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    เอกสารประกอบการอบรม ขา้ราชการและพนักงาน สายสนับสนุนในมหาวทิยาลยั
        เพอืทําผลงานทางวชิาการในการกําหนดตําแหน่งใหส้งูขนึเป็นระดบั
  ชํานาญงาน ชํานาญงานพเิศษ ชํานาญการ ชํานาญการพเิศษ และ เชยีวชาญ

การเขยีนคูม่อืการปฏบิตังิาน
จากงานประจาํ

                                                          เรอืงชยั     จรงุศริวฒัน ์
                                นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนเชยีวชาญ    
       ผูท้รงคณุวฒุปิระเภทบญัชรีายชอืของสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
          
                                
                           ทปีรกึษาอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 
                           ทปีรกึษาอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
    ผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมประเมนิเพอืแตง่ตงับคุคลฯ มรภ.ราชนครนิทร์
    ผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมประเมนิเพอืแตง่ตงับคุคลฯ  มรภ. มหาสารคาม 
    ผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมประเมนิเพอืแตง่ตงับคุคลฯ  มรภ. สกลนคร
    ผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมประเมนิเพอืแตง่ตงับคุคลฯ  มรภ. เชยีงราย
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ประกาศ ก.พ.อ.
เรอืง 

มาตรฐานการกาํหนดระดบัตาํแหนง่และการ
แตง่ตงั ขรก.พลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา

ใหส้งูขนึ พ.ศ.2553
(ลงวนัท ี22 ธค. 53)
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คูม่อืการปฏบิตังิาน

            หมายถงึ เอกสารทแีสดงเสน้ทางการทํางานในงาน
หลกัของตําแหน่งตงัแตจ่ดุเรมิตน้จนสนิสดุกระบวนการ 
โดยระบขุนัตอน รายละเอยีดของกระบวนการตา่งๆในการ
ปฏบิตังิาน                  กฎ ระเบยีบ ทเีกยีวขอ้งในการปฏบิตังิาน 
ตลอดจนแนวทางการแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะในการ
ปฏบิตังิานดงักลา่ว ซงึจะตอ้งใชป้ระกอบการปฏบิตังิาน
มาแลว้ และตอ้งมกีารปรับปรงุเปลยีนแปลง เมอืมกีาร
เปลยีนแปลงการปฏบิตังิาน
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วตัถปุระสงคข์องการจดัทาํ
คูม่อืปฏบิตังิาน

• เพอืใหก้ารปฏบิตังิานเป็นมาตรฐานเดยีวกนั
• ผูป้ฏบิตังิานทราบวา่ควรปฏบิตังิานอยา่งไร เมอืใด กบัใคร
• ผูป้ฏบิตังิานทราบและเขา้ใจวา่ควรทําอะไรกอ่นและหลงั
• เป็นเครอืงมอืในการฝึกอบรม

• ใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิในการทํางาน
• บคุลากรสามารถทํางานแทนกนัได ้
• ลดขอ้ผดิพลาดจากการทํางานทไีมเ่ป็นระบบ
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ลกัษณะของคูม่อืปฏบิตังิานทดี ี

• ชดัเจน เขา้ใจงา่ย
• เป็นประโยชนใ์นการทํางานและการฝึกอบรม
• เหมาะสมกบัหน่วยงานและผูใ้ชง้านแตล่ะกลุม่
• มคีวามน่าสนใจ น่าตดิตาม
• มคีวามเป็นปัจจบุนั(Update) ไมล่า้สมัย
• มตีวัอยา่งประกอบ
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โครงรา่งของ
คูม่อืปฏบิตังิาน
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 ไมม่โีครงรา่งและรปูแบบทชีดัเจนเป็นมาตรฐาน 
สามารถเขยีนไดห้ลายลกัษณะตามรปูแบบของงาน  

             คูม่อืการปฏบิตังิานควรเขยีนใหเ้ขา้ใจงา่ย ยดืหยุน่
และรัดกมุ ใชคํ้าศพัทใ์หเ้หมาะสมกบัผูใ้ชง้าน

โครงรา่งและรปูแบบของ
คูม่อืการปฏบิตังิาน

15

16



9

17

คูม่อืปฏบิตังิาน
ของ ก.พ.ร.

