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เรอืงชยั     จรงุศริวฒัน์

นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนเชีย่วชาญ    

ผูเ้ชีย่วชาญประจ าส านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน่

เทคนคิการเขยีน
คูม่อืการปฏบิตังิาน

เอกสารประกอบการอบรม ขา้ราชการและพนักงาน สายสนับสนุนในมหาวทิยาลยั
เพือ่ท าแผลงานทางวชิาการในการก าหนดต าแหน่งใหส้งูขึน้เป็นระดบั

ช านาญงาน ช านาญงานพเิศษ ช านาญการ ช านาญการพเิศษ และ เชีย่วชาญ
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ประกาศ ก.พ.อ.
เร ือ่ง 

มาตรฐานการก าหนดระดบัต าแหนง่และการ
แตง่ต ัง้ ขรก.พลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา

ใหส้งูข ึน้ พ.ศ.2553
(ลงวนัที ่22 ธค. 53)
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ความกา้วหนา้ในระดบัต าแหนง่
ของสายสนบัสนนุ
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ผลงานทางวชิาการ

คูม่อืการปฏบิตังิานหลกั

งานวเิคราะห์

งานวจัิย/วจัิยสถาบนั

สิง่ประดษิฐ์

งานสรา้งสรรค์

ศลิปะ ตกแตง่ ซอ่มบ ารงุ
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คูม่อืการปฏบิตังิาน

หมายถงึ เอกสารทีแ่ตล่ะหน่วยงานสรา้งขึน้มา
เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของหน่วยงานนัน้
และใชเ้ป็นคูม่อืส าหรับศกึษาการปฏบิตังิานของ
บคุลากรในหน่วยงาน อกีทัง้ยังสามารถปรับปรงุให ้
สอดคลอ้งกบัระเบยีบ วธิ ี และเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่น
ไปในอนาคต
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• วตัถปุระสงค์

• ขอบเขต

• ค าจ ากดัความ

• โครงสรา้งของหน่วยงาน*

• ความรับผดิชอบ

• ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน

• เอกสารการอา้งองิ

• บรรณานุกรม*

โครงสรา้งคูม่อืการปฏบิตังิาน

ประกอบดว้ย

ทีม่า : สนง.คณะกก.พัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)
* วทิยากรเพิม่ขึน้เอง
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วตัถปุระสงคข์องการจดัท า
คูม่อืปฏบิตังิาน

• เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเป็นมาตรฐานเดยีวกนั

• ผูป้ฏบิตังิานทราบวา่ควรปฏบิตังิานอยา่งไร เมือ่ใด กบัใคร

• ผูป้ฏบิตังิานทราบและเขา้ใจวา่ควรท าอะไรกอ่นและหลัง

• เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานสอดคลอ้งกบันโยบาย วสิยัทศัน์

• ผูบ้รหิารสามารถคดิตามงานไดท้กุขัน้ตอน

• เป็นเครือ่งมอืในการฝึกอบรม

• ใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิในการท างาน
• บคุลากรสามารถท างานแทนกนัได ้
• ลดขอ้ผดิพลาดจากการท างานทีไ่มเ่ป็นระบบ
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ลกัษณะของคูม่อืปฏบิตังิานทีด่ ี

• ชดัเจน เขา้ใจงา่ย

• เป็นประโยชนใ์นการท างานและการฝึกอบรม

• เหมาะสมกบัหน่วยงานและผูใ้ชง้านแตล่ะกลุม่

• มคีวามน่าสนใจ น่าตดิตาม

• มคีวามเป็นปัจจบุนั(Update) ไมล่า้สมัย
• มตีวัอยา่งประกอบ
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เร ิม่ตน้เขยีนคูม่อื
ปฏบิตังิาน
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ไมม่โีครงสรา้งและรปูแบบทีช่ดัเจนเป็นมาตรฐาน

