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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
เทคนิคการจัดทาและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ)
๑. หลักการและเหตุผล
หัวใจที่สำคัญของกำรทำงำนก็คือ กำรที่องค์กำรหรือหน่วยงำนจะต้องสำมำรถนำขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำนที่เป็นอยู่จริงให้ออกมำอยู่
ในรูปแบบของคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องสำมำรถอ่ำนและนำไปปฏิบัติอย่ำงเข้ำใจง่ำย ซึ่งถือว่ำเป็นกำรกำหนดมำตรฐำนงำนให้แก่
องค์กำรในทำงหนึ่ง ซึ่งนอกเหนือจำกกำรที่บุคลำกรที่รับผิดชอบงำนนั้นจะต้องมีควำมรู้และทักษะในกำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องแล้ว
ไม่ว่ำจะเป็นควำมรู้และทักษะที่เกี่ยวกับกำรเขียนแผนภูมิ กระบวนกำร (Work Flow Diagram) กำรเขียนแผนภูมิ กำรส่งต่อของเอกสำร
(Document Flow Diagram) ที่ถูกต้องแล้ว ประเด็นที่สำคัญอีกประกำรหนึ่งก็คือ กำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล
ในระบบคคุณภำพต่ำงๆ เช่น ISO,TQA, PMQA, EdPex, SEPA เป็นต้น ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในมำตรฐำนของกระบวนงำน
และนำมำออกแบบกำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับมำตรฐำนจนสำมำรถเป็นมำตรฐำนงำน (Work Standard) ได้อย่ำงแท้จริง
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีควำมรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักกำร และกระบวนกำรของจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
๒. เพื่อให้สำมำรถจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้เป็นมำตรฐำนงำน (Work Standard) ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
๓. เพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์เพื่อปรับปรุงงำน และจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์และปรับปรุงงำน
๓. กลุ่ ม เป้ า หมาย เหมำะสมกั บ บุ ค ลำกรทุ ก หน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรจั ด ท ำคู่ มื อ กำรปฏิบั ติ งำน และบุ ค ลำกรที่ ต้อ งท ำผลงำนเพื่อ
ประกอบกำรเลื่อนระดับตำแหน่งที่ต้องทำคู่มือปฏิบัติงำนและทำรำยงำนกำรวิเครำะห์เพื่อปรับปรุงงำน
๔. ขอบเขตเนื้อหา ในกำรฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคกำรจัดทำและวิธีกำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน (ภำคปฏิบัติ) มีขอบเขตเนื้อหำ ดังนี้
๑. แนวคิด หลักกำร และกระบวนกำรของกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Job Manual)
๒. องค์ประกอบของกำรเขียนคูม่ อื กำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เป็นมำตรฐำนงำน
๓. กำรเขียนเป็นคู่มือปฏิบัติงำน ภำยใต้มำตรฐำน TQA/PMQA/EdPex/SEPA ของหมวด ๖ กำรมุ่งเน้นปฏิบัติกำรหรือกำรจัดกำร
กระบวนกำร
๔. วิธีกำรเขียนวัตถุประสงค์หรือข้อกำหนดของกระบวนกำร
๕. กำรเขียนในรูปของแผนภูมิกำรเคลื่อนที่ของงำน (Work Flow Diagram)
- วิธกี ำรเขียน Work Flow Diagram ที่มีกำรส่งต่องำนในหน่วยงำนเดียวกัน
- วิธกี ำรเขียน Work Flow Diagram ที่มกี ำรส่งต่องำนต่ำงหน่วยงำนกัน เช่น
ข้ำมกอง สำนัก เป็นต้น ในรูปแบบที่ซับซ้อนในรูปแบบ Matrix Flowchart
๖. วิธกี ำรเขียนกำรส่งต่อของเอกสำร (Document Flow Diagram) ภำยในกระบวนกำให้เป็นระบบ
๗. วิธกี ำรเขียนกำรส่งต่อของเอกสำรให้สัมพันธ์กับกำรเดินทำงของตัวงำนตลอดกระบวนกำรของงำน
๘. วิธีกำรเขียนคำบรรยำยขั้นตอนและวิธีกำรทำงำน (Work Instruction) พร้อมเอกสำรและผูร้ ับผิดชอบ
๙. กำรทำรูปเล่มคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำหนดให้เป็นมำตรฐำนงำน (Work Standard)
๑๐. เทคนิคกำรวิเครำะห์เพื่อปรับปรุงงำน และจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์และปรับปรุงงำน
๑๑. ฝึกปฏิบัติกำรจัดทำกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์และปรับปรุงงำนวิพำกษ์ และเสนอแนะ
๕. วิธีการฝึกอบรม ใช้กำรบรรยำย กรณีศึกษำ และกำรฝึกปฏิบัติทกุ ขั้นตอนเพื่อให้สำมำรถทำได้จริง และกำรวิพำกษ์ผลงำน โดยจะให้ผู้อบรม