(มกราคม 2552)
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ตวัอยา่ง
คูม่อืปฏบิตังิานของ

มหา’ลยัท ีบงัคบั
เคา้โครงบทตา่งๆ
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                          มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี
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               มหาวทิยาลยัทกัษิณ
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ตวัอยา่ง
คูม่อืปฏบิตังิานของ

มหา’ลยัท ีไมบ่งัคบัเคา้โครง
(ทผีา่นประเมนิเป็นชํานาญการ

พเิศษมาแลว้ : ม.ขอนแกน่)
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*สนทนา
กบั

อธกิารบดี
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ตวัอยา่ง
คูม่อืปฏบิตังิานของ

มหา’ลยัท ีไมบ่งัคบัเคา้โครง
(ทผีา่นประเมนิเป็นชํานาญการ

พเิศษมาแลว้ : ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ลาดกระบงั)
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ตวัอยา่ง
คูม่อืปฏบิตังิานของ

มหา’ลยัท ีไมบ่งัคบัเคา้โครง
(ทผีา่นประเมนิเป็นชํานาญการ

พเิศษมาแลว้ : ม.แมโ่จ)้
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โครงรา่งบทตา่งๆใน
คูม่อืการปฏบิตังิาน*

*จากประสบการณ์การเขยีนเอกสารทางวชิาการ
เพอืขอกาํหนดตําแหนง่ใหส้งูขนึ
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เปรยีบเทยีบ
คูม่อืการปฏบิตังิาน

ฉบบั เรอืงชยั
บทท ี1  บทนํา

บทท ี2 โครงสรา้งและหนา้ท ี
            ความรบัผดิชอบ

บทท ี3  หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
             ปฏบิตังิาน

บทท ี4 เทคนคิการปฏบิตังิาน/
            กรณีตวัอยา่งศกึษา

บทท ี5  ปญัหาอปุสรรคและ 
            ขอ้เสนอแนะ

ฉบบั ก.พ.ร.
บทท ี1  บทนํา

บทท ี2  บทบาทหนา้ทคีวามรบั
            ผดิชอบ

บทท ี3  หลกัเกณฑว์ธิกีาร
             ปฏบิตังิานและเงอืนไข

บทท ี4  เทคนคิในการปฏบิตังิาน

บทท ี5  สรปุอปุสรรคและแนวทาง
           ในการแกไ้ขและพฒันางาน
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เทคนคิการเขยีน
คูม่อืการปฏบิตังิาน*

*จากประสบการณ์การเขยีนเอกสารทางวชิาการ
เพอืขอกาํหนดตําแหนง่ใหส้งูขนึ
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- ความเป็นมาและความสําคญั

บทท ี1
บทนํา

- วตัถปุระสงค์
- ประโยชนท์คีาดวา่จะไดรั้บ
- ขอบเขตของ
- คําจํากดัความเบอืงตน้
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       ผูเ้ขยีนคูม่อืการปฏบิตังิาน ตอ้งเขยีนถงึความเป็นมา
และความสําคญัของคูม่อืการปฏบิตังิาน(เลม่ทตีนกําลงั
เขยีนอยูน่)ี

ความเป็นมาและ
ความสําคญั

                 โดยเขยีนถงึความเป็นมาของงานทไีดป้ฏบิตั ิ
อยู ่ มคีวามสําคญัอยา่งไร มคีวามจําเป็นอยา่งไรทตีอ้งมี
คูม่อืการปฏบิตังิาน                            งานนีเป็นงานหลกั หรอืงานรองของ
หน่วยงาน หรอื ของตําแหน่งทปีฏบิตั ิ 
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                ผูเ้ขยีนคูม่อืการปฏบิตังิาน ตอ้งเขยีนอธบิายชแีจง
ใหผู้ศ้กึษา/ผูใ้ชคู้ม่อืฯ ทราบถงึวตัถปุระสงคใ์นการ
จัดทําคูม่อืการปฏบิตังิานน ีเชน่...

วตัถปุระสงคข์องคูม่อื

        การทําคูม่อืการปฏบิตังิานน ีทําขนึมาเพอืใหม้ันใจวา่
ไดม้กีารปฏบิตัติามกฎ ตามระเบยีบ ตามขอ้บงัคบั ตาม
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารทกํีาหนดไวอ้ยา่งสมําเสมอ                                                                    มี
ประสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบันโยบาย และวตัถปุระสงค์
ของหน่วยงาน/ของผูป้ฏบิตังิาน/ของผูรั้บบรกิาร
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ประโยชนท์คีาดวา่จะไดร้บั

       ผูเ้ขยีนคูม่อืการปฏบิัตงิาน ตอ้งเขยีนอธบิายชแีจงใหผู้ ้
ศกึษา/ผูใ้ชคู้ม่อืฯ ไดท้ราบประโยชนใ์นการจัดทําคูม่อืการ
ปฏบิตังิานนอียา่งไร  
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ขอบเขตของคูม่อื

         เป็นการชแีจงใหผู้อ้า่นทราบถงึขอบเขตของกระบวน
การในคูม่อืเลม่นวีา่.....