สามารถเขยีนไดห้ลายลกัษณะตามรปูแบบของงาน  

คูม่อืการปฏบิตังิานควรเขยีนใหเ้ขา้ใจงา่ย ยดืหยุน่
และรัดกมุ ใชค้ าศพัทใ์หเ้หมาะสมกบัผูใ้ชง้าน

โครงสรา้งและรปูแบบของ
คูม่อืการปฏบิตังิาน
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คูม่อืปฏบิตังิาน
ของ ก.พ.ร.
(มกราคม 2552)
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ระดบัของคูม่อืปฏบิตักิารงาน

คูม่อืการปฏบิตังิาน  เมือ่แบง่ตามการปฏบิัตงิาน 

แบง่ได ้3 ระดบั  ดงันี.้....

1. Manual Book

Manual Book เป็นคูม่อืการปฏบิตังิานทีน่ าเอา กฎ  

ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั มตหินังสอืเวยีน หรอื หนังสอืตอบขอ้
หารอืทีเ่กีย่วขอ้ง และน ามารวบรวมไว ้ใหเ้ป็นหมวดหมู ่
แลว้จัดท าเป็นรปูเลม่
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Cook Book เป็นคูม่อืการปฏบิตังิานสงูขึน้มาอกีหนึง่

ระดบั มลีกัษณะเหมอืน ระดบัที ่1 แตไ่ดเ้พิม่ขัน้ตอน และ

วธิกีารปฏบิตังิานเขา้ไป

2. Cook Book

3. Tip Book

Tip Book เป็นคูม่อืการปฏบิตังิานระดบัสงูสดุ ที่
ลกัษณะเหมอืนระดบั 1 ระดบั 2 แตเ่พิม่เทคนคิวธิกีาร,

ประสบการณจ์ากการปฏบิตังิานมานาน เขา้ไป
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โครงรา่งบทตา่งๆใน
คูม่อืการปฏบิตังิาน*

*จากประสบการณ์การเขยีนเอกสารทางวชิาการ
เพือ่ขอก าหนดต าแหนง่ใหส้งูข ึน้
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บทตา่งๆในคูม่อืปฏบิตังิาน

• บทที ่1   บทน า 
• บทที ่2 โครงสรา้ง และ หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ

• บทที ่3 หลกัเกณฑว์ธิกีารปฏบิตังิาน
(กฎ ระเบยีบ ค าสัง่ ประกาศ ขอ้บงัคบั มต ิ
เกณฑม์าตรฐาน แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง) 

• บทที ่4 เทคนคิการปฏบิตังิาน/กรณีตวัอยา่งศกึษา

• บทที ่5 ปัญหาอปุสรรคและขอ้เสนอแนะ

• บรรณานุกรม

• ภาคผนวก

• ประวตัผิูเ้ขยีน
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• ความเป็นมาและความส าคญั

บทที ่1

บทน า

• วตัถปุระสงค์

• ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บ

• ขอบเขตของคูม่อื

• ค าจ ากดัความเบือ้งตน้

• ขอ้ตกลงเบือ้งตน้
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ผูเ้ขยีนคูม่อืการปฏบิตังิาน ตอ้งเขยีนถงึความเป็นมา
และความส าคญัของคูม่อืการปฏบิตังิาน(เลม่ทีต่นก าลงั
เขยีนอยูน่ี)้

1.1 ความเป็นมาและ
ความส าคญั

โดยเขยีนถงึความเป็นมาของงานทีไ่ดป้ฏบิตั ิ
อยู ่ มคีวามส าคญัอยา่งไร มคีวามจ าเป็นอยา่งไรทีต่อ้งมี
คูม่อืการปฏบิตังิาน งานนีเ้ป็นงานหลกั หรอืงานรองของ
หน่วยงาน หรอื ของต าแหน่งทีป่ฏบิตั ิ 
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ผูเ้ขยีนคูม่อืการปฏบิตังิาน ตอ้งเขยีนอธบิายชีแ้จง
ใหผู้ศ้กึษา/ผูใ้ชคู้ม่อืฯ ทราบถงึวตัถปุระสงคใ์นการ
จัดท าคูม่อืการปฏบิตังิานนี ้เชน่...

