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ค ำน ำ 

 
คู่มือฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนและก ำหนดมำตรฐำน

กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำยในองค์กำรบริหำรส่วนกระโทก โดยมีเนื้อหำที่บ่งบอกถึงควำมส ำคัญของกำรมี
คู่มือกำรปฏิบัติงำน และมีตัวอย่ำงที่สำมำรถน ำไปปรับใช้ได้ไม่ยำกนัก คู่มือฉบับนี้     ส ำนักประกันคุณภำพ
กำรศึกษำได้รวบรวมข้อมูลและอ้ำงอิงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนและกำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ จึงขอขอบคุณเจ้ำของข้อมูลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่ำง
ยิ่งไว้ ณ ที่นี้ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือฉบับนี้ จะช่วยก ำหนดดัชนี
คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน ของพนักงำน ซึ่งจะท ำให้ท่ำนผู้อ่ำนได้เข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญ
และประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำนและกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์เพ่ือจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนฯ ประจ ำหน่วยงำน และน ำคู่มือมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง เพ่ือน ำไปซึ่ง
กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 และมุ่งสู่คุณภำพกำรปฏิบัติงำนต่อไป  
 

ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) คืออะไร 

 เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทำงกำรท ำงำนที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนกำร 
 ระบุถึงขั้นตอนและรำยละเอียดของกระบวนกำรต่ำงๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนกำรนั้น 
 มักจัดท ำขึ้นส ำหรับลักษณะงำนที่ซับซ้อน มีหลำยขั้นตอนและเก่ียวข้องกับคนหลำยคน 
 สำมำรถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปฏิบัติงำน 

ท ำไมต้องท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
 เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนในปัจจุบันเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
 ผู้ปฏิบัติงำนทรำบและเข้ำใจว่ำควรท ำอะไรก่อนและหลัง 
 ผู้ปฏิบัติงำนทรำบว่ำควรปฏิบัติอย่ำงไร เมื่อใด กับใคร 
 เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับนโยบำย วิสัยทัศน์ ภำรกิจและเป้ำหมำยขององค์กร 
 เพ่ือให้ผู้บริหำรติดตำมงำนได้ทุกขั้นตอน 
 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรฝึกอบรม 
 เพ่ือใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงในกำรท ำงำน 
 เพ่ือใช้เป็นสื่อในกำรประสำนงำน 

ประโยชน์ของกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
 ได้งำนที่มีคุณภำพตำมที่ก ำหนด 
 ผู้ปฏิบัติงำนไม่เกิดควำมสับสน 
 แต่ละหน่วยงำนรู้งำนซึ่งกันและกัน 
 บุคลำกรหรือเจ้ำหน้ำที่สำมำรถท ำงำนแทนกันได้ 
 สำมำรถเริ่มปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีกำรโยกย้ำยต ำแหน่งงำน 
 ลดขั้นตอนกำรท ำงำนที่ซับซ้อน 
 ลดข้อผิดพลำดจำกกำรท ำงำนที่ไม่เป็นระบบ 
 ช่วยเสริมสร้ำงควำมม่ันใจในกำรท ำงำน 
 ช่วยให้เกิดควำมสม่ ำเสมอในกำรปฏิบัติงำน 
 ช่วยลดควำมขัดแย้งที่อำจเกิดขึ้นกำรท ำงำน 
 ช่วยลดกำรตอบค ำถำม 
 ช่วยลดเวลำในกำรสอนงำน 
 ช่วยให้กำรท ำงำนเป็นมืออำชีพ 
 ช่วยในกำรออกแบบระบบงำนใหม่และปรับปรุงงำน 

สำเหตุที่หลำยองค์กรไม่จัดท ำคู่มือ 
 อ้ำงอิงบุคคลในหน่วยงำนที่ท ำงำนมำนำน มีประสบกำรณ์สูง จึงไม่เห็นความจ าเป็นในการจัดท าคู่มือ 
 บำงหน่วยงำนมีลักษณะงำนที่ไม่ซ้ ำซ้อน มีขั้นตอนน้อยและตำยตัว ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง จ ำนวน

บุคลำกรไม่มำก จึงไม่เห็นความจ าเป็นในการจัดท าคู่มือ 
 บำงหน่วยงำนไม่เคยมีคนใหม่เข้ำมำท ำงำน คนเดิมหรือคนปัจจุบันรู้งำนหมดแล้ว จึงไม่เห็นความ

จ าเป็นในการจัดท าคู่มือ 
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ตัวอย่ำงเอกสำรกำรปฏิบัติงำน 
คู่มือกำรปฏิบัติส ำหรับกระบวนกำรที่ปฏิบัติประจ ำ ได้แก่ 

 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 กำรจัดฝึกอบรม 
 กำรตรวจสอบภำยใน 
 กำรนิเทศงำน 
 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

คู่มือกำรปฏิบัติส ำหรับโอกำสพิเศษหรือเฉพำะกิจ ได้แก่ 
 กำรเตรียมงำนฉลองสิริรำชสมบัติครบ 60 ปี 
 กำรเตรียมกำรต้อนรับรำชอำคันตุกะที่เสร็จร่วมงำน 
 กำรประชุม APEC 

ลักษณะของเอกสำรกำรปฏิบัติงำนที่ดี 
 กระชับ ชัดเจน เข้ำใจได้ง่ำย 
 เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรท ำงำนและฝึกอบรม 
 เหมำะสมกับองค์กรและผู้ใช้งำนแต่ละกลุ่ม 
 มีควำมน่ำสนใจ น่ำติดตำม 
 มีควำมเป็นปัจจุบัน (Update) ไม่ล้ำสมัย 
 แสดงหน่วยงำนที่จัดท ำ วันที่บังคับใช้ 
 มีตัวอย่ำงประกอบ 
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12 ขั้นตอนกำรจัดท ำเอกสำรกำรปฏิบัติงำน 

