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**เสถียร คามีศักดิ์

 เมือ่วันที ่29 มนีาคม 2526 ก.ม.(คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั) ไดปรบัปรงุการกาํหนด
ตาํแหนงขาราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั ตามขอ 11 (ข) 
โดยกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการเปนระดับ 6,7-8 
ตําแหนงระดับเช่ียวชาญเปนระดับ 9 และตําแหนงระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ เปนระดับ 10 การจะกําหนดใหตําแหนง
ใดเปนระดับใด ตองให ก.ม. พิจารณาเปนราย ๆ ไป และ
ตองคํานึงถึงลักษณะงาน ปริมาณงานหรือผลงาน รวมทั้ง
ความจําเปนของหนวยงาน 
 ตอมาประมาณ 9 ป ในป 2534 ก.ม. ไดกาํหนด
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ผชูาญการ ผูเชีย่วชาญ และผูเช่ียวชาญพเิศษ ใหมหาวทิยาลยั
ของรัฐในขณะนั้นทุกแหงถือปฏิบัติ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
2534 ซึ่งตามตัวอักษรแลวนาจะถือวาปฏิบัติได แตในทาง
ปฏบิตัจิรงิยงันาํไปใชปฏิบัติไมได เพราะตองให ก.ม. กําหนด
กรอบตําแหนงวาจะมีตําแหนงชํานาญการ ระดับ 6,7-8 
เชี่ยวชาญระดับ 9 ชํานาญการพิเศษระดับ 10 เชี่ยวชาญ
พเิศษระดับ 10 สงักดัหนวยงานใดบาง จะมตีาํแหนงใดบาง 
จะมีจํานวนเทาใดกอน
 ตอมาอกีประมาณ 2 ป ในป พ.ศ. 2536 ก.ม.จงึ
อนุมัติใหหนวยงานในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐใน
ขณะน้ัน มคีวามจาํเปนตามลกัษณะงานของหนวยงานท่ีจะ
มตีาํแหนงระดบัชํานาญการเฉพาะ สาย ข. ได และ ป 2537 
ก.ม. อนมุตัใิหกาํหนดตําแหนงความจําเปนตามลักษณะงาน
ของหนวยงาน ใหมีตําแหนงระดับชํานาญการ เช่ียวชาญ 
และชํานาญการพิเศษ ทั้งสาย ข. และสาย ค.ได
 ในทางปฏิบัติจริงนับตั้งแตป 2526 ถึงป 2534 
ตองเสนอให ก.ม. พิจารณาเปนราย ๆ ไป เมือวันที่ 1 
ตุลาคม 2534 ก.ม. ไดมอบอํานาจให อ.ก.ม. ของแตละ
มหาวิทยาลัยพิจารณาพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตําแหนง
ผชูาํนาญการ ระดับ 6,7-8 ผเูชีย่วชาญระดับ 9 ผเูชีย่วชาญ
พเิศษระดับ 10 สวนการอนุมตัแิตงตัง้การดํารงตําแหนงโดย