        จะครอบคลมุตงัแต ่

(1) ขนัตอนใดถงึขนัตอนใด
 (2) ของหน่วยงานใด(ของใคร)
(3) กบัหน่วยงานใด(กบัใคร) และ
(4) เมอืใด
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   ตวัอยา่ง  การเขยีนขอบเขตของคูม่อื เรอืง :                        
              คูม่อืการตรวจสอบภายใน

      การปฏบิตังิานน ีครอบคลมุขนัตอนการตรวจสอบ
ภายในตงัแตก่ารวางแผนการตรวจสอบ  การดําเนนิการ
ตรวจสอบ การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ(1.ขนัตอน
ใดถงึขนัตอนใด) ของผูต้รวจสอบภายใน(2.ของใคร?) 
และผูรั้บการตรวจสอบ(3.กบัใคร?) ทตีรวจสอบเป็น
ประจําทกุปี(4.เมอืใด)
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คาํจาํกดัความเบอืงตน้

       ผูเ้ขยีนคูม่อืการปฏบิัตงิาน ตอ้งเขยีนอธบิายชแีจงใหผู้ ้
ศกึษา/ผูใ้ชคู้่มอืฯ ทราบถงึคําจํากัดความต่างๆ ทมีอียู่ใน
คูม่อืการปฏบิตังิานนี

       คําศัพท์เฉพาะทีมีในคู่มืออาจเป็นภาษาไทย หรือ 
ภาษาตา่งประเทศ หรอื คํายอ่ ก็ได ้
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บทท ี2
 โครงสรา้ง และ หนา้ทคีวาม

รบัผดิชอบ
- โครงสรา้งการบรหิารจดัการ
        - โครงสรา้งบรหิารจัดการ

- บทบาทหนา้ทคีวามรบัผดิชอบของตาํแหนง่
        - หนา้ทคีวามรับผดิชอบของตําแหน่งตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
        - หนา้ทคีวามรับผดิชอบของตําแหน่งตามที

ไดรั้บมอบหมาย

        - ภาระหนา้ทขีองหน่วยงาน
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โครงสรา้งบรหิารจดัการ

       ผูเ้ขยีนคูม่อืการปฏบิตังิาน ตอ้งเขยีนอธบิายชแีจงใหผู้ ้
ศกึษา/ผูใ้ชคู้ม่อืฯ ทราบถงึโครงสรา้งบรหิารจัดการ ทมีี
อยูใ่นคูม่อืการปฏบิตังิานน ีโดยเขยีนเป็น 3 รปูแบบคอื

       - โครงสรา้งองคก์ร(Organization chart)
- โครงสรา้งการบรหิาร(Administration chart)
- โครงสรา้งการปฏบิตังิาน(Activity chart) 
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     ในแตล่ะกลอ่งจะมแีคช่อืของ หนว่ยงาน

1) โครงสรา้งองคก์ร 
(Organization chart)
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     ในแตล่ะกลอ่งจะมชีอืของ ตน.บรหิาร+หนว่ยงาน

2) โครงสรา้งการบรหิาร 
(Administration chart)
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ในแตล่ะกลอ่งจะมชีอืของ ตน.บรหิาร+หนว่ยงาน+ผูป้ฏบิตังิาน

3)โครงสรา้งการปฏบิตังิาน(Activity chart)
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จากนนั...
โครงสรา้งการ

ปฏบิตังิาน
(Activity chart)

จะเป็น...ดงันี
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ในแตล่ะกลอ่งจะมชีอืของ ตน.บรหิาร+หนว่ยงาน+ผูป้ฏบิตังิาน

3)โครงสรา้งการปฏบิตังิาน(Activity chart)

เทคนคิ
การเพมิ

ปรมิาณหนา้
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ภาระหนา้ทขีองหนว่ยงาน