1. ศึกษำรำยละเอียดของงำนจำกเอกสำร 
2. สังเกตกำรปฏิบัติงำนจริง 
3. จัดท ำ Work Flow อย่ำงง่ำย 
4. จัดท ำรำยละเอียดในแต่ละข้ันตอน 
5. มีกำรทดสอบโดยให้ผู้ปฎิบัติงำนอ่ำน และผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงำนอ่ำน 
6. ตรวจสอบกับนิติกร ว่ำมีประเด็นใดขัดต่อกฎหมำย หรือกฎระเบียบของทำงหน่วยงำนหรือไม่ หำกมีให้

แก้ไขปรับปรุง 
7. ขออนุมัตจิำกหัวหน้ำหน่วยงำน 
8. ด ำเนินกำรแจกจ่ำยหรือเผยแพร่ 
9. ด ำเนินกำรฝึกอบรมหรือชี้แจงวิธีกำรใช้ 
10. มีกำรทดสอบควำมเข้ำใจของผู้ใช้งำน 
11. รวบรวมข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคู่มือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

เครื่องมือพิเศษในกำรจัดท ำเอกสำร 
1. กำรศึกษำและวิเครำะห์กระบวนกำร (Process Analysis) 

 Input-Output Analysis 
     PPrroocceessss  
 
 
 
  

 

 

Output 
 

 

Inputs 

ทรัพยากรท่ีจ าเป็น ข้อก าหนด 

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 

การกระท าเพ่ือเปล่ียนสภาพ Input ไปเป็น Output 

ผลลพัธ์ท่ีต้องการ 
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2. กำรใช้ Flow Chart 
แนวทำงกำรเขียน Flow Chart 
Flow Chart คืออะไร 
 กำรใช้สัญลักษณ์ต่ำงๆ ในกำรเขียนแผนผังกำรท ำงำน เพื่อให้เห็นถึงลักษณะ และ
ควำมสัมพันธ์ก่อนหลังของแต่ละข้ันตอนในกระบวนกำรท ำงำน 
ประโยชน์ของ Flow Chart 

 ช่วยให้เข้ำใจกระบวนกำรท ำงำนง่ำยขึ้น 
 เป็นเครื่องมือส ำหรับฝึกอบรมพนักงำน 
 กำรชี้บ่งถึงปัญหำ และโอกำสในกำรปรับปรุงกระบวนกำร 
 ช่วยให้เห็นภำพควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
 สะดวกในกำรน ำไปเขียนเป็นระเบียบปฏิบัติ คู่มือกำรปฏิบัติงำนหรือวิธีกำรปฏิบัติงำนใน

ล ำดับต่อไป 
 สัญลักษณ์ท่ีใช้ 

 
 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนกำร 

 
กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน 

 
 
 

กำรตัดสินใจ เช่น กำรตรวจสอบ กำรอนุมัติ 

 
 
 

แสดงถึงทิศทำง หรือกำรเคลื่อนไหวของงำน 

 
 
 

จุดเชื่อมต่อระหว่ำงข้ันตอน 
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ตัวอย่ำงกำรเขียน Flow Chart : งำนจัดซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกเอกสารขอซือ้ 

ลงบนัทกึรายการ 

อนมุตัิ 

ออกใบสัง่ซือ้ 

สง่ใบสัง่ซือ้ 

ตรวจสอบ

สินค้า 

จดัเก็บเข้าคลงัสินค้า 

สง่คืน 

No 

Yes 

No 

Yes 
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วิธีกำรเขียนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 กำรเขียนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน อำจอยู่ในรูปของ 

 ข้อควำมทั้งหมด (Wording) 
 ตำรำง (Table) 
 แผนภูมิจ ำลอง (Model) 
 เป็นผังกำรไหลของกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) 

ตัวอย่ำงกำรเขียนขั้นตอนแบบข้อควำม  
 ขั้นตอนกำรรับกำรฝึกอบรม 

1. ผู้ขอรับกำรฝึกอบรม 
1.1. ศึกษำข้อมูลหรือหลักสูตรที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
1.2. กรอกแบบค ำร้องขอรับกำรฝึกอบรมภำยนอกพร้อมแนบหลักฐำนหรือข้อมูลของหลักสูตร

ดังกล่ำว 
1.3. เสนอให้ผู้บังคับบัญชำจนถึงระดับผู้อ ำนวยกำรอนุมัติ 
1.4. น ำส่งยังกองกำรเจ้ำหน้ำที่ล่วงหน้ำก่อนวันสัมมนำหรือฝึกอบรม 15 วัน 

2. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ 
1.5. ติดต่อสถำบันหรือหน่วยงำนที่จัดฝึกอบรม 
1.6. ส่งเรื่องไปยังหน่วยงำนกำรเงินเพื่อของบประมำณ 

3. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
1.7. เขำ้รับกำรฝึกอบรมตำมวันและเวลำที่ก ำหนด 
1.8. เมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรม จดัท ำรำยงำนพร้อมน ำส่งเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม 
1.9. น ำควำมรู้ที่ได้รับไปจัดท ำแผนพัฒนำและปรับปรุงตนเอง 
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ตัวอย่ำงกำรเขียนขั้นตอนแบบตำรำง 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ แบบฟอร์มที่ใช้ 
เจ้ำหน้ำที่กองกำร
เจ้ำหน้ำที่ 