1.2 วตัถปุระสงคข์องคูม่อื

การท าคูม่อืการปฏบิตังิานนี ้ท าขึน้มาเพือ่ใหม้ั่นใจวา่
ไดม้กีารปฏบิตัติามกฎ ตามระเบยีบ ตามขอ้บงัคบั ตาม
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีก่ าหนดไวอ้ยา่งสม า่เสมอ มี
ประสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบันโยบาย และวตัถปุระสงค์
ของหน่วยงาน/ของผูป้ฏบิตังิาน/ของผูรั้บบรกิาร
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1.3 ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

ผูเ้ขยีนคูม่อืการปฏบิัตงิาน ตอ้งเขยีนอธบิายชีแ้จงใหผู้ ้
ศกึษา/ผูใ้ชคู้ม่อืฯ ไดท้ราบประโยชนใ์นการจัดท าคูม่อืการ
ปฏบิตังิานนีอ้ยา่งไร   เชน่...
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1.4 ขอบเขตหรอืขอ้จ ากดั

ผูเ้ขยีนคูม่อืการปฏบิตังิาน ตอ้งเขยีนอธบิายชีแ้จงใหผู้ ้

ศกึษา/ผูใ้ชคู้ม่อืฯ ค านงึถงึขอบเขตหรอืขอ้จ ากดัของคูม่อื
การปฏบิตังิานนี้ วา่มคีวามคลอบคลมุ  กฎ  ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั  หนังสอืเวยีน  มต ิ หลกัเกณฑ ์ และ วธิกีาร
ครอบคลมุตัง้แตข่ัน้ตอนใด ถงึขัน้ตอนใด หน่วยงานใด 
กบัใคร และเมือ่ใด
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1.5 ค าจ ากดัความเบือ้งตน้

ผูเ้ขยีนคูม่อืการปฏบิัตงิาน ตอ้งเขยีนอธบิายชีแ้จงใหผู้ ้
ศกึษา/ผูใ้ชคู้่มอืฯ ทราบถงึค าจ ากัดความต่างๆ ทีม่อียู่ใน
คูม่อืการปฏบิตังิานนี้

ค าศัพท์เฉพาะที่มีในคู่มืออาจเป็นภาษาไทย หรือ 
ภาษาตา่งประเทศ หรอื ค ายอ่ ก็ได ้เชน่...
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1.6 ขอ้ตกลงเบือ้งตน้(ถา้ม)ี

ผูเ้ขยีนคูม่อืการปฏบิัตงิาน ตอ้งเขยีนอธบิายชีแ้จงให ้
ผูศ้กึษา/ผูใ้ชคู้่มอืฯ ทราบถงึขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ทีม่อียู่ใน

คูม่อืการปฏบิตังิานนี้
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บทที ่2
โครงสรา้ง และ หนา้ทีค่วาม

รบัผดิชอบ

• โครงสรา้งหน่วยงาน

• ภาระหนา้ทีข่องหน่วยงาน

• บทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของต าแหน่ง

• ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ

• ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
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2.1 โครงสรา้งของหนว่ยงาน

ผูเ้ขยีนคูม่อืการปฏบิตังิาน ตอ้งเขยีนอธบิายชีแ้จงใหผู้ ้
ศกึษา/ผูใ้ชคู้ม่อืฯ ทราบถงึโครงสรา้งของหน่วยงาน ทีม่ี
อยูใ่นคูม่อืการปฏบิตังิานนี้ โดยเขยีนแยกเป็นโครงสรา้ง
การบรหิารของหน่วยงาน และโครงสรา้งอตัราก าลงัของ
หน่วยงาน 
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• โครงสรา้งของงาน                        
(Organization chart)

• โครงสรา้งการบรหิารหน่วยงาน           
(Administration chart)

• โครงสรา้งการปฏบิตังิาน                           
(Activity chart)

ประกอบดว้ย

โครงสรา้งของหนว่ยงาน
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ลกัษณะการแสดงจะเป็นชือ่ของ หนว่ยงาน