วิธีพิเศษ ตองให ก.ม. พิจารณาอนุมัติเปนราย ๆ ไป จนถึง
ป 2542 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 ก.ม. จึงมอบอํานาจ
ให อ.ก.ม. ของแตละมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดกรอบ
ตําแหนงตามความจําเปนใหมีตําแหนงผูชํานาญการระดับ 
6,7-8 ผูเช่ียวชาญระดับ 9 ผูชํานาญการพิเศษ ระดับ 9 ใน
แตละหนวยงานของมหาวิทยาลัยได
 ในชวงเวลาดงักลาวประมาณ ป 2520 ถงึป 2542 
ผูเขยีนเปนผูชวยเลขานกุารคณะกรรมการพจิารณาผลงาน
ทางวิชาการและตอมาไดรับแตงตั้งเปนเลขานุการคณะ
กรรมการพิจาณาผลงานทางวิชาการ (พิจารณาแตงต้ัง 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย สาย ก) 
มีแตสาย ข. และสาย ค. ในขณะนั้นสอบถามวาจะตองทํา
ผลงานท่ีแสดงความชํานาญการหรือความเช่ียวชาญอยางไร 
เพราะสมัยกอนน้ันยังไมไดกําหนดคํานิยามผลงานท่ีแสดง
ความชํานาญของสาย ข. และสาย ค. วาเปนอยางไร เพยีงแต
กาํหนดวาตองมผีลงานทีแ่สดงความชาํนาญ ผเูขยีนจงึเกดิ
แนวคดิวาสาย ก. ทีไ่ดรบัแตงต้ังเปนผชูวยศาสตราจารย 
หรือ สาย ก. ที่ไดรับแตงตั้งเปนรองศาสตราจารย เขาทํา
ผลงานอะไร ก็ไดแนวคิดวาเขาเขียนผลงานเอกสาร
ประกอบการสอน หรือไมก็เขียนเอกสารคําสอน สิ่งเหลา
นั้นเขาก็เอามาจากที่เขาทําการสอนนั่นเอง แลวสาย ข. 
สาย ค. ก็ควรเอางานที่ปฏิบัติมาเขียนเปนผลงานในการ
ขอแตงตั้งเปนผูชํานาญการ โดยเรียกวาคูมือการปฏิบัติ
งาน(Work Manual) เพื่อใหแตกตางจากระบบ ISO ที่
เรียกวา คูมือการทํางาน (Work Instruction) 
 ผูเขียนนําลองเขียนคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อขอ
เปนผชํูานาญการไปกอน และไดเขยีนบทความเกีย่วกบัการ
ทาํคมูอืการปฏบิตังิานทกุปตอเนือ่งกนัมา รวมทัง้ไดรบัแตง
ตั้งเปนเจาหนาที่บุคคลชํานาญการ ระดับ 8 เม่ือวันที่ 18 
มีนาคม 2537 และไดรบัแตงตัง้เปนเจาหนาท่ีบคุคลชาํนาญ
การพิเศษ ระดับ 9 เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2541 เมื่อประสบ
ความสําเร็จที่ใชกับตัวเองแลว จึงเขียนหนังสือ”การเขียน
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คูมือการปฏิบัติงาน” เลมแรก เมื่อเดือนตุลาคม 2549 ขอ
เลขประจําสากลท่ีสํานักหอสมุดแหงประเทศไทย ISBN 
974-8185-11-8
 นาํไปเผยแพรคร้ังแรกสมัยคณุรวมพร อนิทรประสงค 
สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจ าคุณทหาร 
ลาดกระบังเปนประธาน ปขมท. (ทีป่ระชมุสภาขาราชการน 
และลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย) และไดมีการจัด
ประชุมวชิาการ ปขมท. ท่ังหวัดภเูก็ตไดเชญินายกรัฐมนตรี
สมัยนั้นคือพลเอกสุรยุทธ จุลานนท เปนประธาน ตอมาใน
ป พ.ศ. 2542 เดอืน กมุภาพันธ 2552 ก.พ.ร. ไดนาํไปอางองิ
ในหนังสือ “การจัดทําคือมือการปฏิบัติงาน ฉบับปรับปรุง
ใหม หนา 54-57 นบัเปนเกียรตใินความภาคภูมใิจของสาย
สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
 นับจากน้ันเปนตนมาหนังสือการเขียนคูมือการ
ปฏิบัติงาน ก็ไดใชประกอบการบรรยายใหสายสนับสนุน
วิชาการทังในมหาวิทยาลัยของรัฐ 22 แหง มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตลอดมาเมื่อ
เดือนกันยายน 2556 ไดมีการปรับปรุงใหทันสมัยจาก
ประสบการณที่ใชฝกปฏิบัติโดยใชชื่อวา”การเขียนคูมือ
ปฏิบัติงาน ขาราชการตําแหนงประเภทท่ัวไปวิชาชีพ
เฉพาะ เชี่ยวชาญ เฉพาและพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนบัสนนุวชิาการ (ฉบบัปรับปรุง) กนัยายน 2556” สรปุ
ตกผลึกไดดังนี้
 ผูเขียนแบงออกเปน 5 บท เหตุผลประการแรก
ของการแบงเปน 5 บทเพราะตอบคํานิยามของคําวาคูมือ
การปฏิบัติงานที่ ก.พ.อ. กําหนดไดอยางครบถวน ประการ
ที่สองแตละบทมีความสมดุลทางวิชาการ และประการท่ี
สามเรียงลําดับเนื้อหาของแตละบทสอดคลองตอเนื่องกัน
ไปตลอดท้ังเลม (มใิชนกึอยากจะแบงเปนบทก็แบง หรอืแบง
เปนตอนหรือแบงเปนสวน ๆ ก็แบง มีหลักเกณฑทาง
วิชาการใหยึดปฏิบัติ)

