
4.บทความวเิคราะห์

เปรยีบเทยีบโครงรา่งบท

ตา่งๆ ในการเขยีนคูม่อื

การปฏบิตังิาน 
 

 



 

 

 

 

คู่มือฯ เล่มของ ก.พ.ร. เล่มของ ม.สงขลานครินทร์ เล่มของ ม.อุบลราชธานี โครงร่าง 5 บทที่ควรจะเป็น 
บทที่ 1 บทน า บทที่ 1 บทน า บทที่ 1 บทน า บทที่ 1 บทน า 

-ความเป็นมา/ความจ าเป็น/
ความส าคญั 

-วตัถปุระสงค์  
-ขอบเขต 

-นิยามศพัท์เฉพาะ/ค าจ ากดัความ 

-ความเป็นมา/ความจ าเป็น/
ความส าคญั 

-วตัถปุระสงค์  
-ขอบเขต 

-นิยามศพัท์เฉพาะ/ค าจ ากดัความ 

  ความเป็นมา ความจ าเป็น 
ความส าคญั 

    วตัถปุระสงค์  
    ขอบเขตของการจัดท าคูม่อื 

 

-ความเป็นมา/ความจ าเป็น/ความส าคญั 

-วตัถปุระสงค์  
-ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

-ขอบเขต 

-นิยามศพัท์เฉพาะ/ค าจ ากดัความ 
บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

บทที่ 2 โครงสร้าง บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

-บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ต าแหน่ง 
-ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 
-โครงสร้างการบริหารจดัการ 

-บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ต าแหน่ง 
-ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 
-โครงสร้างการบริหารจดัการ 

   บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ต าแหน่ง 
    ลกัษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

    โครงสร้างการบริหารจดัการ 

-โครงสร้างการบริหารจดัการ 
-บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ต าแหน่ง 
-ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 

บทที่ 3 หลักเกณฑ์วธีิการ
ปฏบิัตงิานและเง่ือนไข 

บทที่ 3 หลักเกณฑ์วธีิการ
ปฏบิัตงิานและเง่ือนไข 

บทที่ 3 หลักเกณฑ์วธีิการปฏบิัตงิาน
และเง่ือนไข 

บทที่ 3 หลักเกณฑ์วธีิการปฏบิัตงิาน
และเง่ือนไข 

-หลกัเกณฑ์วธีิการปฏิบตังิาน 

-วธีิการปฏิบตังิาน 

-หลกัเกณฑ์วธีิการปฏิบตังิาน 

-วธีิการปฏิบตังิาน 

    หลกัเกณฑ์วธีิการปฏิบตังิาน 

    วธีิการปฏิบตังิาน 

-หลกัเกณฑ์วธีิการปฏิบตังิาน 

-วธีิการปฏิบตังิาน 

บทความวเิคราะหโ์ครงรา่งบทตา่งๆในการเขยีนคูม่อืการปฏบิตังิาน สายสนับสนุนในมหาวทิยาลยั 

เรืองชัย  จรุงศริวัฒน์ * 



คู่มือฯ เล่มของ ก.พ.ร. เล่มของ ม.สงขลานครินทร์ เล่มของ ม.อุบลราชธานี โครงร่าง 5 บทที่ควรจะเป็น 
-เง่ือนไข/ข้อสงัเกต/ข้อควรระวงั/สิง่ท่ี
ควรค านึงในการปฏิบตังิาน 

-แนวคดิ/งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

-เง่ือนไข/ข้อสงัเกต/ข้อควรระวงั/สิง่ท่ี
ควรค านึงในการปฏิบตังิาน 

-แนวคดิ/งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

    เง่ือนไข/ข้อสงัเกต/ข้อควรระวงั/สิง่ท่ี
ควรค านึงในการปฏิบตังิาน 

    แนวคดิหรอืงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง(ถา้ม)ี 

-เง่ือนไข/ข้อสงัเกต/ข้อควรระวงั/สิง่ท่ีควร
ค านึงในการปฏิบตังิาน 

 
บทที่ 4 เทคนิคในการปฏบิัตงิาน บทที่ 4 เทคนิคในการปฏบิัตงิาน บทที่ 4 เทคนิคในการปฏบิัตงิาน บทที่ 4 เทคนิคในการปฏบิัตงิาน 
-แผนกลยทุธ์ในการปฏิบตังิาน 