เทศบาลเมอืง
รอ้ยเอ็ด

กอง
บรรเทาสาธารณภัย

กอง
สถานธนานุเคราะห์

กอง
สาธารณสขุ

โครงสรา้งของงาน 
(Organization chart)
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ปลดัเทศบาลเมอืง
รอ้ยเอ็ด

ผูอ้ านวยการกอง
บรรเทาสาธารณภัย

ผูอ้ านวยการกอง
สถานธนานุเคราะห์

ผูอ้ านวยการกอง
สาธารณสขุ

โครงสรา้งการบรหิารหนว่ยงาน 

(Administration chart)

ลกัษณะการแสดงจะเป็นชือ่ของต าแหนง่ทางการบรหิาร
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นายแดง อยูด่ ี
ปลัดเทศบาลเมอืง

รอ้ยเอ็ด

นายด า อยูท่น
ผูอ้ านวยการกอง
บรรเทาสาธารณภัย

นายเขยีว อยูย่าว
ผูอ้ านวยการกอง
สถานธนานุเคราะห์

นายขาว อยูไ่มน่าน
ผูอ้ านวยการกอง
สาธารณสขุ

โครงสรา้งการปฏบิตังิาน 
(Activity chart)

ลกัษณะการแสดงจะเป็นชือ่ของผูค้รองต าแหนง่
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2.2 ภาระหนา้ทีข่องหนว่ยงาน

• ภาระหนา้ทีห่ลกัของงานโดยรวม

• ภาระหนา้ทีห่ลกัของแตล่ะหน่วยงาน

ประกอบดว้ย
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ผูเ้ขยีนคูม่อืการปฏบิัตงิาน ตอ้งเขยีนอธบิายชีแ้จงให ้

ผู ศ้ ึกษา/ผู ใ้ชคู้่มือฯ ทราบถึงบทบาทหนา้ที่ความ
รับผดิชอบทีม่อียู่ในคู่มอืการปฏบิัตงิานนี้ โดยเขยีนแยก
เป็นหนา้ทีข่องหน่วยงาน และหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของ
ต าแหน่งนัน้ๆ เชน่...



49

ตวัอยา่งการเขยีน
บทบาทหนา้ทีข่องส านกัทะเบยีนฯ

ส านกัทะเบยีนฯ  มภีารกจิและบทบาทหนา้ทีด่งันี้

۞ การสนับสนุนการบรหิารและด าเนนิงานดา้นวชิาการ การจัดการศกึษา และการจัด

การเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั

۞ สนับสนุนการบรหิารและด าเนนิงานของฝ่ายวชิาการของมหาวทิยาลยั

۞ การด าเนนิงานเกีย่วกบัการขอเปิดหลักสตูรและรายวชิา และการจัดการสหกจิ

ศกึษาของมหาวทิยาลยั

۞ การจัดท าระเบยีบ ประกาศ แนวปฏบิตัติา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้ยวชิาการและ

การจัดการศกึษาของมหาวทิยาลยั

۞ การด าเนนิงานดา้นระบบทะเบยีนและประมวลผลการศกึษาของมหาวทิยาลยั

ฯลฯ
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การเขยีนข ัน้ตอน
การปฏบิตังิาน

สามารถเขยีนในรปูของ...

• ขอ้ความทัง้หมด (Wording)
• ตาราง (Table)
• แผนภมูจิ าลอง (Model)
• ผังของการปฏบิตังิาน (Flow Chart)
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บทที ่3
หลกัเกณฑว์ธิกีารปฏบิตังิาน 
(กฎ ระเบยีบ ค าส ัง่ ประกาศ 
ขอ้บงัคบั มต ิเกณฑม์าตรฐาน  

แนวคดิ ทฤษฎ ีฯลฯ)