บทท่ีหนึ่งวาดวยความสําคัญและความจําเปน 
หัวเร่ืองท่ีเอามาจากภาระงานในหนาที่ความรับผิดชอบมี
ความสําคัญและจําเปนอยางไรจึงตองนํามาเขียนเปนคูมือ
การปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนปริมาณมาก-นอยอยางไร มี
คุณภาพของงานเปนอยางไร ตรงตับตัวชี้วัดอะไรบาง ตรง

กบัตวัประกนัคุณภาพการศกึษาอยางไร ตรงกบัแผนกลยทุธ 
แผนปฏิบัติงานอยางไร ตรงกับคํารับรองที่ผูบริหารทําขอ
ตกลงไวกับสภามหาวิทืยาลัยอยางไร เปนตน มีผูรูผูเลนใน
เรือ่งทีน่าํมาเขยีนเปนคูมอืการปฏบัิติงานกลาวไวอยางไรบาง
(อางถงึประมาณ 3-5 คน) หรอืมีทฤษฎี/ผลงานวิจยั/ผลงาน
วิเคราะหเคยกลาวไวอยางไรบาง เปนตน ยอหนาสุดทาย
ชี้แจงวาจึงนํามาเขียนเปนคูมือการปฏิบัติงาน เขียนไปเพื่อ
อะไร บอกไวสักประมาณ 2-3 ขอ (เพื่อใชเปนคูมือในการ
ปฏบิตังิาน/เพือ่ใชใหเพือ่รวมงานทาํงานทดแทนกนัได/เพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เปนตน) หากบอกมากวา
นี้จะตองใสเนื้อหาในเรื่องในครบถวน ในบทนี้จะตองระบุ
วัตถุประสงคของคูมือการปฏิบัติงาน ประโยชนที่จะไดรับ
จากการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน ขอบเขตของคูมือการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งนิยามศัพทเฉพาะ (ถามี)

บททีส่องหนาทีค่วามรบัผดิชอบ โครงสรางการ
บริหารจัดการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เมื่องานสําคัญ
และจําเปนตามทบท่ีหนึ่งแลว ตองช้ีแจงรายละเอียดใน
แตละดานวาทําอยางไรคือ ดานการปฏิบตังิานทําอะไรบาง 
ดานการวางแผนอยางไร ดานการประสานงานอยางไร และ
ดานการบริการทําอยางไร เมื่อชี้แจงวาทํางานอยางนี้แลว 
ตองเขียนโครงสรางองคกร (Organization Chart) 
โครงสรางการบริหาร (Administration Chart) โครงสราง
การปฏิบัติงาน (Activity Chart) ใหรูวางานท่ีนํามาเขียน
เปนคูมือการปฏิบัติงานมีการบริหารจัดการอยางไร และ
สดุทายของบทน้ีจะตองเขียนข้ันตอนการปฏิบตังิาน (Flow 
Chart) หรือกระบวนการปฏิบัติงาน (Process )

บทที่สามหลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติงาน ทฤษฏี
และขอควรระวังในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตองมี
กฎเกณฑในการปฏิบัติงาน มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ หนังสือเวียน มติ พระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา เปนตน ตองอานทําความเขาใจสรุปออกมาเปน
หลักเกณฑใหผูรับบริการอานแลวปฏิบัติได วิธีการปฏิบัติ
งานตองทําอยางไร ทําบันทึก ทําสําเนาแนบอยางไร ผาน
ผบูงัคบับญัชาอยางไร เปนตน ตองชีแ้จงรายละเอียดใหผรูบั
บริการเขาใจสามารถนําไปปฏิบัติได ในสวนวิธีการปฏิบัติ
อาจนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชตองยกตัวอยางกรณีศึกษา 
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ใหผูรับบริการเขาใจ หรือทําสําเนาหนาจอคอมพิวเตอรมา
เปนบันทึกไวในรูปเลมอยางชัดเจน บางตําแหนงไมมี
กฎหมายใชเปนเกณฑในการปฏิบัติงาน ตองนําเอาทฤษฎี 
องคความรูมาใชในการปฏิบัติงาน ก็จําเปนตองกลาวอาง
เอาไวใหชัดเจน สุดทายจากประสบการณในการทํางาน
อยางนี้มานานพอสมควร จะตองเขียนระบุใหไดวาการ
ปฏบิตังิานอยางนีห้วัขอนี ้ตองมขีอควรระวัง ขอสงัเกต หรอื
มีความเส่ียงอยางไรบาง อาจจะนําเสนอเปนกรณีศึกษา 
(Case Study) ก็ได