ได้ฝึกปฏิบัติ รับรองผลสูงสุดที่ผู้อบรมทุกคนสำมำรถจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
๖. วิทยากร รองศำสตรำจำรย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เป็นผู้จัดทำคู่มือ
มำตรฐำนกำรทำงำนให้แก่องค์กำรทั้งภำครัฐและภำคเอกชนมำนำนกว่ำ ๒๐ ปี มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดให้เข้ำใจได้ง่ำย
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พักรับ ประทำนอำหำรกลำงวัน

๗. สถานที่ฝึกอบรม ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ๑ อำคำรบริกำร (อยู่หน้ำเสำธง) ชั้น ๔ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
๘. ระยะเวลาฝึกอบรม รุ่นละ ๓ วัน (๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) รุ่นที่ ๗ วันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๘ วันที่ ๒๘ - ๓๐ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๙. ค่าลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียมกำรฝึกอบรมคนละ ๕,๒๐๐ บำท (ห้ำพันสองร้อยบำทถ้วน) โดยรวมค่ำใช้จ่ำย ๑) ค่ำเอกสำรประกอบกำร
ฝึกอบรม ๒) ค่ำอำหำรกลำงวัน ๓) ค่ำอำหำรว่ำง ๔) วุฒิบัตร สำหรับข้ำรำชกำรและพนักงำนของรัฐสำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวัน
ลำเมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำแล้ว และมีสิทธิ์เบิกค่ำธรรมเนียมจำกต้นสังกัดได้ตำมระเบียบรำชกำร
หมายเหตุ : ใบสมัครจะสมบูรณ์เมื่อมีการชาระค่าลงทะเบียนแล้ว รุ่นที่ ๗ โอนเงินภายในวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๑ และรุ่นที่ ๘ โอนเงินภายในวันที่
๑๓ ม.ค. ๖๒ ค่าลงทะเบียนจะเหลือ ๔,๙๐๐ บาท ถ้าโอนเงินหลังจากวันที่ที่กาหนด ค่าลงทะเบียน ๕,๒๐๐ บาท
๑๐. การติดต่อสอบถาม หำกท่ำนต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมสอบถำมได้ที่ นำงนันทวัณย์ ธรรมปริพัตรำ สถำบันวิจัยและพัฒนำ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช โทร. ๐๘๗ ๕๐๔ ๕๐๖๘
๑๑. การสมัครลงทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียม
๑๑.๑ กำรสมัครลงทะเบียน ทำได้ 4 วิธี คือ ๑) กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.drmanage.com หรือ
ird.stou.ac.th หรื อ (๒) กรอกใบสมั ค รออนไลน์ ได้ ที่ http://ird.stou.ac.th/ เลื อ กหั ว ข้ อ อบรม/ประชุ ม /
สัมมนำ “ใบสมัครหลักสูตรเทคนิคกำรจัดทำและวิธีกำรเขียนคู่มอื กำรปฏิบัตงิ ำน (ภำคปฏิบัติ)”หรือ (๓) Scan QR
Code ผ่ำน LINE หรือ (๔) กรอกใบสมัครที่เป็นกระดำษที่อยู่แนบท้ำยเอกสำรรำยละเอียดโครงกำรที่ประกอบกำร
ขออนุมัติ จำกนั้นถ่ำยภำพ และส่งมำที่อีเมลล์ stou.training@gmail.com
๑๑.๒ วิธีกำรชำระค่ำธรรมเนียม ท่ำนสำมำรถชำระค่ำธรรมเนียมได้โดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ ธนำคำร กรุงไทย
จำกัด (มหำชน) สำขำเมืองทองธำนี ในนำม “มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช” เลขที่บัญชี ๑๔๗-๑-๐๓๖๓๖-๗ และถ่ำยภำพหรือสแกน
หลักฐำนส่งเอกสำรมำที่อีเมลล์ : stou.training@gmail.com พร้อมเขียนชื่อ นำมสกุล หลักสูตรและรุ่นที่สมัครมำด้วย
๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากอบรมเสร็จ
๑) สำมำรถจัดทำคูม่ ือกำรปฏิบัติงำนให้แก่งำนต่ำง ๆ ให้แก่หน่วยงำนและองค์กำรได้ในทุกลักษณะงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
๒) ทำให้ถูกใช้เป็นคู่มือกำรปฏิบตั งิ ำนของผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรทำงำน ซึ่งจะทำให้ทำงำนมีมำตรฐำนงำนที่ชัดเจน
๑๓. การรับรองผลการฝึกอบรม มีเวลำเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐ ได้รับวุฒิบัตรจำกมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
๑๔. ตารางฝึกอบรม (เน้นการบรรยายและฝึกปฏิบัติควบคู่ไปตลอดการฝึกอบรมทั้ง ๓ วัน)
วัน
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ –
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑ - แนวคิด หลักกำร และกระบวนกำรของกำรจัดทำ