• กฎ ระเบยีบ  ค าสัง่ ประกาศ  

• ขอ้บงัคบั มต ิหนังสอืเวยีนทีเ่กีย่วขอ้ง  

• เกณฑม์าตรฐาน

• แนวคดิ ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วขอ้ง

• วธิกีารค านวณ/วธิกีารวเิคราะห ์ขอ้มลู
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กฎ ระเบยีบ ค าส ัง่ ประกาศ
ขอ้บงัคบั มต ิเกณฑม์าตรฐาน 

แนวคดิ ทฤษฎ ีฯลฯ

ผูเ้ขยีนคูม่อืการปฏบิัตงิาน ตอ้งเขยีนอธบิายชีแ้จงใหผู้ ้
ศกึษา/ผูใ้ชคู้่มอืฯ ทราบถงึ กฎ ระเบยีบ ค าสั่ง ขอ้บังคับ 
มต ิเกณฑม์าตรฐาน แนวคดิ ทฤษฎี ตลอดจนวธิีการใน
การวเิคราะห ์ทีม่อียูใ่นคูม่อืการปฏบิตังิานนี้
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บทที ่4
เทคนคิการปฏบิตังิาน
หรอื กรณีตวัอยา่งศกึษา 

• เทคนคิวธิฯี 1/ กรณีศกึษา ........

• เทคนคิวธิฯี 2/ กรณีศกึษา ........

• เทคนคิวธิฯี 3/ กรณีศกึษา ........

• เทคนคิวธิฯี 4/ กรณีศกึษา ........

* การยกตวัอยา่งใหย้กใหเ้ห็น 2 ดา้น คอืกรณีที ่“ถกู”
หรอื”ท าได”้ และ กรณีที ่“ผดิ” หรอื “ท าไมไ่ด”้
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ตวัอยา่ง
ในการเขยีนในบทที ่4
กรณีตวัอยา่งศกึษา/
เทคนคิวธิกีารใชคู้ม่อื
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คูม่อืการปฏบิตังิาน 

เรือ่ง...

คูม่อืการขอก าหนดต าแหนง่ 
ช านาญการ

เชีย่วชาญ เชีย่วชาญพเิศษ

(คูม่อืการปฏบิตังิานของต าแหนง่บคุคล)

การเขยีนตวัอยา่ง
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จาก...มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ของ ก.พ.อ.
สายงานบรหิารท ัว่ไปในการพจิารณาแตง่ต ัง้ ขรก.
ใหด้ ารงต าแหนง่ช านาญการ ช านาญการพเิศษ

เชีย่วชาญ และ เชีย่วชาญพเิศษ

ก.พ.อ.ไดก้ าหนดคณุสมบตัเิฉาะส าหรบัต าแหนง่ 
ส าหรบัต าแหนง่ระดบัปฏบิตักิาร ใหม้คีณุวฒุอิยา่งหนึง่
อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี้

1) ไดร้บัปรญิญาตรี หรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบเทา่ได้
ไมต่ า่กวา่นี้

2) ไดร้บัปรญิญาโท หรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบเทา่ได้
ไมต่ า่กวา่นี้

3) ไดร้บัปรญิญาเอก หรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบเทา่ได้
ไมต่ า่กวา่นี้
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และไดก้ าหนดคณุสมบตัเิฉาะส าหรับต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่ง
ระดบัช านาญการ ดงันี้

1) มคีณุสมบตัเิฉพาะต าแหน่งเจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทั่วไป
ระดบัปฏบิตักิาร และ

2) เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชีย่วชาญเฉพาะระดบัปฏบิตักิาร
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 6 ปี
ก าหนด 6 ปี ใหล้ดลงเป็น 4 ปี ส าหรับผูท้ีม่คีณุสมบตัเิฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งเจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทั่วไป ระดบัปฏบิตักิาร ขอ้ 2
ก าหนด 6 ปี ใหล้ดลงเป็น 2 ปี ส าหรับผูท้ีม่คีณุสมบตัเิฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งเจา้หนา้ทีบ่รหิารงานท่ัวไป ระดบัปฏบิตักิาร ขอ้ 3
หรอืต าแหน่งประเภทอืน่ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขที่

