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๑.  หลักการและเหตุผล                                                                                                                             

 ด�วยสถาบันมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมาอย�างต�อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนให�มีความก�าวหน�าในอาชีพ เนื่องจากในการขอแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งสูงข้ึนนั้นจําเป*นจะต�องเสนอ
ผลงาน เช�น งานวิจัย งานเชิงวิเคราะห-หรือสังเคราะห- บทความทางวิชาการ หรือคู�มือปฏิบัติงาน ประกอบการ
พิจารณา ประกอบกับสถาบันมีนโยบายให�หน�วยงานสนับสนุนภารกิจหลัก เข�าสู�การรับรองตามมาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ซ่ึงเป*นระบบท่ีทําให�เชื่อม่ันได�ว�ากระบวนการต�างๆ ได�รับการควบคุมและสามารถ
ตรวจสอบได� โดยผ�านระบบท่ีระบุข้ันตอนและวิธีการทํางาน เพ่ือให�ม่ันใจว�าบุคลากรในองค-กรรู�หน�าท่ีความรับผิดชอบ
และข้ันตอนต�างๆ ในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข�อมูล รวมท้ังการตรวจสอบการปฏิบัติงานว�าเป*นไปตามท่ีระบุไว�
ในระบบหรือไม� ดังนั้น คู�มือปฏิบัติงานจึงเป*นเครื่องมือท่ีสําคัญต�อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานดังกล�าว กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจึงเห็นควรจัดทําโครงการส�งเสริมและพัฒนาความก�าวหน�าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 
ประจําปAงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนคู�มือปฏิบัติงาน” ข้ึน เพ่ือให�บุคลากรสายสนับสนุนได�มี
ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับเทคนิค วิธีการ ข้ันตอนการเขียนคู�มือปฏิบัติงานได�อย�างถูกต�องตามหลักวิชาการ และ
สามารถนําคู�มือปฏิบัติงานไปใช�ให�เกิดประโยชน-ในการทํางานภายในองค-การตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
(ISO ๙๐๐๑) และสามารถนําผลงานมาใช�ประกอบการพิจารณาเพ่ือขอแต�งต้ังข้ึนดํารงตําแหน�งสูงข้ึนได�  

๒.  วัตถุประสงค� 

 เพ่ือให�ผู�เข�าอบรมมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับเทคนิคการเขียนคู�มือปฏิบัติงานได�อย�างถูกต�อง  

๓.  ประโยชน�ท่ีคาดว!าจะได$รับ  

 บุคลากรสายสนับสนุนสามารถเขียนคู�มือปฏิบัติงานได�อย�างถูกต�อง  

๔.  วิธีการอบรม 

 การบรรยาย/ การอภิปราย/ การฝIกปฏิบัติ/ การนําเสนอและให�ข�อเสนอแนะ/ กรณีศึกษา/ การถามตอบ 

๕.  จํานวนผู$เข$าอบรม  

 จํานวน ๑๕ คน 

๖.  เนื้อหาการอบรม 

 ๖.๑ ความรู�เบ้ืองต�นในการจัดทําคู�มือปฏิบัติงาน 
 ๖.๒ องค-ประกอบของคู�มือปฏิบัติงาน  
 ๖.๓ เทคนิคการจัดทําคู�มือปฏิบัติงาน 
 ๖.๔ เกณฑ-การประเมินคุณภาพคู�มือปฏิบัติงาน 
 ๖.๕ ข�อบกพร�องท่ีพบบ�อย 

 

แผนปฏิบัตงิานพัฒนาบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4  

โครงการส�งเสริมและพัฒนาความก�าวหน�าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 

 ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 ๖.๖ การปรับปรุงกระบวนการ 

๗.  คุณสมบัติของผู$เข$าอบรม 

 ๗.๑ เป*นข�าราชการ พนักงานสถาบัน หรือพนักงานส�วนงานภายใน (คณะต้ังใหม�: นต., ทท., นน., วช., สว.) 
ตําแหน�งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ระดับปฏิบัติการ และระดับชํานาญการ) หรือตําแหน�งประเภทท่ัวไป 
(ระดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน)  
 ๗.๒ เป*นผู�มีความสนใจในการจัดทําคู�มือปฏิบัติงานโดยจะต�องมีหัวข�อหรือกระบวนการท่ีจะทําคู�มือ
ปฏิบัติงานแล�ว และสามารถเข�าอบรมได�ตามระยะเวลาท่ีกําหนดตลอดหลักสูตร 
 ๗.๓ ได�รับความเห็นชอบจากหน�วยงานให�เข�ารับการอบรม  
 ๗.๔ มีหัวข�อหรือเรื่องท่ีจะเขียนคู�มือปฏิบัติงาน หรือมีร�างคู�มือปฏิบัติงาน 
 ๗.๕ คุณสมบัติอ่ืนตามท่ีหัวหน�าโครงการกําหนด โดยแจ�งให�ผู�เข�าอบรมทราบก�อนการอบรม 
 ผู�เข�าอบรมจะต�องลงชื่อรับทราบเง่ือนไขการอบรมและข�อกําหนดต�างๆ ของหลักสูตร และในกรณีท่ีมีผู�สนใจเข�า
ร�วมเกินกว�าจํานวนท่ีกําหนด กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับผู�สนใจเข�าร�วมอบรม โดยจะ
พิจารณาจากคุณสมบัติท่ีจะสามารถขอแต�งต้ังข้ึนดํารงตําแหน�งสูงข้ึนก�อนหลังเป*นสําคัญ 

๘.  เง่ือนไขการเข$าอบรม 

 ๘.๑ ผู�ผ�านการอบรมจะต�องมีเวลาในการเข�าอบรมไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๐ และผู�ท่ีตอบรับเข�าร�วมอบรมแต�ไม�
เข�าอบรม หรือผู�เข�าอบรมท่ีมีเวลาการเข�าอบรมน�อยกว�าร�อยละ ๘๐ บุคลากรผู�นั้นจะต�องชดใช�ค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึนให�กับ
สถาบัน เว�นแต�จะมีเหตุผลอันควร เช�น เจ็บปVวยโดยมีใบรับรองแพทย-ท่ีแสดงได�ว�าไม�สามารถเข�ารับการอบรมได�ตามวันและ
เวลาท่ีกําหนด หรือได�รับอนุมัติจากอธิการบดีเป*นกรณีพิเศษ... (ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เรื่อง หลักสูตร
ฝ�กอบรมภาคบังคับและเง่ือนไขการเข%ารับการฝ�กอบรมสําหรับบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�) เป5นเงิน 
๑,๐๐๖.๖๖ บาท (หนึ่งพันหกบาทหกสิบหกสตางค�) (โดยคํานวณจากประมาณการค�าใช�จ�ายในส�วนของค�าเอกสาร ค�า
วัสดุ/อุปกรณ- และค�าอาหารว�าง)  
 ๘.๒ ผู�ผ�านการอบรมท่ีมีระยะเวลาอบรมร�อยละ ๘๐ ข้ึนไป จะต�องจัดส�งร�างคู�มือปฏิบัติงานให�กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ และเข�าสู�การอบรมหลักสูตร “การ
วิพากษ-และประเมินคุณภาพผลงานเพ่ือการเผยแพร�” ในช�วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๑ ต�อไป 
 ๘.๓ ผลงานท่ีผ�านการวิพากษ-และประเมินคุณภาพตามข�อ ๘.๒ แล�ว จะได�รับเผยแพร�บนเว็บไซต-การจัดการ
ความรู�สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร-ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงจะใช�สําหรับการขอกําหนดตําแหน�งสูงข้ึนต�อไป 

๙.  วัน เวลา และสถานท่ีในการอบรม 

 ใช�เวลาในการอบรม จํานวน ๔๕ ชั่วโมง ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร- ดังนี้ 
คร้ังท่ี วัน เวลา เนื้อหา/ กิจกรรม Assignment 