- วิธกี ำรเขียนวัตถุประสงค์หรือข้อกำหนด
คู่มือกำรปฏิบตั ิงำน
- วิธีกำรเขียน Work Flow
- องค์ประกอบของกำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน
- วิธีกำรเขียน Document Flow
เพื่อให้เป็นมำตรฐำนงำน
๒ - วิธีกำรเขียนแบบ Matrix Flowchart
- กำรเขียนรูปเล่มคูม่ ือกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำหนดให้เป็น
- วิธีกำรเขียนคำบรรยำยขั้นตอนและวิธีกำรทำงำน
มำตรฐำนงำน (Work Standard)
พร้อมเอกสำรและผูร้ ับผิดชอบ
๓ - เทคนิคและวิธีกำรวิเครำะห์เพื่อปรับปรุงงำน
- เทคนิคและวิธีกำรวิเครำะห์เพื่อปรับปรุงงำน (ต่อ)
- กำรทำรูปเล่มรำยงำนกำรวิเครำะห์เพื่อปรับปรุงงำน
หมำยเหตุ : พักรับประทำนอำหำรว่ำงเวลำ ๑๐.๓๐ และ ๑๔.๓๐ น.
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ใบสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
เทคนิคการจัดทาและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ ๗ – ๘
คาชี้แจง : วิธีสมัครทาได้ ๔ วิธี คือ : (๑) กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.drmanage.com
หรือ (๒) กรอกใบสมั ครออนไลน์ ได้ ที่ http://ird.stou.ac.th/ เลื อกหั ว ข้อ อบรม/ประชุ ม /
สัมมนำ “ใบสมัครหลักสูตรเทคนิคกำรจัดทำและวิธีกำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน (ภำคปฏิบัติ)”
หรือ (๓) อ่ำน QR Code ผ่ำน LINE หรือ (๔) กรอกใบสมัครที่เป็นกระดำษนี้ ถ่ำยภำพ และส่งมำ
ที่อีเมลล์ stou.training@gmail.com
๑. สมัครเข้ำอบรม ( ) รุ่นที่ ๗ วันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(QR Code ใบสมัครออนไลน์)
( ) รุ่นที่ ๘ วันที่ ๒๘ - ๓๐ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. คำนำหน้ำชื่อ ( ) นำย ( ) นำง ( ) นำงสำว
๓. ยศ(ถ้ำมี) ....................................................................................................................................................................................
๔. ชื่อ – สกุล ...................................................................................................................................................................................
๕. ตำแหน่ง ......................................................................................................................................................................................
๖. หน่วยงำน ....................................................................................................................................................................................
๗. ที่อยู่ (กรุณำเขียนตัวบรรจง).........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์...........................................
๘. โทรศัพท์มือถือ
๙. e-mail (โปรดเขียนบรรจง)
@
๑๐. อำหำรที่รับประทำน ( ) ทั่วไป ( ) มังสวิรัติ ( ) อิสลำม
๑๑. ใบเสร็จรับเงินโปรดระบุข้อควำมที่ต้องกำรเขียนในใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน โดยมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชจะออกใบเสร็จ
ให้ในวันที่ฝึกอบรม (กรุณำเขียนตัวบรรจง)
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
หมำยเหตุ : (๑) ใบสมัครจะสมบูรณ์เมื่อมีกำรชำระค่ำลงทะเบียนแล้วเท่ำนั้น
(๒) เมื่อมีกำรโอนเงินเข้ำที่มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชแล้ว กรุณำถ่ำยภำพหรือสแกนหลักฐำน
โดยส่งเอกสำรมำที่อีเมลล์ stou.training@gmail.com
๑๒. ที่พัก สำหรับผู้อบรมท่ำนใดที่มำจำกต่ำงจังหวัดและต้องกำรที่พัก สำมำรถโทรศัพท์สำรองที่พักด้วยตนเอง โดยพัก
ที่อำคำรสัมมนำ ภำยใน มสธ. จองผ่ำน Line (ผู้อบรมออกค่าใช้จ่ายเอง และมาจ่ายเงินสดด้วยตนเองเมื่อเข้าพัก)
(ค่ำที่พักประมำณ 600 บำทสำหรับอำคำรสัมมนำ 1 และประมำณ 840 บำทสำหรับอำคำรสัมมนำ 2 โดยควรสำรอง
ตั้งแต่เนิ่น ๆ กรณีโอนเงิน ให้โอนค่าที่พักแยกออกจากค่าธรรมเนียมหลักสูตร
(QR Code จองที่พัก)