      เขยีนภาระหนา้ทหีลกัของหน่วยงานทตีน
สงักดั วา่รับผดิชอบปฏบิตัใินเรอืงใด อาจ
เขยีนเป็นขอ้ๆ หรอื เป็นรอ้ยแกว้ก็ได ้

ประกอบดว้ย
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       ผูเ้ขยีนคูม่อืการปฏบิัตงิาน ตอ้งเขยีนอธบิายชแีจงให ้
ผู ศ้ ึกษา/ผู ใ้ชคู้่มือฯ ทราบถึงบทบาทหนา้ทีความ
รับผดิชอบ                 ทมีอียู่ในคู่มอืการปฏบิัตงิานนี โดยเขยีนแยก
เป็น

        - บทบาทหนา้ของตําแหน่งตามเกณฑม์าตรฐาน
       กําหนดตําแหน่ง  

- บทบาทหนา้ทคีวามรับผดิชอบของตําแหน่ง
       ตามทไีดรั้บมอบหมาย

บทบาทหนา้ทคีวามรบัผดิชอบ
ของตาํแหนง่
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มาตรฐานกาํหนตาํแหนง่
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หนา้ทคีวามรบัผดิชอบของตาํแหนง่ตามทไีดร้บัมอบหมาย

         บทบาทหนา้ทคีวามรับผดิชอบของ................(ระบ)ุ  
ตําแหน่ง....................(ระบ)ุ  ระดบั........(ระบ)ุ ตามที
ไดรั้บมอบหมาย มดีงันี

หนา้ทแีละความรบัผดิชอบ
1).................................................
2) .................................................
3) .................................................
4) .................................................
5) .................................................

                        ฯลฯ
89

       ในตอนทา้ยของ หวัขอ้น.ี.. บทบาทหนา้ทคีวาม
รบัผดิชอบของตาํแหนง่ตามทไีดร้บัมอบหมาย
จะตอ้งมขีอ้ความเชอืมตอ่ระหวา่งหวัขอ้นกีอ่นทจีะขนึ
Flow Chart ดงัน.ี...

          จากภาระหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายดังกล่าวขา้งตน้
ผูเ้ขยีนไดเ้ลอืกเอา......................(Job ใด Job หนงึ)        
มาเขยีนคูม่อืการปฏบิตังิาน โดยม ีFlow Chart ดงัน.ี...
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ตวัอยา่ง
การเขยีนผงัของ
การปฏบิตังิาน
(Flow Chart)
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สญัลกัษณท์ใีชใ้น Flow Chart
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บทท ี3
 หลกัเกณฑว์ธิกีารปฏบิตังิาน 
(มาจาก..กฎ ระเบยีบ คาํสงั ประกาศ 

ขอ้บงัคบั มตทิปีระชุม  เกณฑม์าตรฐาน 
สตูรคาํนวณ แนวคดิ ทฤษฎ ีฯลฯ)

     - หลกัเกณฑว์ธิกีารการปฏบิตังิาน 
     - ขอ้ควรระวงัในการปฏบิตังิาน  
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หลกัเกณฑว์ธิกีารปฏบิตังิาน

       หลกัเกณฑก์ารปฏบิตังิาน จะเป็นการอธบิายวา่ในการ
ปฏบิตังิานตามคูม่อืเลม่น ีจะเกยีวขอ้งกบั กฎ  ระเบยีบ  
คําสงั  ประกาศ ขอ้บงัคบั  มตทิปีระชมุ  เกณฑม์าตรฐาน 
สตูรคํานวณ แนวคดิ ทฤษฎ ีฯลฯ อะไรบา้ง? 

        โดยเขยีนสรปุใหเ้ป็นภาษาเขยีนทสีอดคลอ้งกบัภาษา
ทใีชใ้นการปฏบิตังิานทใีครๆอา่นแลว้ก็เขา้ใจ ไมค่วรลอก
กฎ  ระเบยีบ  คําสงั  ประกาศ ขอ้บงัคบั ฯลฯ ทงัหมด 
เนอืงจากจะทําใหผู้อ้า่นเขา้ใจยาก

109

       ในหัวขอ้ 3.1 นี สามารถจําแนกแนวทางการเขยีนตาม
ตําแหน่งของผูป้ฏบิตั ิไดเ้ป็น 3 รปูกลุม่ คอื....