1. ส ำรวจควำมจ ำเป็น
ในกำรฝึกอบรม 

เดอืนพฤศจิกำยน  
ของทุกปี 

แบบส ำรวจควำมจ ำเป็นใน
กำรฝึกอบรม(HR-TN-F-
001) 

เจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ 2. กรอกรำยละเอียด
ควำมต้องกำรในกำร
ฝึกอบรมและส่งกลับ
คืนกองกำรเจ้ำหน้ำที่ 

ภำยในเดือน
ธันวำคม  
ของทุกปี 

แบบส ำรวจควำมจ ำเป็นใน
กำรฝึกอบรม (HR-TN-F-
001) 

หัวหน้ำกลุ่มงำนกอง
กำรเจ้ำหน้ำที่ 

3. พิจำรณำ รวบรวม
และจัดท ำแผนกำร
ฝึกอบรมประจ ำปีส่ง
ให้ผู้อ ำนวยกำรกอง 

ภำยในเดือน
มกรำคม 
ของปีถัดไป 

แผนกำรฝึกอบรมประจ ำปี
(HR-TN-F-002) 
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ตัวอย่ำงกำรเขียนขั้นตอนแบบแผนภูมิจ ำลอง  : วิธีกำรด ำเนินกำรสะสำง 

สิ่งของท่ีไมมี่คา่และสามารถก าจดั

ได้โดยง่าย 

สิ่งของท่ีมีคา่พอท่ีจะขายได้/ซอ่มได้ 

สิ่งของท่ีไมมี่คณุคา่แตค่า่ใช้จา่ยใน

การก าจดัคอ่นข้างสงู 

ทิง้ 

ขายและซอ่ม 

วิธีการท่ีใช้ต้นทนุต ่า 

สะสาง 

สิ่งของท าเป็นต้องใช้ในการ

ท างาน(พืน้ท่ี) 
สะดวก 
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ตัวอย่ำงกำรเขียนขั้นตอนแบบ Flow Chart 
 

ล ำดับ ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ บันทึก 
เอกสำรอ้ำงอิง 

  หน่วยงำนที่ขอซื้อกรอก
รำยละเอียดสินค้ำท่ีจะ 
ซ้ือ 

ผู้ขอซื้อ ใบ PR 
PU-F-001 

  ผู้มีอ ำนำจลงนำมอนุมัติ 
หำกไม่อนุมัติให้ผู้ขอ ซ้ือ
น ำกลับไปพิจำรณำหรือ
แก้ไข 

ผู้มีอ ำนำจลง นำม ใบ PR 

  บันทึกเลขท่ี PR ในสมุด
บันทึกเพ่ือเป็น 
หลักฐำนอ้ำงอิง 

เจ้ำหน้ำที่ จัดซื้อ Log Book 
PU-F-002 

  เปิดเอกสำร PO โดย
กรอกรำยละเอียดตำม 
เอกสำร PR 

เจ้ำหน้ำที่ จัดซื้อ ใบ PO 
PU-F-003 

  ส่งใบสั่งซื้อสินค้ำ (PO) 
ให้กับทำงผู้ขำย โดย 
ทำง Fax หรือE-mail 
และยืนยันกำรซื้อ เจ้ำ 

เจ้ำหน้ำที่ จัดซื้อ ใบ PO 

  ตรวจรับสินค้ำจำกทำง
ผู้ขำย หำกไม่ตรงตำม  
ข้อก ำหนดให้ส่งคืน และ
ไม่ต้องช ำระเงิน 

เจ้ำหน้ำที่ ตรวจสอบ ใบตรวจ รับสินค้ำ 
QC-F-001 

  จัดเก็บสินค้ำที่ผ่ำนกำร
ตรวจสอบยังคลังสินค้ำ 
และบันทึก Stock ให้
ตรงกับสินค้ำ 

เจ้ำหน้ำที่ คลังสินค้ำ Stock Card 
WH-F-001 สง่คืน 

ออกเอกสารขอซือ้ 

ลงบนัทกึรายการ 

อนมุตั ิ

ออกใบสัง่ซือ้ 

สง่ใบสัง่ซือ้ 

ตรวจสอบสนิค้า 

จดัเก็บเข้าคลงัสนิค้า 

No 

Yes 

No 

Yes 
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ข้อควรค ำนึงในกำรจัดท ำเอกสำร 

 ใครคือผู้ใช้เอกสำร : บุคคลภำยในหรือภำยนอกองค์กร 
 ปริมำณของเนื้อหำ : มำก น้อย 
 กำรใช้สัญลักษณ์หรือรูปภำพ : เหมำะสม เข้ำใจง่ำย 
 กำรฝึกอบรมวิธีกำรใช้ : โดยใคร เมื่อใด อย่ำงไร ส ำหรับใคร 

เมื่อใดที่ต้องปรับปรุงคู่มือและท ำอย่ำงไรเมื่อใด 
 เมื่อมีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำย กระบวนกำรท ำงำน 
 เมื่อมีกำรปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม หรือเอกสำรอ้ำงอิงต่ำงๆ 
 ควรมีกำรทบทวนกระบวนกำรที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง อย่ำงน้อยทุก ๆ 3 ปี เพ่ือให้แน่ใจว่ำยังเป็นฉบับ

ปัจจุบัน (Update)อยู่ 
 

อย่ำงไร 
 เสนอเรื่องเพ่ือขออนุมัติจำกเจ้ำของเรื่องเดิมหรือผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 
 ด ำเนินกำรปรับปรุงตำมควำมเหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน 
 บันทึกประวัติกำรปรับปรุงว่ำได้เปลี่ยนแปลงเรื่องใด 
 ด ำเนินกำรแจกจ่ำยเพ่ือทดแทนเอกสำรคู่มือฉบับเดิม 
 น ำเอกสำรคู่มือฉบับเดิมกลับมำท ำลำย 
 เก็บเอกสำรคู่มือต้นฉบับของเดิมเพ่ือใช้อ้ำงอิง 

ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดท ำและใช้งำน 
 ผู้จัดท ำเอกสำรขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรปฏิบัติงำนนั้นๆ อย่ำงถ่องแท้ 
 ผู้จัดท ำเอกสำรไม่ทรำบวิธีกำรเลือกประเภทของคู่มือให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน ท ำให้ผู้ใช้เข้ำใจ

ยำกและไม่น ำไปปฏิบัติตำม 
 ไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกบุคคลต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องในกำรให้ข้อมูล 
 ขำดอุปกรณ์ท่ีเพียงพอและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 ไม่มีกำรสื่อสำรหรือฝึกอบรมวิธีกำรใช้คู่มือหลังจำกท ำเสร็จแล้ว 
 ไม่มีกำรน ำเอกสำรที่จัดท ำเสร็จแล้วไปใช้อย่ำงจริงจัง 
 ไม่มีกำรแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัย 
 ผู้ที่ท ำกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เจ้ำของเรื่องเดิม 

กำรแก้ไขและป้องกัน 
 มีกำรประชุมชี้แจงให้ทุกหน่วยงำนทรำบว่ำจะมีกำรจัดท ำเอกสำรกำรปฏิบัติงำนขึ้นมำอย่ำงเป็นระบบ 
 มีกำรแต่งตั้งตัวแทนของแต่ละหน่วยงำนเพื่อจัดท ำและประสำนงำนติดตำมผล 
 ผู้บริหำรหรือระดับหัวหน้ำงำนต้องให้กำรสนับสนุนและมีควำมรู้ในกำรจัดท ำเอกสำรเช่นเดียวกัน 
 จัดกิจกรรมในกำรสื่อสำรหรือเผยแพร่เอกสำรที่จัดท ำให้เป็นที่เข้ำใจ 
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กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏบิัติงำน 
ควำมหมำยของมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

ส ำหรับค ำว่ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Performance Standard) ส ำนักงำคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
พลเรือน (2529: 53) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ เป็นผลกำรปฏิบัติงำนในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งถือว่ำเป็นเกณฑ์ที่น่ำ
พอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงำนส่วนใหญ่ท ำได้ กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะเป็นลักษณะข้อตกลง
ร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำในงำนที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในกำรพิจำรณำก ำหนด
มำตรฐำนหลำยๆ ด้ำนด้วยกัน อำท ิด้ำนปริมำณ คุณภำพ ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงำน 
เนื่องจำกมำตรฐำนของงำนบำงประเภทจะออกมำในรูปของปริมำณ ในขณะที่บำงประเภทอำจออกมำในรูป
ของคุณภำพ องค์กำรจึงจ ำเป็นต้องก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมและสอดคล้องกับลักษณะของ
งำนประเภทนั้นๆ 
ประโยชน์ของมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

หำกจะพิจำรณำถึงประโยชน์ที่องค์กำรและบุคคลในองค์กำรจะได้รับจำกกำรก ำหนดมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนขึ้นใช้ก็พบว่ำมีด้วยกันหลำยประกำร ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน กำรสร้ำง
แรงจูงใจ กำรปรับปรุงงำน และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ดังที่อลงกรณ์  มีสุทธำ และสมิต สัชฌุกร 
(3539: 71-72) ได้อธิบำยไว้ ดังนี้ 

1. ด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง กำรเปรียบเทียบผลงำนที่ท ำได้กับท่ีควรจะเป็นมีควำมชัดเจนมองเห็นแนวทำงในกำร
พัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลได้มำกขึ้น และช่วยให้มีกำรฝึกฝนตนเองให้เข้ำสู่มำตรฐำนได้ 

2. ด้ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นสิ่งเร้ำให้เกิดควำมมุ่งมั่นไปสู่มำตรฐำน 
ผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมสำมำรถจะเกิดควำมรู้สึกท้ำทำย ผู้ปฏิบัติงำนที่มุ่งควำมส ำเร็จจะเกิดควำมมำนะพยำยำม 
ผู้ปฏิบัติงำนดีจะเกิดควำมภำคภูมิใจและสนุกกับงำน 

3. ด้ำนกำรปรับปรุงงำน มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบว่ำผลงำนที่มีคุณภำพ
จะต้องปฏิบัติอย่ำงไร ช่วยให้ไม่ต้องก ำหนดรำยละเอียดของงำนทุกครั้ง ท ำให้มองเห็นแนวทำงในกำรปรับปรุง
งำนและพัฒนำควำมสำมำรถของผู้ปฏิบัติงำน และช่วยให้สำมำรถพิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำและเป็นประโยชน์ต่อ
กำรเพ่ิมผลผลิต 

4. ด้ำนกำรควบคุมงำน มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นเครื่องมือที่ผู้บังคับบัญชำใช้ควบคุมกำร
ปฏิบัติงำน ผู้บังคับบัญชำสำมำรถมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และส่งผ่ำนค ำสั่งได้ง่ำยขึ้น ช่วยให้สำมำรถด ำเนินงำน
ตำมแผนง่ำยขึ้นและควบคุมงำนได้ดีข้ึน 

5. ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนช่วยให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
เป็นไปอย่ำงมีหลักเกณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมรู้สึกกำรเปรียบเทียบผลกำร
ปฏิบัติงำนที่ท ำได้กับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนมีควำมชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนยอมรับผลกำรประเมินได้ดี
ขึ้น 
วิธีก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

