ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง โครงสร)างเนื้อหา และแนวทางการจัดพิมพคู,มือปฏิบัติงานเพื่อต,อสัญญาจ)างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนเข)าสู,สัญญาจ)างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่สาม
------------------------------------------------เพื่ อ ใหการเขาสู สั ญ ญาจางพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น เขาสู สั ญ ญาจางระยะที่ ส าม
เป"นไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒๐ แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ6 และ
วิ ธี การประเมิ น เพื่ อตอสั ญ ญาจางพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย สายสนั บ สนุ น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่ แกไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังนี้
๑. โครงสรางองค6ประกอบเนื้อหา ในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานที่มีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน
(Cook book) จะตองมีรายละเอียด แบงออกเป"น ๗ สวนที่สําคัญ ดังตอไปนี้
๑.๑ บทนํา ประกอบดวย ความเป"นมา ความจําเป"น (ภูมิหลัง) ความมุงหมาย/วัตถุประสงค6
ของคูมือ ประโยชน6ที่จะไดรับ ขอบเขตของคูมือปฏิบัติงาน คําจํากัดความ
๑.๒ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ประกอบดวย โครงสรางขององค6กร การจัดโครงสราง
ตําแหนงงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน หนาที่ความผิดชอบ/บทบาทของตําแหนง
๑.๓ เอกสารที่เกี่ยวของกับการทําคูมือ ประกอบดวย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน
มติ ที่เกี่ยวของ หลักการ แนวความคิดที่สัมพันธ6กับงานในหนาที่ สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน/ขอควรระวัง/
ขอสังเกต
๑.๔ เทคนิคการปฏิบัติงาน ประกอบไปดวย คําอธิบายลักษณะงานเบื้องตน ขั้นตอนวิธีการ
ปฏิบัติงาน (Flow Chart) (รายละเอียดวิธีการทํางานของแตละขั้นตอนยอย เอกสาร/ระเบียบที่ใชประกอบการ
ดําเนินการ แบบฟอร6ม ผูรับผิดชอบ) มาตรฐานงานหรือขอกําหนดในการปฏิบัติงาน ดานระยะเวลาและหรือ
มาตรฐานในเชิงคุณภาพ เชน ความถูกตอง ความสมบูรณ6 ความผิดพลาด ความคุมคาของงาน เป"นตน
เครื่องมือ วิธีการติดตามประเมินผล
๑.๕ ขอควรระวังในการปฏิบัติงาน ปRจจัยเสี่ยงที่ควรคํานึงถึง และบุคคลหรือหนวยงาน
อางอิงในการตรวจสอบความถูกตองในการปฏิบัติงาน (ถามี)
๑.๖ เอกสารอางอิง
๑.๗ ภาคผนวก (ถามี) แบบฟอร6ม ระเบียบกฎหมาย

-๒๒. โครงสรางองค6ประกอบของเนื้อหาในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน
มีเทคนิค ประสบการณ6ในสาขาวิชาชีพ และหรือนําเทคโนโลยีมาใชและหรือประยุกต6ใชในการปฏิบัติงาน (Tip
book) จะตองมีรายละเอียดที่สําคัญ แบงออกเป"น ๗ สวน ดังตอไปนี้
๒.๑ บทนํา ประกอบดวย ความเป"นมา ความจําเป"น (ภูมิหลัง) ความมุงหมาย/วัตถุประสงค6
ของคูมือ ประโยชน6ที่จะไดรับ ขอบเขตของคูมือปฏิบัติงาน คําจํากัดความ
๒.๒ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ประกอบดวย โครงสรางขององค6กร การจัดโครงสราง
ตําแหนงงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน หนาที่ความผิดชอบ/บทบาทของตําแหนง
๒.๓ เอกสารที่เกี่ยวของกับการทําคูมือ ประกอบดวย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน
มติ ที่เกี่ยวของ หลักการ แนวความคิด ทฤษฎี งานวิจัย และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ
๒.๔ เทคนิคการปฏิบัติงาน ประกอบไปดวย การวิเคราะห6สภาพการปฏิบัติงาน
ใน
เชิ งกลยุ ทธ6 (SWOT Analysis) กลยุ ทธ6 การปฏิ บั ติ งานที่ พึงประสงค6 ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ (KPI) คํ า อธิ บ าย
ลักษณะงานที่ปรับปรุงหรือพัฒนาใหดีขึ้น ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ในเชิงเปรียบเทียบกอนและ
หลังการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน โดยระบุรายละเอียดวิธีการทํางานของแตละขั้นตอนยอย เอกสาร/
ระเบียบที่ใชประกอบการดําเนินการ แบบฟอร6ม ผูรับผิดชอบรวมทั้งมาตรฐานงานหรือขอกําหนดในการ
ปฏิบัติงาน ดานระยะเวลาและหรือมาตรฐานในเชิงคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงไป พรอมทั้งระบุเครื่องมือ และ
วิธีการติดตามประเมินผล
๒.๕ ปRญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขและการพัฒนางาน ขอควรระวังในการปฏิบัติงาน
ปRจจัยเสี่ยงที่ควรคํานึงถึง และบุคคลหรือหนวยงานอางอิงในการตรวจสอบความถูกตองในการปฏิบัติงาน
๒.๖ เอกสารอางอิง
๒.๗ ภาคผนวก (ถามี) แบบฟอร6ม ระเบียบกฎหมาย ผลการวิเคราะห6ขอมูล เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล
๓. ในการพิมพ6 การเขียนอางอิงและการเขียนบรรณานุกรม การจัดทํารูปเลมของคูมือปฏิบัติงานให
จั ด ทํ า ตามแนวทางของคู มื อ การเขี ย นผลงานทางวิ ช าการของสํ า นั ก สงเสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย6 ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6