      กลุม่ท ี1. คู่มือฯทีตอ้งปฏบิัตงิานโดยอาศัยกฎ 
ระเบยีบ ขอ้บังคับ ประกาศต่างๆ เชน่ คู่มอืการเงนิ คู่มอื
พัสด ุฯลฯ

      กลุ่มท ี2.  คู่มือฯทีตอ้งปฏิบัติงานโดยอาศัย
เกณฑม์าตรฐานหรือสูตรในการคํานวณต่างๆ เช่น คู่มือ
วเิคราะหพ์นืท ีวเิคราะหอ์ตัรากําลงั ฯลฯ

      กลุ่มท ี3.  คู่มือฯทีตอ้งปฏิบัติงานโดยอาศัย
แนวคดิ ทฤษฎตีา่งๆ เชน่ คูม่อืทางวทิยาสาสตร ์ทางการ
พยาบาล ฯลฯ
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ขอ้ควรระวงัการปฏบิตังิาน

       ในการปฏบิตังิานตามคูม่อืการปฏบิตังิานเลม่น ีมอีะไร
ทผีูป้ฏบิตังิานตอ้ง คํานงึ พงึระวงั สงัเกต หาไมแ่ลว้จะ
เกดิขอ้ผดิพลาดขนึไดจ้ากการปฏบิตังิาน

         ทําใหผู้ใ้ชคู้่มือการปฏบิัตงิานเล่มนี สามารถเรียนรู ้
จากประสบการณ์ของผูเ้ขยีน แลว้สามารถนํามาปรับใชใ้น
การปฏบิตังิานไดอ้ยา่งรวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ

111

ตวัอยา่ง
ในการเขยีนในบทท ี3
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บทท ี4
 เทคนคิการปฏบิตังิาน

    - กจิกรรม/แผนการปฏบิตังิาน 
    - เทคนคิการปฏบิตังิาน 
    - การตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

120
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กจิกรรม/แผนการปฏบิตังิาน 

       ในการปฏบิตังิานใดๆ ควรทจีะม ีกจิกรรม/แผนปฏบิตั ิ
งาน เพอืทจีะบอกวา่ในแตล่ะกจิกรรม กจิกรรมใดเรมิ
เมอืใด และสนิสดุการปฏบิตักิารเมอืใด

         วิธีการใหเ้อากิจกรรมแต่ละกิจกรรมทีเขียนไวใ้น
Flow Chart มาเขยีนเป็นแผนปฏบิัตงิาน ทถีกูกํากบัดว้ย
เวลา เรมิตน้ – สนิสดุ เชน่...
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ตวัอยา่งแผนปฏบิตักิาร

123

- เทคนคิการปฏบิตังิาน

ในหวัขอ้นใีหเ้อา หลกัเกณฑว์ธิปีฏบิตังิาน
(ทกีารปฏบิตังิานตอ้ง อาศยักฎ ระเบยีบประกาศ เกณฑ์
มาตรฐาน แนวคดิทฤษฎ ีฯลฯ) ตามทเีขยีนไวใ้นบทท ี3 
มาเขยีนรายละเอยีดประกอบการอธบิายการปฏบิตังิานที
ละเรอืง ใหค้รบทกุเรอืง ทกุประเด็น ตามหลกัเกณฑท์ี
เขยีนไวใ้นบทท ี3 

124



63

หวัขอ้เทคนคิการปฏบิตังิาน จะมคีวามสําคญัเป็น
อยา่งมาก เพราะเป็นตวัชวีดัไดว้า่คนทเีขยีนคูม่อืฯเลม่นมีี
ความเป็น ผูช้าํนาญการ หรอื ผูเ้ชยีวชาญ ในเรอืงนัน
(ตามคูม่อืฯ)มากนอ้ยแคไ่หน? 

           เฉกเชน่เดยีวกบัการทอีาจารยส์องคนใชตํ้าราภาษา
องักฤษเลม่เดยีวกนัในการสอน นศ. ถา้ทงัสองคนมเีทคนคิ
วธิกีารสอน(ถา่ยทอด)ทไีมเ่หมอืนกนั ถา้คนแรกมเีทคนคิ
การสอน ททํีาใหผู้ฟั้งๆ แลว้เขา้ใจ รูเ้รอืง อกีคนแมจ้ะใช ้
ตําราเลม่เดยีวกนัในการสอนกบัคนแรก แตม่เีทคนคิการ
สอน ทสีอนแลว้ผูฟั้งๆ แลว้ไมเ่ขา้ใจ ไมรู่เ้รอืง  