ส ำหรับวิธีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนนั้นสำมำรถท ำได้หลำยวิธี แต่ที่องค์กำรส่วน 
ใหญ่นิยมใช้จะมีอยู่ประมำณ 4 วิธ ีคือ 

1. Historical Standard เป็นวิธีกำรที่อำศัยข้อมูลสถิติกำรปฏิบัติงำนย้อนหลังในช่วงระยะเวลำหนึ่ง 
น ำมำค ำนวณหำค่ำเฉลี่ยแล้วก ำหนดเป็นมำตรฐำน โดยอำจเพ่ิมหรือลดให้ต่ ำลงให้เหมำะสมกับสภำพหรือ
สถำนกำรณ์ในช่วงเวลำนั้น 
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2. Market Standard เป็นวิธีกำรเปรียบเทียบผลกำรปฏิบัติงำนของบุคคลหนึ่งกับผลกำรปฏิบัติงำน
ของบุคคลอื่นๆ 

3. Engineering Standard เป็นวิธีกำรที่อำศัยหลักเกณฑ์ทำงวิทยำศำสตร์หรือกำรค ำนวณมำช่วย 
เช่น กำรศึกษำกำรเคลื่อนไหวและเวลำในกำรปฏิบัติงำน (Time and MotionStudy) ทั้งนี้เพ่ือหำเวลำ
มำตรฐำน (Standard time) 

4. Subjective Standard เป็นวิธีกำรที่ผู้บังคับบัญชำเฝ้ำสังเกตกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ 
แล้วน ำมำก ำหนดเป็นมำตรฐำน 

 
ขั้นตอนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

ขั้นตอนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย (ชลิดำ ศรมณี และพูนศรี สงวน 
ชีพ 2528: 184-185) 

1. เลือกงำนหลักของแต่ละต ำแหน่งมำท ำกำรวิเครำะห์ โดยดูรำยละเอียดจำกแบบบรรยำย 
ลักษณะงำน (Job Description) ประกอบ 

2. พิจำรณำวำงเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดไว้ล่วงหน้ำว่ำต้องกำรผลงำนลักษณะใดจำกต ำแหน่งนั้นไม่ว่ำจะ
เป็นปริมำณงำน คุณภำพงำน หรือวิธีกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบำย 
หลักเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงำนหรือองค์กำร 

3. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชำ หัวหน้ำหน่วยงำนทุกหน่วยงำน และผู้ปฏิบัติงำนใน
ต ำแหน่งนั้นๆ เพ่ือปรึกษำและหำข้อตกลงร่วมกัน 

4. ชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจกับผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่
ก ำหนดไว้ 

5. ติดตำมดูกำรปฏิบัติงำนแล้วน ำมำเปรียบเทียบกับมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 
6. พิจำรณำปรับปรุงหรือแก้ไขมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น 
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เกณฑ์ของมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

เกณฑ์ท่ีองค์กำรมักก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ เกณฑ์ด้ำนปริมำณงำนและระยะเวลำที่
ปฏิบัติ คุณภำพของงำน และลักษณะกำรแสดงออกขณะปฏิบัติงำน ซึ่งกล่ำวได้โดย 
ละเอียด ดังนี้ 

1. ปริมำณงำนและระยะเวลำที่ปฏิบัติ เป็นกำรก ำหนดว่ำงำนต้องมีปริมำณเท่ำไร และควรจะใช้เวลำ
ปฏิบัติมำกน้อยเพียงใดงำนจึงจะเสร็จ เช่น ก ำหนดว่ำบรรณำรักษ์งำนจัดหมวดหมู่และลงรำยกำรจะต้องท ำกำร
จัดหมวดหมู่และลงรำยกำรหนังสือให้ได้อย่ำงน้อยวันละ 10 เล่ม หำกบรรณำรักษ์จัดหมวดหมู่และลงรำยกำร
ได้น้อยกว่ำที่ก ำหนด ก็แสดงว่ำปริมำณของผลกำรปฏิบัติงำนยังไม่ถึงมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้  ส ำหรับงำนที่ไม่
สำมำรถก ำหนดเป็นปริมำณได้อย่ำงชัดเจน ตัวอย่ำงเช่นงำนบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ เป็นงำนที่มี
ลักษณะกำรให้บริกำรแตกต่ำงกันไปแต่ละวัน เนื่องจำกต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องกำร กำรใช้เวลำในกำรค้นหำ
ค ำตอบส ำหรับแต่ละค ำถำมก็จะไม่เท่ำกันขึ้นอยู่กับควำมยำกง่ำยของค ำถำม  ดังนั้นงำนลักษณะเช่นนี้จะไม่
สำมำรถก ำหนดมำตรฐำนด้วยปริมำณหรือระยะเวลำที่ปฏิบัติได้ 

2. คุณภำพของงำน เป็นกำรก ำหนดว่ำผลงำนที่ปฏิบัติได้นั้นควรมีคุณภำพดีมำกน้อยเพียงใด โดยส่วน
ใหญ่มักก ำหนดว่ำคุณภำพของงำนจะต้องมีควำมครบถ้วน ประณีต ถูกต้องเชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลำและ
ทรัพยำกร เช่น มีกำรก ำหนดข้อผิดพลำดที่สำมำรถยอมรับได้ว่ำผิดได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์  สูญหำยได้ไม่เกินกี่
เปอร์เซ็นต์ หรือเป็นกำรก ำหนดให้ผลกำรปฏิบัติงำนมีควำมผิดพลำดหรือบกพร่องเป็นศูนย์เท่ำนั้น ตัวอย่ำงที่
พบ เช่น กำรก ำหนดให้กำรจัดหมวดหมู่และลงรำยกำรหนังสือแต่ละรำยกำรมีควำมผิดพลำดได้ไม่เกินร้อยละ  
10 