-ขัน้ตอนในการปฏิบตังิาน 

-วธีิการตดิตามประเมนิผลการ
ปฏิบตังิาน 

-จรรยาบรรณ/คณุธรรม/จริยธรรมใน
การปฏิบตังิาน 

-กจิกรรม/แผนปฏบิัตงิาน 

-ขัน้ตอนในการปฏิบตังิาน 

-วธีิการตดิตามประเมนิผลการ
ปฏิบตังิาน 

-จรรยาบรรณ/คณุธรรม/จริยธรรมใน
การปฏิบตังิาน 

    แผนกลยทุธ์ในการปฏิบตังิาน 

    ขัน้ตอนในการปฏิบตังิาน 

   วธิกีารใหบ้รกิารกบัผูร้ับบรกิารที่
มคีวามพงึพอใจ 

    วธีิการตดิตามประเมนิผลการ ป.งาน 

    แนวปฏบิัตทิีด่ใีนการปฏบิตังิาน 

     จรรยาบรรณ/คณุธรรม/จริยธรรมใน
การปฏิบตังิาน 

-กจิกรรม/แผนปฏบิัตงิาน 

-ขัน้ตอนในการปฏิบตังิาน 
-เทคนคิการปฏบิัตงิาน 

-วธีิการตดิตามประเมนิผลการปฏิบตังิาน 

 

บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางในการแก้ไขและพัฒนา
งาน 

บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางในการแก้ไขและพัฒนา
งาน 

บทที่ 5 ปัญหา อุปสรรค แนวทางการ
แก้ไข และการพัฒนางาน 

บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง
ในการแก้ไขและพัฒนางาน 

-ปัญหาอปุสรรคในการปฏิบตังิาน 

-แนวทางแก้ไขและพฒันา 
-ข้อเสนอแนะ 

-ปัญหาอปุสรรคในการปฏิบตังิาน 

-แนวทางแก้ไขและพฒันา 
-ข้อเสนอแนะ 

    ปัญหา อปุสรรคในการปฏิบตังิาน 

    แนวทางแก้ไขและพฒันางาน 

   ข้อเสนอแนะ 
   บรรณานกุรม 

   ภาคผนวก(ถ้ามี) 

-ปัญหาอปุสรรคในการปฏิบตังิาน 

-แนวทางแก้ไขและพฒันา 
-ข้อเสนอแนะ 

บรรณานุกรม บรรณานุกรม  บรรณานุกรม 
ภาคผนวก(ถ้ามี) ภาคผนวก(ถ้ามี)      ภาคผนวก(ถ้ามี) 
ประวัตผู้ิเขียน ประวัตผู้ิเขียน  ประวัตผู้ิเขียน 



วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ บทที ่1 

 - มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เอาตามเล่มของ ก.พ.ร. ทัง้ 100%  ทกุหวัข้อ ทกุรูปแบบ รวมทัง้การเว้นวรรค

ข้อความ และการใช้สญัลกัษณ์ –   น าหน้าข้อย่อย 

 - มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี เอาตามเล่มของ ก.พ.ร.  75%  คือเอามาเพียงแคส่ามหวัข้อจากส่ีหวัข้อของ ก.พ.ร. 

ยกเว้นหวัข้อนิยามศพัท์เฉพาะ/ค าจ ากดัความทีไ่ม่เอามา มีการเปล่ียนรูปแบบใช้สญัลกัษณ์ –  น าหน้าข้อย่อย  มาเป็นการ

ใช้สญัลกัษณ์     แทนการใช้ –   นอกจากนีมี้การเปล่ียนรูปการเขียนจาก ความเป็นมา/ความจ าเป็น/ความส าคญั มาเป็น 

ความเป็นมา ความจ าเป็น ความส าคญั โดยใช้การ “เว้นวรรค” แทนการใช้  / 

 - ในความเห็นของผู้เขียน บทที่ 1 บทน า ยงัขาดหวัท่ีส าคญัหนึ่งคือ หวัขอ้ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั ซึ่งการ

เขียนบทน านี ้ควรเขียนให้ครบตามหลกัการเขียนผลงานทางวชิาการ ดงันัน้ใน บทที่ 1 ควรมีหวัข้อให้ครบ ดงันี.้.. 

   -ความเป็นมา/ความจ าเป็น/ความส าคญั 

                                   -วตัถปุระสงค์ 
                                           -ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บ 
                                            -ขอบเขต 

                                   -นิยามศพัท์เฉพาะ/ค าจ ากดัความ   

 

วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ บทที ่2 

 - มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี เอาตามเลม่ของ ก.พ.ร. ทัง้ 100%  ทกุหวัข้อ 

               - มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์เอาตามเลม่ของ ก.พ.ร. ทกุรูปแบบ การเว้นวรรคข้อความ รวมถึงใช้สญัลกัษณ์ –   

น าหน้าข้อย่อย 

 - มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี มีการเปล่ียนรูปแบบใช้สญัลกัษณ์ –  น าหน้าข้อย่อย  มาเป็นการใช้สญัลกัษณ์          