          ซงึเทคนคิวธิกีารสอน(ปฏบิตังิาน)น.ี.จะเป็นตวัชวีดั
วา่อาจารยท์า่นใดมคีวามชาํนาญการ เชยีวชาญ ในการสอน

125

ทา่นรูจ้กัสองคน
นหีรอืไม?่
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การเขยีนเทคนคิการ
ปฏบิตังิานในบทท ี4

1) เทคนคิการยกตวัอยา่ง
2) เทคนคิการคําถาม-คําตอบ
3) เทคนคิการใชร้ปูภาพ

129

130



66

รปูแบบ
การเขยีนในบทท ี4

131

ใหเ้อาหลกัเกณฑ์
มาขงึไวก้อ่น

ตามดว้ยตวัอยา่ง
132
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135

ตวัอยา่ง
ในการเขยีนในบทท ี4

ทใีชเ้ทคนคิ : การยกตวัอยา่ง

* การยกตวัอยา่งใหย้กใหเ้ห็น 2 ดา้น คอืกรณีท ี“ถกู”
หรอื”ทาํได”้ และ กรณีท ี“ผดิ” หรอื “ทาํไมไ่ด”้

136
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137
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ตวัอยา่ง
ในการเขยีนในบทท ี4

ทใีชเ้ทคนคิ : คาํถาม-คาํตอบ 

* การใชคํ้าถาม-คําตอบใหเ้ห็น 2 ดา้น คอืกรณีท ี“ถกู”
หรอื”ทาํได”้ และ กรณีท ี“ผดิ” หรอื “ทาํไมไ่ด”้

149

คูม่อืการปฏบิตังิาน 
เรอืง...

คูม่อืการเบกิจา่ยการคลงั
(คูม่อืการปฏบิตังิานของตาํแหนง่การเงนิ)         

เทคนคิ : คาํถาม-คาํตอบ

http://www.deqp.go.th/website/24/images/stories/Answer_1.pdf
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151
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155

ตวัอยา่ง
ในการเขยีนในบทท ี4

ทใีชเ้ทคนคิ : การใชร้ปูภาพ

156
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คูม่อืการปฏบิตังิาน 
เรอืง...

การยมื - คนืหนงัสอื
(คูม่อืการปฏบิตังิานของบรรณารกัษ)์           

เทคนคิ : การใชร้ปูภาพประกอบ
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159

160
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161

การใสร่ปูภาพทถีกูตอ้ง

162
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163

4.3 การตดิตามผลการปฏบิตังิาน

ในหวัขอ้นจีะเป็นการอธบิายวา่ เมอืมผีูป้ฏบิตังิาน
ตามคูม่อืเลม่นแีลว้ จะมวีธิใีนการตดิตามงานอยา่งไร?
และ จะมวีธิใีนการประเมนิผลการปฏบิตังิานอยา่งไร?

164
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บทท ี5
 ปญัหาอปุสรรคและ

ขอ้เสนอแนะ

- ปัญหาและอปุสรรค
- แนวทางแกไ้ขปัญหาและอปุสรรค      

 - ขอ้เสนอแนะเพอืการพัฒนางานหรอื
   ปรงุงาน

165

       ในบทนผีูเ้ขยีนควรนําเสนอปัญหา อปุสรรค และ
การใชคู้ม่อืการปฏบิตังิานเพอืใหผู้ศ้กึษาคน้ควา้/ผูนํ้า
คูม่อืไปใช ้               เล็งเห็นถงึปัญหา อปุสรรค การจัดทํา การ
นําไปใช ้และการแกไ้ขคูม่อืการปฏบิตังิาน เพอืจะได ้
ดําเนนิการใชคู้ม่อือยา่งมปีระสทิธภิาพ

         จากประสบการณ์ของผูเ้ขยีนทปีฏบิตังิานใน
ดา้นนมีาเป็นเวลานาน ผูเ้ขยีนควรทจีะเสนอแนวทาง
การพัฒนางานหรอืปรับปรงุงาน ทจีะทําใหง้านทเีราทํา
อยูนั่นดยีงิขนึไป หรอืประหยัดทรัพยากร เชน่ สามารถลด
คน ลดเวลา ลดกระดาษ ฯลฯ 
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เทคนคิการเขยีนบทท ี5

         การทจีะเขยีนปัญหาในบทท ี5 นใีหไ้ดม้ากๆ 
ตอ้งเขยีน/บอกถงึปัญหาตามขนัตอนตา่งๆ ของการ
ปฏบิตังิานทกีลา่วไวใ้นบทท ี2 หรอื 3 วา่ในแตล่ะ
ขนัตอน

             - มปัีญหาอะไร?  และเมอืพบปัญหาแลว้ 
             -ไดแ้กไ้ขปัญหาดว้ยวธิกีารอะไร? และ
             - ทําอยา่งไร? 
             - ผลเป็นอยา่งไร ?