3. ลักษณะกำรแสดงออกขณะปฏิบัติงำน งำนบำงต ำแหน่งไม่สำมำรถก ำหนดมำตรฐำนด้วยคุณภำพ
หรือปริมำณ แต่เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติโดยกำรใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพำะบำงอย่ำงประกอบ เช่น กำรใช้สีหน้ำ
และน้ ำเสียงของบรรณำรักษ์บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำในระหว่ำงกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ใช้ห้องสมุด 
พฤติกรรมและบุคลิกลักษณะที่แสดงออกถือเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญส ำหรับต ำแหน่งงำนบริกำรที่ต้องติดต่อ
กับสำธำรณชน เพรำะถือได้ว่ำเป็นตัวแทนขององค์กำร ดังนั้นกำรก ำหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้
ในมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบว่ำต้องปฏิบัติตนอย่ำงไร เนื่องจำกกำรแสดงพฤติกรรมที่
ไม่เหมำะสมอำจส่งผลเสียต่อภำพลักษณ์ขององค์กำรและขวัญก ำลังใจของเพ่ือนร่วมงำนอย่ำงไรก็ตำม เพ่ือให้
กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับต ำแหน่งงำนต่ำงๆ ในองค์กำรมีควำมเหมำะสมและเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปฏิบัติงำน ผู้ท ำหน้ำที่ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะต้องค ำนึงถึงสิ่งส ำคัญบำงประกำรนั่นก็คือ  ต้อง
เป็นมำตรฐำนที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยสำมำรถยอมรับได้ โดยทั้งผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำเห็นพ้องต้องกัน
ว่ำมำตรฐำนมีควำมเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนสำมำรถปฏิบัติได้ตำมที่ก ำหนดไว้ ลักษณะงำนที่ก ำหนดไว้ใน
มำตรฐำนต้องสำมำรถวัดได้เป็นจ ำนวน เปอร์เซ็นต์ หรือหน่วยอ่ืนๆ ที่สำมำรถวัดได้ มีกำรบันทึกไว้ให้เป็นลำย
ลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้ำใจตรงกัน และสุดท้ำยมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดไว้ต้อง
สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน  
การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่ หรือน าอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ใหม่มาใช้ปฏิบัติงาน 
 
บทสรุป 

หำกกล่ำวโดยสรุปแล้ว มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนถือเป็นเครื่องมือส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่องค์กำรจะน ำมำใช้
ในกำรบริหำรงำนบุคคล เพรำะท้ังผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนต่ำงจะได้รับประโยชน์จำกกำรก ำหนดมำตรฐำนกำร
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ปฏิบัติงำนขึ้นมำใช้ร่วมกัน ผู้บริหำรจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด
ไว้ กำรมอบหมำยหน้ำที่และกำรสั่งกำรสำมำรถท ำได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมี
ควำมยุติธรรมและน่ำเชื่อถือเนื่องจำกมีทั้งหลักฐำนและหลักเกณฑ์ที่ผู้ บริหำรสำมำรถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงำน
ยอมรับผลกำรประเมินได้โดยง่ำย ในส่วนของผู้ปฏิบัติงำน มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ถือเป็นสิ่งท้ำทำยที่ท ำให้เกิด
ควำมมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้ำหมำย กำรปฏิบัติงำนมีควำมถูกต้องมำกขึ้น เนื่องจำกผู้ปฏิบัติงำนมีกรอบหรือ
แนวทำงในกำรปรับปรุงงำนและกำรพัฒนำศักยภำพ เพ่ือไปสู่มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ทั้งผู้ปฏิบัติงำนและ
ผู้บริหำรองค์กำรได้ร่วมกันก ำหนดไว้ เพ่ือคุณภำพของกำรปฏิบัติงำนและควำมเจริญก้ำวหน้ำขององค์กำร 
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ตัวอย่ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของบรรณำรักษ์ 
ห้องสมุดประชำชนเมืองร็อคกี้ริเวอร์ 

 
ค ำอธิบำย หัวหน้ำงำนจะเป็นผู้ท ำหน้ำที่ประเมินพฤติกรรมของบรรณำรักษ์ตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้

ในมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ได้มำตรฐำน (Meets Standard) หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับน่ำพอใจ 
เกินมำตรฐำน (Exceeds Standard) หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนได้เกินจำกมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้โดยไม่

ต้องกระตุ้น 
ต้องปรับปรุง (Needs Improvement) หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนยังไม่ถึงมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ ต้อง

ได้รับกำรปรับปรุง 
 
กำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้ห้องสมุด 

ก. กำรประสำนสำยตำ กำรทักทำย และกำรพูดคุยด้วยท่ำทีที่เป็นมิตร 
 ลักษณะกำรปฏิบัติงำนที่ได้มำตรฐำน 

- ท่ำนทักทำยผู้ใช้ห้องสมุดด้วยควำมสุภำพ 
- ท่ำนจะเงยหน้ำขึ้นมองทันทีที่ผู้ใช้ห้องสมุดเข้ำมำใกล้และทักทำยอย่ำงอบอุ่น 
- ท่ำนมักจ ำผู้ใช้ที่เข้ำห้องสมุดบ่อยๆ ได ้
- ท่ำนพูดคุยกับเจ้ำหน้ำที่ทุกคนด้วยท่ำทีท่ีเป็นมิตรลักษณะกำรปฏิบัติงำนได้เกินมำตรฐำน 
- ท่ำนจะยังคงท่ำทีที่เป็นมิตรแม้กับผู้ใช้ที่เป็นปัญหำ 
- ท่ำนมีควำมเต็มใจที่จะพูดคุยกับผู้ใช้ห้องสมุดทุกประเภทด้วยท่ำทีท่ีเป็นมิตรลักษณะกำร