ก.พ.อ. ก าหนด และ
3) ปฏบิตังิานดา้นการบรหิารงานทั่วไป หรอืงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่
เหมาะสมกบัหนา้ทีค่วามรับผดิชอบและลกัษณะงานทีป่ฏบิัติ
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี
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ตวัอยา่งที่ 1

นาย ก. เป็นต าแหน่ง จ.บรหิารฯ ระดบัปฏบิตักิาร และไดป้ฏบิตั ิ
งานมาในต าแหน่งนีเ้ป็นเวลา 7 ปี

นาย ก. มคีณุสมบตัเิฉพาะต าแหน่งทีจ่ะขอระดบัช านาญการ
หรอืไม ่?

วธิคี านวณ

จากคณุสมบตัเิฉพาะต าแหน่งผูท้ีจ่ะด ารงระดับช านาญการตอ้งม.ี..
1. มคีณุสมบตัเิฉพาะต าแหน่งส าหรับ จ.บรหิารฯ และ
2. ด ารงต าแหน่งระดบัปฏบิตักิารมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 6 ปี และ
3. ปฏบิตังิานดา้นการบรหิารทั่วไปหรอืงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่

เหมาะสมกบัหนา้ทีค่วามรับผดิชอบมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี

สรปุ...นาย ก. มคีณุสมบตั ิ จงึมสีทิธิข์อช านาญการ



68

ตวัอยา่งที่ 2

นาย ข. เป็นต าแหน่ง จ.บรหิารฯและไดป้ฏบิตังิานในระดบัปฏบิตั ิ
การมาเป็นเวลา 3 ปี ตอ่มาไดใ้ชว้ฒุปิ.โทในการปรับวฒุแิละปฏบิตั ิ
งานตอ่มาอกี 2 ปี

นาย ข. มคีณุสมบตัเิฉพาะต าแหน่งทีจ่ะขอระดับช านาญการ
หรอืไม ่?

วธิคี านวณ

จากคณุสมบตัเิฉพาะต าแหน่งผูท้ีจ่ะด ารงระดับช านาญการตอ้งม.ี..
1. มคีณุสมบตัเิฉพาะต าแหน่งส าหรับ จ.บรหิารฯ และ
2. ด ารงต าแหน่งระดบัปฏบิตักิารมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 6 ปี และ
3. ปฏบิตังิานดา้นการบรหิารทั่วไปหรอืงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่

เหมาะสมกบัหนา้ทีค่วามรับผดิชอบมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี
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จากคณุสมบตัขิอ้ 2 ตอ้งด ารงต าแหน่งระดบัปฏบิตักิารมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 6 ปี ใหล้ดลงเป็น 4 ปี ส าหรับผูท้ีม่วีฒุ ิป.โท

กรณี นาย ข. ค านวรระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 2 วฒุทิ าไดด้งันี้

ป.ตรี+ป.โท+ป.เอก = 1

6           4           2         

3  + 2 + 0    = 1

6           4           2         

0.5+0.5 + 0    = 1

1.00 เทา่กบั 1
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นาย ข. มคีณุสมบตัเิฉพาะต าแหน่งผูท้ีจ่ะด ารงระดบัช านาญ
การในขอ้ที ่1. คอืการมคีณุสมบตัเิฉพาะต าแหน่งส าหรับ จ.บรหิารฯ 
และมคีณุสมบตั ิขอ้ที ่2. คอืด ารงต าแหน่งระดบัปฏบิตักิารมาแลว้
ไมน่อ้ยกวา่ 6 ปี หรอืปรญิญาโท 4 ปี และมคีณุสมบตั ิขอ้ที่ 3. ใน
การปฏบิตังิานดา้นการบรหิารทั่วไปหรอืงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เหมาะ
สมกบัหนา้ทีค่วามรับผดิชอบมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี

นาย ข. มคีณุสมบตัเิฉพาะต าแหน่งผูท้ีจ่ะด ารงระดบัช านาญ
การครบทัง้ 3 ขอ้ จงึมสีทิธิข์อช านาญการได ้
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ตวัอยา่งที่ 3

นาย ค. เป็นต าแหน่ง จ.บรหิารฯและไดป้ฏบิตังิานในระดบัปฏบิตั ิ
การมาเป็นเวลา 3 ปี ตอ่มาไดใ้ชว้ฒุปิ.โทในการปรับวฒุแิละปฏบิตั ิ
งานตอ่มาอกี 1 ปี 8 เดอืน

นาย ค. มคีณุสมบตัเิฉพาะต าแหน่งทีจ่ะขอระดับช านาญการ
หรอืไม ่?

วธิคี านวณ

จากคณุสมบตัเิฉพาะต าแหน่งผูท้ีจ่ะด ารงระดับช านาญการตอ้งม.ี..
1. มคีณุสมบตัเิฉพาะต าแหน่งส าหรับ จ.บรหิารฯ และ
2. ด ารงต าแหน่งระดบัปฏบิตักิารมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 6 ปี และ
3. ปฏบิตังิานดา้นการบรหิารทั่วไปหรอืงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่

เหมาะสมกบัหนา้ทีค่วามรับผดิชอบมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี
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จากคณุสมบตัขิอ้ 2 ตอ้งด ารงต าแหน่งระดบัปฏบิตักิารมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 6 ปี ใหล้ดลงเป็น 4 ปี ส าหรับผูท้ีม่วีฒุ ิป.โท

กรณี นาย ค. ค านวรระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 2 วฒุทิ าไดด้งันี้

ป.ตรี+ป.โท+ป.เอก = 1

6           4           2         

3  + (20)+ 0    = 1

6            48           2         

0.5+0.42+ 0    = 1

0.92 นอ้ยกวา่ 1
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นาย ค. มคีณุสมบตัเิฉพาะต าแหน่งผูท้ีจ่ะด ารงระดบัช านาญ
การไมค่รบ กลา่วคอืมขีอ้ที ่1. คอืการมคีณุสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง
ส าหรับ จ.บรหิารฯ แตไ่มม่คีณุสมบตั ิขอ้ที ่2. คอืด ารงต าแหน่ง
ระดบัปฏบิตักิารมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 6 ปี หรอืปรญิญาโท 4 ปี และมี
คณุสมบตั ิขอ้ที ่3. ในการปฏบิตังิานดา้นการบรหิารทั่วไปหรอืงาน
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เหมาะสมกบัหนา้ทีค่วามรับผดิชอบมาแลว้ไมน่อ้ย
กวา่ 1 ปี

นาย ค. จงึมคีณุสมบตัเิฉพาะต าแหน่งผูท้ีจ่ะด ารงระดับ
ช านาญการไมค่รบทัง้ 3 ขอ้ จงึไมม่สีทิธิข์อช านาญการได ้
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บทที ่5
ปญัหาอปุสรรคและ
ขอ้เสนอแนะ

• ปัญหาและอปุสรรค

• แนวทางแกไ้ขในการปฏบิตังิาน

• แนวทางพัฒนางานหรอืปรงุงาน
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ในบทนีผู้เ้ขยีนควรน าเสนอปัญหา อปุสรรค และ

การใชคู้ม่อืการปฏบิตังิานเพือ่ใหผู้ศ้กึษาคน้ควา้/ผูน้ า

คูม่อืไปใช ้ เล็งเห็นถงึปัญหา อปุสรรค การจัดท า การ

น าไปใช ้และการแกไ้ขคูม่อืการปฏบิตังิาน เพือ่จะได ้

ด าเนนิการใชคู้ม่อือยา่งมปีระสทิธภิาพ

จากประสบการณ์ของผูเ้ขยีนทีป่ฏบิตังิานใน

ดา้นนีม้าเป็นเวลานาน ผูเ้ขยีนควรทีจ่ะเสนอแนวทาง

การแกไ้ขปัญหา ตลอดจนแนวทางการพัฒนางาน

หรอืปรับปรงุงาน และขอ้เสนอแนะ
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เทคนคิการเขยีนบทที ่5