บททีส่ีเ่ทคนคิการปฏบิตังิาน นอกจากจะปฏิบตัิ
งานในฐานะผูมีประสบการณมาชานาน จึงจําเปนตองมี
เทคนิคในการปฏิบตังิาน เปรียบเหมือน KM ผเูขียนนําลอง
หัวขอเทคนิคในการปฏิบัติงาน ณ ในขณะน้ีคือ การปฏิบัติ
งานน้ีใชองคความรูอยางไรบาง ใชความคิดรเิริม่สรางสรรค
อยางไร ใชนวัตกรรมใหม ๆ อยางไร มีเทคนิคในการ
วางแผนการทํางานอยางไร มีเทคนิคในการวางแผนเชิงรุก
อยางไร มเีทคนคิในการปฏิบัตงิานแตละข้ันตอนการทํางาน
อยางไร มเีทคนคิในการตดิตามงานอยางไร มีเทคนคิในการ
วัดผลสําเร็จของงานอยางไร มีเทคนิคในการทําใหผูรับ
บรกิารพงึพอใจอยางไร งานทีเ่อามาเขยีนคมูอืการปฏบิติังาน
มีความยากงายอยางไรตองเอาคนท่ีมีสรรถนะอยางไรมา
ปฏบิตั ิผเูขยีนเชือ่วาอกีสกัระยะหนึง่ สายสนบัสนนุวชิาการ
ในสถาบันอดุมศึกษาตองคิดเทคนิคในการปฏิบตังิานหัวขอ
ใหม ๆ ขึ้นมาอีก เพราะบทน้ีเปนประสบการณลวน ๆ ของ
ผูปฏิบัติแตละคนในการปฏิบัติงาน

บททีห่าปญหาอปุสรรค แนวทางแกไขปรบัปรงุ 
การพัฒนาและขอเสนอแนะ จากประสบการณในการ
ปฏิบัติงานหัวขอที่เขียนเปนคูมือการปฏิบัติงาน พบปญหา
อุปสรรค อยางไร แกไขไปอยางไร จะปรับปรุงอยางไร จะ
พัฒนาอยางไร จะมีขอเสนอแนะอยางไร วิธีการพิจารณา
ปญหาอาจจะยากสักหนอย หากมองต้ังแตหัวขอในบทท่ี
สามและท่ีสีอ่าจจะมองงายและนําเสนอไดอยางมีระบบคือ 
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข ปรับปรุงและการพัฒนาดาน
หลกัเกณฑ ปญหาอปุสรรค แนวทางแกไข ปรบัปรงุและการ
พัฒนาดานวิธีการ ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข ปรับปรุง
และการพัฒนาดานการใชองคความรูในการปฏิบัติงาน 