ปฏิบัติงำนที่ต้องปรับปรุง 
- ท่ำนแสดงท่ำทีไม่เหมำะสมอยู่เสมอ (เช่น ท่ำนไม่ค่อยยิ้ม ท่ำนแสดงกริยำหยำบคำย ท่ำนท ำ

ให้ผู้อื่นรู้สึกร ำคำญ) 
- ท่ำนมักไม่เงยหน้ำขึ้นมองผู้ใช้ห้องสมุดท่ีเข้ำมำใกล้ 
- ท่ำนจะยิ้มหรือสบตำผู้ใช้ห้องสมุดเป็นบำงโอกำสเท่ำนั้น 
- ท่ำนจะแสดงท่ำทียินดีเฉพำะกับบุคคลที่ท่ำนชอบพอหรือรู้จักเท่ำนั้น 

ข. กำรต้อนรับและให้บริกำรโดยไม่ค ำนึงถึงเชื้อชำติ สีผิว เพศ ควำมพิกำร อำยุ วงศ์ตระกูล หรือ
ลักษณะอ่ืนๆ 

 ลักษณะกำรปฏิบัติงำนที่ได้มำตรฐำน 
- ท่ำนต้อนรับและให้บริกำรผู้ใช้ห้องสมุดอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
- ท่ำนแสดงท่ำทีสุภำพกับผู้ใช้ห้องสมุดทุกคน 
- ท่ำนต้อนรับและปฏิบัติกับผู้ร่วมงำนโดยปรำศจำกอคติ 

ลักษณะกำรปฏิบัติงำนได้เกินมำตรฐำน 
- ท่ำนเรียนรู้ที่จะน ำวิธีกำรให้บริกำรที่เหมำะสมกับผู้ใช้ห้องสมุดแต่ละกลุ่มมำใช้ได้อย่ำง

เหมำะสม 
- ท่ำนช่วยจัดอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้บริกำรแก่ผู้ใช้ห้องสมุดท่ีมีควำมพิกำร 
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- ท่ำนให้ค ำแนะน ำเรื่องทรัพยำกรห้องสมุดที่ตรงกับควำมต้องกำรของบุคคลด้อยโอกำสใน
ชุมชน 

 ลักษณะกำรปฏิบัติงำนที่ต้องปรับปรุง 
- ท่ำนละเลยหรือหลีกเลี่ยงที่จะช่วยเหลือผู้ใช้ห้องสมุดบำงกลุ่ม เช่น ผู้สูงอำยุ เด็ก ชนกลุ่มคน

ด้อยโอกำสน้อย ฯลฯ 
- ท่ำนให้บริกำรแก่ผู้ใช้ห้องสมุดบำงกลุ่ม เช่น เด็ก ต่ ำกว่ำมำตรฐำน 
- ท่ำนแสดงกริยำหยำบคำยกับผู้ใช้ห้องสมุดบำงกลุ่ม เช่น เด็กเล็กๆ 
- ท่ำนหลีกเลี่ยงที่จะช่วยเหลือผู้ร่วมงำน เช่น นักศึกษำช่วยงำนห้องสมุด 
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ค. กำรแสดงกำรรับรู้เมื่อผู้ใช้ห้องสมุดเข้ำมำขอควำมช่วยเหลือในขณะที่ก ำลังให้บริกำร 
ผู้ใช้อ่ืนอยู่ 

 ตัวอย่ำงที่ 1 
 ลักษณะกำรปฏิบัติงำนที่ได้มำตรฐำน 

- แม้จะก ำลังให้บริกำรผู้ใช้ห้องสมุดอ่ืนอยู่ แต่ท่ำนจะแสดงท่ำทำงหรือแจ้งให้ผู้ใช้ห้องสมุดที่มำ
ขอรับบริกำรที่หลังทรำบว่ำท่ำนจะให้บริกำรเขำทันทีท่ีท ำได้ 

- ท่ำนแสดงอำกำรรับรู้ว่ำผู้ใช้ห้องสมุดต้องกำรควำมช่วยเหลือ 
- ท่ำนจะจบกำรสนทนำกับเจ้ำหน้ำที่อื่นๆ ทันทีเม่ือมีผู้ใช้ห้องสมุดเข้ำมำขอรับบริกำร 

ลักษณะกำรปฏิบัติงำนได้เกินมำตรฐำน 
- ขณะที่ท่ำนก ำลังให้บริกำรผู้ใช้ห้องสมุดและมีผู้ใช้อีกคนเข้ำมำ ท่ำนสำมำรถจัดกำรให้ผู้ใช้ที่

เข้ำมำใหม่รอท่ำนโดยไม่รู้สึกกังวล และผู้ใช้ที่ท่ำนก ำลังให้บริกำรไม่รู้สึกขุ่นเคือง 
- เมื่อท่ำนพบว่ำผู้ใช้ห้องสมุดต้องกำรควำมช่วยเหลือ แม้ท่ำนจะก ำลังอยู่ในช่วงเวลำพักท่ำนก็

แสดงควำมเต็มใจให้ควำมช่วยเหลือ 
- เมื่อท่ำนพบว่ำผู้ใช้ห้องสมุดต้องกำรควำมช่วยเหลือ แม้ท่ำนจะไม่ได้เป็นบรรณำรักษ์ประจ ำ