การทีจ่ะเขยีนปัญหาในบทที ่5 นีใ้หไ้ดม้ากๆ 
ตอ้งเขยีน/บอกถงึปัญหาตามขัน้ตอนตา่งๆ ของการ
ปฏบิตังิานทีก่ลา่วไวใ้นบทที ่2 หรอื 3 วา่ในแตล่ะ
ขัน้ตอน

- มปัีญหาอะไร? และเมือ่พบปัญหาแลว้ 
-ไดแ้กไ้ขปัญหาดว้ยวธิกีารอะไร? และ
- ท าอยา่งไร? 
- ผลเป็นอยา่งไร ?
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จากนัน้จงึท าการตัง้ “ปัญหา” หรอืตัง้ 
“อปุสรรค”ขึน้มาเอง แมปั้ญหาหรอือปุสรรคจะยัง
ไมเ่กดิขึน้ก็ตาม 

และเมือ่ตัง้ประเด็นปัญหา/อปุสรรคขึน้
มาแลว้ ก็ท าการตอบปัญหาหรอืแกปั้ญหานัน้เอง 
เปรยีบเสมอืนเป็นหนา้มา้ ทีเ่ขยีนปัญหา/อปุสรรค
ขึน้มาถามเอง แลว้ก็เขยีนตอบเอง  

หรอื ทีช่าวบา้นเรยีกกนัวา่ “ชงเองกนิเอง” 
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การเขยีนบรรณานุกรม

โดยแยกบรรณานุกรมสิง่พมิพภ์าษาไทยและบรรณานุ
กรมสิง่พมิพภ์าษาตา่งประเทศ และแตล่ะภาษานัน้ใหเ้รยีง
ตามล าดบัอกัษร แบบพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติสถาน และ 
พจนานุกรมภาษาองักฤษทัว่ไป

การจัดท าบรรณานุกรม ใหย้ดึแนวทางตามคูม่อืการ
จัดท าปรญิญาวทิยานพินธ ์ของแตล่ะมหาวทิยาลยั
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ภาคผนวก

ภาคผนวก หมายถงึสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีเ่ขยีน แตไ่มใ่ช่

เนือ้หาของงาน เป็นสว่นทีน่ ามาเพิม่ขึน้ในตอนทา้ย เพือ่ชว่ย
ใหผู้ศ้กึษาคน้ควา้ไดเ้ขา้ใจแจม่แจง้ยิง่ข ึน้ 

จะมภีาคผนวกหรอืไม ่แลว้แตค่วามจ าเป็น ถา้จะมคีวรจัด
ไวใ้นหนา้ตอ่จากบรรณานุกรม  
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ภาคผนวก (ตอ่)

ในภาคนวก ของเอกสารทางวชิาการ เชน่ งานวจัิย

งานวเิคราะห ์งานเขยีนคูม่อืการปฏบิตังิาน ฯลฯ สว่นใหญแ่ลว้

มักจะประกอบไปดว้ย...

۰ แบบสอบถาม
۰ แบบสมัภาษณ์
۰ แบบเก็บขอ้มลู
۰ รปูภาพ
۰ รายละเอยีดการวเิคราะห์
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เทคนคิการเขยีนคูม่อืการ
ปฏบิตังิานใหเ้ขา้ใจงา่ย

• การใชภ้าพถา่ย

• การใชภ้าพการต์นู

• การใชแ้บบฟอรม์บนัทกึ

• การใช ้Multi Media
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ตวัอยา่งการใชภ้าพจรงิอา้งองิ
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ตวัอยา่งการใชภ้าพการต์นู
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ตวัอยา่งการใชแ้บบฟอรม์
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ตวัอยา่งการใช ้Multi Media
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มปัีญหา ปรกึษา

ตดิตอ่....

089-617-7878

หรอื

ruajar@kku.ac.th