๑ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. - บรรยายหลักเกณฑ-การขอตําแหน�ง  
- บรรยายการประเมินค�างาน  

- 

๒ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. - บรรยายบทท่ี ๑ 
- กรณีศึกษา/ กรณีตัวอย�าง 
- ฝIกปฏิบัติบทท่ี ๒ 

- Assignment ๑: บทท่ี ๑ 
- ส�ง ๒๘ ม.ค. ๖๑ 
- E-Mail: tonnida๔@gmail.com 

๓ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. - บรรยายบทท่ี ๒ 
- กรณีศึกษา/ กรณีตัวอย�าง 
- ฝIกปฏิบัติบทท่ี ๒ 

*ใช�คอมพิวเตอร-แบบพกพา 
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คร้ังท่ี วัน เวลา เนื้อหา/ กิจกรรม Assignment 
๔ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. - นําเสนอ Assignment ๑ *ใช�คอมพิวเตอร-แบบพกพา 
๕ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. - นําเสนอ Assignment ๑ *ใช�คอมพิวเตอร-แบบพกพา 
๖ ๖ กุมภาพันธ- ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. - บรรยายบทท่ี ๓  

- กรณีศึกษา/ กรณีตัวอย�าง  
- ฝIกปฏิบัติบทท่ี ๓ 

- Assignment ๒: บทท่ี ๓ 
- ส�ง ๑๘ ก.พ. ๖๑ 
- E-Mail: tonnida๔@gmail.com 

๗ ๑๙ กุมภาพันธ- ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. - นําเสนอ Assignment ๒ *ใช�คอมพิวเตอร-แบบพกพา 
๘ ๒๐ กุมภาพันธ- ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. - นําเสนอ Assignment ๒ *ใช�คอมพิวเตอร-แบบพกพา 
๙ ๒๗ กุมภาพันธ- ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. - บรรยายบทท่ี ๔ 

- กรณีศึกษา/ กรณีตัวอย�าง  
- ฝIกปฏิบัติบทท่ี ๔ 

- Assignment ๓: บทท่ี ๔ 
- ส�ง ๑๑ มี.ค. ๖๑ 
- E-Mail: tonnida๔@gmail.com 

๑๐ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. - นําเสนอ Assignment ๓ *ใช�คอมพิวเตอร-แบบพกพา 
๑๑ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. - นําเสนอ Assignment ๓ *ใช�คอมพิวเตอร-แบบพกพา 
๑๒ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. - บรรยายบทท่ี ๕ 

- กรณีศึกษา/ กรณีตัวอย�าง  
- ฝIกปฏิบัติบทท่ี ๕ 

- Assignment ๔: บทท่ี ๕ 
- ส�ง ๑ เม.ย. ๖๑ 
- E-Mail: tonnida๔@gmail.com 

๑๓ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. - นําเสนอ Assignment ๔ *ใช�คอมพิวเตอร-แบบพกพา 
๑๔ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. - นําเสนอ Assignment ๔ *ใช�คอมพิวเตอร-แบบพกพา 
๑๕ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. - สรุ ปผล ประเด็ นปjญหา และ

แนวทางการพัฒนางาน 
- นําเสนอคู�มือปฏิบัติงาน  

*ใช�คอมพิวเตอร-แบบพกพา 

๑๖ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. จัดส�งร�างคู�มือปฏิบัติงาน (๕ บท) ส�งท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑๗ มิถุนายน-กรกฎาคม 

๒๕๖๑ 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. -วิพากษ-และประเมินคุณภาพผลงาน

ก�อนการเผยแพร� 
- บค. จัดส�งคู�มือให�ผู�ทรงคุณวุฒิ
ล�วงหน�า ๑ เดือนก�อนวันอบรม  
- ระยะเวลาอบรม ๓ ช่ัวโมง โดย บค. 
จะกําหนดวันและแจ� งให�ทราบ
ล�วงหน�าอีกครั้ง 
- ปรับแก�ไขผลงานตามความเห็น
ผู�ทรงคุณวุฒิ 
- จัดส� งไฟล- ผลงานเผยแพร�บน
เว็บไซต-ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 

* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได%ตามความเหมาะสม 

๑๐.  วิทยากร 

 นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท- บุคลากรชํานาญการพิเศษ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  

๑๑.  การประเมินผล 

 ๑๑.๑ การประเมินผลผู�เข�าอบรม ประกอบด�วย 
  (๑) รายงานเด่ียว (Assignment) ๕๐ คะแนน 
  (๒) การส�งงานภายในเวลาท่ีกําหนด ๑๐ คะแนน 
  (๓) การเข�าอบรม  ๑๐ คะแนน 
  (๔) การนําเสนอ  ๓๐ คะแนน 
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 ๑๑.๒ การวัดผลการอบรม 
เกรด ช!วงคะแนน 
A ๙๐.๐๐-๑๐๐.๐๐ 
B+ ๘๕.๐๐-๘๙.๙๙ 
B ๘๐.๐๐-๘๔.๙๙ 
C+ ๗๕.๐๐-๗๙.๙๙ 
C ๗๐.๐๐-๗๔.๙๙ 
D+ ๖๕.๐๐-๖๙.๙๙ 
D ๖๐.๐๐-๖๔.๙๙ 
F ๐๐.๐๐-๕๙.๙๙ 

๑๒.  อุปกรณ�และเครื่องมือท่ีใช$ในการอบรม 

 ๑๒.๑ หนังสือ การเขียนคู�มือปฏิบัติงาน โดย เสถียร คามีศักด์ิ 
 ๑๒.๒ คู�มือปฏิบัติงานการขอตําแหน�งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร- โดย ปภาณภณ      
ปภังกรภูรินท- 
 ๑๒.๓ คู�มือเพ่ือจัดทําคู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Performance Standard) 
 ๑๒.๔ PowerPoint ประกอบการอบรม โดย ปภาณภณ ปภังกรภูรินท- 
  (๑) หลักเกณฑ-การขอแต�งต้ังตําแหน�งสูงข้ึนสายสนับสนุน 
  (๒) เทคนิคการเขียนประเมินค�างาน 
  (๓) เทคนิคการเขียนคู�มือปฏิบัติงาน 
 ๑๒.๕ คอมพิวเตอร-แบบพกพา (NoteBook) สําหรับใช�ในการฝIกปฏิบัติตลอดเวลาการอบรม คนละ ๑ เครื่อง 

๑๓.  ท่ีปรึกษาโครงการ 

 ๑๓.๑ รองอธิการบดีฝVายวิชาการ 
 ๑๓.๒ รองอธิการบดีฝVายบริหาร 
 ๑๓.๓ รองอธิการบดีฝVายวางแผน 
 ๑๓.๔ รองอธิการบดีฝVายวิจัยและบริการวิชาการ 
 ๑๓.๕ ผู�อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑๔.  ผู$รับผิดชอบโครงการ 

 หัวหน$าโครงการ 
 นางสาวดารินทร- สุขแก�ว   บุคลากรปฏิบัติการ 
 ผู$บริหารโครงการ  
 นางสาวรัตตรินทร- เรืองแจ�ม  บุคลากรปฏิบัติการ 
 นายวงศกร จ�อยศรี    บุคลากรปฏิบัติการ 
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๑๕.  การประเมินผลโครงการและตัวช้ีวัดโครงการ 

 ร�างคู�มือปฏิบัติงานจํานวนไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐  

๑๖.  ข$อกําหนดอ่ืนๆ 

 ให�หัวหน�าโครงการกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดการดําเนินการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม และในกรณีท่ีต�อง
วินิจฉัยเพ่ือให�การดําเนินการฝIกอบรมในหลักสูตรนี้เป*นไปด�วยความเรียบร�อย ให�เป*นดุลยพินิจของหัวหน�าโครงการ 