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข ปรับปรุงและการพัฒนาดาน
การใชความคิดริเริ่มสรางสรรค ปญหาอุปสรรค แนวทาง
แกไข ปรับปรุงและการพัฒนาดานการใชนวัตกรรมปญหา
อุปสรรค แนวทางแกไข ปรับปรุงและการพัฒนาดานการ
วางแผนการปฏิบตังิาน/การวางแผนเชิงรกุ ปญหาอุปสรรค 
แนวทางแกไข ปรับปรุงและการพัฒนาดานการปฏิบัติงาน
แตละขั้นตอนการทํางาน ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข 
ปรับปรุงและการพัฒนาดานการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข ปรับปรุงและการพัฒนาดาน
การวัดผลสําเร็จของงาน ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข 
ปรับปรุงและการพัฒนาดานการทําใหผูรับบริการพึงพอใจ 
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข ปรับปรุงและการพัฒนาดาน
การกําหนดความยุงยากซับซอนของงาน เปนตน หรือหาก
มุมมองในแงของการทํา SWOT /PDCA /Six sigma ฯลฯ 
เพื่อใหมีความสมดุลทางวิชาการในแตละบท
 สุดทายตองทําบรรณานุกรม ในสิ่งที่อางอิงใน
เนือ้หา (อางองิหนาขอความ อางองิระหวางขอความ อางองิ
ทายขอความ )ยกเอามาเปนบรรณานุกรมทายเลม (ระวัง
อยาใหเกิน 20 ป) ตองใชแบบสากล การอางอิงถือวา
เปนการคนควาอยางกวางขวาง 
 ขอสังเกต ทุกบท ทุกหนา ตองใชตัวอักษรชนิด
เดียวกัน การกั้นหนา กั้นหลัง ตองเหมือกัน ขนาดตัวอักษร 
หัวเรื่อง หัวขอหลัก หัวขอรอง การแบงหัวขอ 1 /1.1 
/1.1.1/1.1.1.1 ตองเปนแบบเดียวกันตามหลักระเบียบงาน
สารบรรณ
 ภาคผนวก ควรมีแบบฟอรมหรือสามารถ print 
จากweb ตองบอกใหชัดเจน /กฎหมายที่ตองใชประจํา 
 คํานิยม ถาเปนไปไดควรใหผทูีม่ชีือ่เสยีงในขณะน้ัน 
หรือชวงเวลาน้ันหรือผู บังคับบัญชาระดับต้ังแตกอง
(ผอูาํนวยการ) เขยีนยกยองชมเชยตวัผูเขยีน นาํมาใสไวกอน
คํานํา เปนตน สําหรับคํานําควรเขียนในลักษณะเชิญชวน
ใหคนเขาไปอานในเนื้อหาคูมือหาการปฏิบัติของเราวาเรา
มีอะไรดี เหมือนกับโฆษณาสินคาใหคนอยากซื้อของ 
คนอยากจะเขามาในรานทําอยางไร เปนตน
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สรุปหัวใจของการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน
 1. ตองมีขอเท็จจริงที่ปฏิบัติงานมายอนหลัง
ประมาณ 3-5 ป ทั้งปริมาณ คุณภาพเปนอยางไร
 2. การปฏิบัติงานแตละดานมีอยางไร มีการ
บริหารจัดการงานอยางไร
 3. มีหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงานอยางไร 
หรือมีทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางไร
 4. มีเทคนิคการปฏิบัติงานอยางไร จากประสบการณ
ที่เคยปฏิบัติงาน (KM)
 5. เม่ือพบปญหาอปุสรรคจะแกไขปรับปรงุอยางไร
จะพัฒนาอยางไร

อางอิง
1. เสถียร คามีศักดิ์ (2549) การเขียนคูมือการปฏิบัติงาน ,

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. (2556) การเขียนคูมือปฏิบัติงาน ขาราชการ

ตําแหนงประเภทท่ัวไปวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญ 
เฉพาะและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วชิาการ (ฉบับปรับปรงุ) กนัยายน 2556. สาํนักงาน 
อธิกรบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติผูเขียน
 ทีป่รกึษาดานการบริหารงานบุคคล ท่ีประชุมสภา
ขาราชการ พนกังานและลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
(ปขมท) ถึงปจจุบัน
 ผทูรงคณุวุฒกิรรมการประเมนิเพือ่แตงตัง้บุคคล
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(นิดา) ถึงปจจุบัน
 ผทูรงคุณวฒิุดานการบริหารบคุคล คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร) ถึงปจจุบัน
 ผทูรงคุณวฒิุดานการบริหารบุคคล คณะกรรมการ
อทุธรณและรองทกุขประจาํมหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร) 
ถึงปจจุบัน
 วิทยากรบรรยายการเขียนคูมือปฏิบัติงาน การ
ทํางานเชิงวิเคราะห การทํางานเชิงสังเคราะห การกําหนด

ตัวชี้วัดและสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
 อดีตผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ และอดีต
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาระบบและบุคคล มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ
 อดตีทีป่รกึษาดานการบรหิารงานบคุคล สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท)