แผนกที่ผู้ใช้ก ำลังรอรับบริกำร แต่ท่ำนก็แสดงควำมเต็มใจเข้ำไปให้ควำมช่วยเหลือ 
 ลักษณะกำรปฏิบัติงำนที่ต้องปรับปรุง 

- ท่ำนก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรตั้งใจปฏิบัติงำนบำงอย่ำงอยู่ จึงไม่สังเกตว่ำมีผู้ใช้ต้องกำรควำม
ช่วยเหลือ 

- ท่ำนจะไม่สนใจพูดกับผู้ใช้ห้องสมุด จนกว่ำท่ำนจะจบกำรสนทนำกับบุคคลอ่ืนก่อน 
- ท่ำนหยุดกำรสนทนำกับบุคคลอ่ืนชั่วครำว เพ่ือแจ้งกับผู้ใช้ห้องสมุดว่ำท่ำนจะไปให้บริกำรใน

ไม่ช้ำ จำกนั้นท่ำนก็สนทนำกับบุคคลอ่ืนต่อไป 
- กำรไม่ใช้เวลำกับผู้ใช้ห้องสมุดคนใดคนหนึ่งมำกเกินไป หำกยังมีผู้ใช้อื่นก ำลังรอรับบริกำรอยู่ 
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 ตัวอย่ำงที่ 2 

ลักษณะกำรปฏิบัติงำนที่ได้มำตรฐำน 
- ท่ำนประสบควำมส ำเร็จในกำรสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ห้องสมุดท่ีต้องกำรควำม 
- ช่วยเหลือพร้อมกันหลำยคนได้ในเวลำเดียวกัน 

ลักษณะกำรปฏิบัติงำนได้เกินมำตรฐำน 
- เมื่อกิจกรรมกำรให้บริกำรมีปริมำณสูงเป็นพิเศษ ท่ำนยังคงสำมำรถจัดกำรกับควำมต้องกำร

ของผู้ใช้จ ำนวนมำกได้อย่ำงสงบและสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ท ำให้สูญเสียควำมส ำคัญของ
บริกำรคุณภำพ 

ลักษณะกำรปฏิบัติงำนที่ต้องปรับปรุง 
- หำกท่ำนก ำลังให้บริกำรกับผู้ใช้ห้องสมุดอยู่ ท่ำนจะไม่สนใจผู้ใช้อ่ืนที่ก ำลังต้องกำรควำม

ช่วยเหลือ 
-  

ง. กำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ห้องสมุดในกำรกำรเข้ำถึงข้อมูลและทรัพยำกรสำรสนเทศ
ห้องสมุดได้อย่ำงถูกต้อง 

 ลักษณะกำรปฏิบัติงำนที่ได้มำตรฐำน 
- ท่ำนสำมำรถตอบค ำถำมทั่วๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับแผนกบริกำรอ่ืนๆ 
- ท่ำนไม่รีรอที่จะขอให้บรรณำรักษ์แผนกอ่ืนช่วยเหลือผู้ใช้ห้องสมุด หำกท่ำนไม่สำมำรถตอบ

ค ำถำมนั้นได้ 
- ท่ำนจะอ้ำงอิงแหล่งข้อมูลที่ให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุด 
- ท่ำนจะติดต่อขอข้อมูลจำกแหล่งภำยนอกห้องสมุดตำมควำมเหมำะสม 
- ท่ำนจะแสดงท่ำทำงและควำมรู้สึกเต็มใจบริกำรเมื่อผู้ใช้ห้องสมุดต้องกำรให้ช่วยค้นหำ

ทรัพยำกรสำรสนเทศลักษณะกำรปฏิบัติงำนได้เกินมำตรฐำน 
- ท่ำนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิธีใช้งำนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น เครื่องอ่ำนไมโครฟิลม์ 

เครื่องพริ้นเตอร์ แม้จะไม่ใช่ขอบเขตหน้ำที่ที่ปรำกฏอยู่ในแบบบรรยำยลักษณะงำน เพ่ือให้
สำมำรถให้บริกำรได้หำกผู้ใช้ห้องสมุดต้องกำรควำมช่วยเหลือ 

- ท่ำนจะแสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถและควำมคิดริเริ่มในกำรค้นหำค ำตอบหรือข้อสรุป
ส ำหรับควำมต้องกำรของผู้ใช้ที่ยำกๆท่ำนจะท ำกำรจ ำแนกแหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศที่เป็น
ทำงเลือกอ่ืนๆ เก็บรวบรวมไว้เพ่ือใช้ในกำรให้บริกำร 

- ท่ำนจะวำงแนวทำงกำรพัฒนำวิธีกำรค้นหำสำรสนเทศประเภทต่ำงๆ 
ลักษณะกำรปฏิบัติงำนที่ต้องปรับปรุง 

- ท่ำนไม่สำมำรถตอบค ำถำมทั่วๆ ไปเกี่ยวกับบริกำรของแผนกอ่ืนๆ 
- ท่ำนจะแสดงควำมไม่พอใจหำกต้องตอบค ำถำมที่ยำกๆ 
- ท่ำนไม่ให้ค ำแนะน ำเรื่องแหล่งข้อมูลหรือหน่วยงำนบริกำรที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้ห้องสมุด 
- ท่ำนแทบจะไม่ได้อ้ำงอิงแหล่งสำรสนเทศที่ค้นหำให้ผู้ใช้ห้องสมุด 
- ท่ำนไม่สนใจที่จะพัฒนำกำรค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
- ท่ำนไม่เต็มใจให้ควำมช่วยเหลือผู้ร่วมงำน ทั้งๆ ที่ท่ำนมีข้อมูลที่ผู้ร่วมงำนต้องกำร 
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