ตัว ชี้ วัด เป้ำ หมำย วิ ธี กำรสู่ค วำมส ำเร็ จ และกิ จ กรรมเป็ น ต้ น
(แนบ 12)

ภาพประกอบโครงการการจัดการความรู้เรื่องวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
ประชุมผู้ช่วยวิทยำกรและเตรียมเป็นผู้ตรวจผลงำนคู่มือกำรปฏิบัติงำนของผู้ต่อสัญญำจ้ำงระยะที่ 3
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อบรมผู้ต่อสัญญำจ้ำงระยะที่ 3 ให้ควำมรู้ ให้คำปรึกษำกำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน
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ประชุมผู้ช่วยวิทยำกรหำบทสรุป ปัญหำ ข้อเสนอแนะกำรอบรม และผลิตตำรำ “วิธีเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน”