167

           จากนันจงึทําการตงั “ปัญหา” หรอืตงั 
“อปุสรรค”ขนึมาเอง แมปั้ญหาหรอือปุสรรคจะยงั
ไมเ่กดิขนึก็ตาม 

           และเมอืตงัประเด็นปัญหา/อปุสรรคขนึ
มาแลว้ ก็ทําการตอบปัญหาหรอืแกปั้ญหานันเอง 
เปรยีบเสมอืนเป็นหนา้มา้ ทเีขยีนปัญหา/อปุสรรค
ขนึมาถามเอง แลว้ก็เขยีนตอบเอง  

         หรอื ทชีาวบา้นเรยีกกนัวา่ “ชงเองกนิเอง” 
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ตวัอยา่ง
การเขยีน

หวัขอ้ 5.1-5.2
(แบบควบรวม)
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171

ตวัอยา่ง
การเขยีนในบทท ี5
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177

178
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179

180
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181

182
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183

ผลงานทางวชิาการ
ทจีะสง่ใหต้รวจ/ขอคาํแนะนํา

ชอืและสกลุ

ตําแหน่งและระดบั

หน่วยงานและมหา’ลยั

ภาพถา่ยปัจจบุนั(เขา้ทําเนยีบ)

สง่ครังละบท

หนา้ปกทมีชีอืเรอืง(อะไร)
เบอรโ์ทรมอืถอื

คลิปการบรรยายในยทููป      http://www.youtube.com/watch?v=ugLMmUnwXmk  
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การเขยีนบรรณานกุรม

           โดยแยกบรรณานุกรมสงิพมิพภ์าษาไทยและบรรณานุ
กรมสงิพมิพภ์าษาตา่งประเทศ และแตล่ะภาษานันใหเ้รยีง
ตามลําดบัอกัษร แบบพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติสถาน และ 
พจนานุกรมภาษาองักฤษทวัไป

        การจัดทําบรรณานุกรม ใหย้ดึแนวทางตามคูม่อืการ
จัดทําปรญิญาวทิยานพินธ ์ของแตล่ะมหาวทิยาลยั

185

ภาคผนวก

                ภาคผนวก หมายถงึสว่นทเีกยีวขอ้งกบังานทเีขยีน แตไ่มใ่ช่
เนอืหาของงาน เป็นสว่นทนํีามาเพมิขนึในตอนทา้ย เพอืชว่ย
ใหผู้ศ้กึษาคน้ควา้ไดเ้ขา้ใจแจม่แจง้ยงิขนึ 
     

                     
      จะมภีาคผนวกหรอืไม ่แลว้แตค่วามจําเป็น ถา้จะมคีวรจัด
ไวใ้นหนา้ตอ่จากบรรณานุกรม  

186
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ภาคผนวก (ตอ่)

          ในภาคนวก ของเอกสารทางวชิาการ เชน่ งานวจัิย
งานวเิคราะห ์งานเขยีนคูม่อืการปฏบิตังิาน ฯลฯ สว่นใหญแ่ลว้
มักจะประกอบไปดว้ย...

      ٠ แบบสอบถาม
      ٠ แบบสมัภาษณ์
      ٠ แบบเก็บขอ้มลู
      ٠ รปูภาพ
      ٠ รายละเอยีดการวเิคราะห์

187

เทคนคิการเขยีนคูม่อืการ
ปฏบิตังิานใหเ้ขา้ใจงา่ย

• การใชภ้าพถา่ย
• การใชภ้าพการต์นู
• การใชแ้บบฟอรม์บนัทกึ
• การใช ้Multi Media

188
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189

ตวัอยา่งการใชภ้าพจรงิอา้งองิ

ตวัอยา่งการใชภ้าพการต์นู

190
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191
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ตวัอยา่งการใชแ้บบฟอรม์

193
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ตวัอยา่งการใช ้Multi Media
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       มปัีญหา ปรกึษา
              ตดิตอ่....

             089-617-7878
             หรอื

    

ruajar@kku.ac.th
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