      แทนการใช้สญัลกัษณ์  - 

 - ในความเห็นของผู้เขียน บทที่ 2 มีความเห็นวา่ควรใหชื้่อบทวา่ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ด้วยเหตผุลท่ีวา่..การเขียนคูมื่อการปฏิบตังิานเร่ืองใดๆ ของต าแหน่งใดๆ ควรมีบทใดบทหนึ่งบอกหรืออธิบายวา่คูมื่อการ

ปฏิบตังิานนัน้ๆ ใช้ปฏิบตังิานอยู่ท่ีไหน คณะ/หน่วยงานอะไร มีโครงสร้างการบริหารจดัการเป็นอย่างไร ผู้ปฏิบตัติามคู่มือ

เลม่นีเ้ป็นต าแหน่งอะไร ระดบัใด มีบทบาทหน้าท่ีความรับผดิชอบของต าแหน่งท าอะไร  ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัเิป็นอย่างไร 

ประเด็นส าคญัคือบทบาทหนา้ทีจ่ะมาก่อนโครงสร้างการบริหารจดัการไม่ได้ ดงันัน้ใน บทที่ 2 หวัข้อควรเรียงล าดบัเป็น 

ดงันี.้.. 

-โครงสร้างการบริหารจดัการ 

-บทบาทหน้าท่ีความรับผดิชอบของต าแหน่ง 

-ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 

 



วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ บทที ่3 

- มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เอาตามเล่มของ ก.พ.ร. ทัง้ 100%  ทกุหวัข้อ ทกุรูปแบบ รวมทัง้การเว้นวรรค

ข้อความ การใช้สญัลกัษณ์ –   น าหน้าข้อย่อย  

 - มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี เอาตามเล่มของ ก.พ.ร. ทัง้ 100%  มีการเปล่ียนรูปแบบใช้สญัลกัษณ์เลก็น้อย 

              - ในความเห็นของผู้เขียน หวัข้อตา่งๆใน บทที่ 3 เห็นด้วยกบั ก.พ.ร   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  และ 

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี  ยกเว้นหัวข้อสดุท้ายของบทท่ี 3 คือ แนวคิด/งานวิจยัทีเ่ก่ียวขอ้ง ด้วยเหตผุลวา่เอกสารวชิาการ 

เลม่นี ้ไม่ใช่ “ผลงานวจิยั”  หรือ  “ผลงานวเิคราะห์” จึงไม่มีความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมีหวัขอ้นี้     มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี

เองยงัลงัเลท่ีจะมีหวัข้อนีเ้องเหมือนกนัจึงห้อยท้ายหวัข้อนีว้า่ “ถ้ามี”  ดงันัน้ใน บทที่ 3 ควรมีหวัข้อเป็น ดงันี.้.. 

  -หลกัเกณฑ์วธีิการปฏิบตังิาน 

                                  -วธีิการปฏิบตังิาน 

                                           -เง่ือนไข/ข้อสงัเกต/ข้อควรระวงั/สิง่ท่ีควรค านึงในการปฏิบตังิาน      

วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ บทที ่4 

- มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เอาตามเล่มของ ก.พ.ร. เกือบ 100%  ทกุหวัข้อ ทกุรูปแบบ รวมทัง้การเว้นวรรค

ข้อความ การใช้สญัลกัษณ์ –   น าหน้าข้อย่อย มีหวัข้อเดียวท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ไมเ่อาตาม ก.พ.ร. คือ..หวัข้อ 

แผนกลยทุธ์ในการปฏิบตังิาน โดยเปล่ียนมาเป็นหวัข้อ กจิกรรม/แผนปฏบิตังิาน 

 - มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี เอาตามเล่มของ ก.พ.ร. เกือบ 100%  มีการเปล่ียนรูปแบบใช้สญัลกัษณ์เลก็น้อย 

จากใช้สญัลกัษณ์ –  น าหน้าข้อย่อย  มาเป็นการใช้สญัลกัษณ์       แทนการใช้  – 

             นอกนีม้หาวทิยาลยัอบุลราชธานียงัได้เพิม่หัวข้อเข้ามาอีกสองหวัข้อในบทท่ี 4 นีค้ือ...  

                   วธิกีารใหบ้รกิารกบัผูร้ับบรกิารทีม่คีวามพงึพอใจ   และหวัข้อ 
                   แนวปฏบิัตทิีด่ใีนการปฏบิัตงิาน 

- ผู้เขียนเห็นวา่สองหวัข้อท่ีมหาวทิยาลยัอบุลราชธานีเพิม่ขึน้มานี ้เป็นเพียงการหวัข้อหนึ่งของการบรรยายของ

วทิยากรท่านหนึ่งเท่านัน้ หากจะยึดถือเป็นแนวปฏิบตัขิองมหาวทิยาลยั ก.พ.ร. เป็นองค์กร/สถาบนั จึงน่าจะมีน า้หนกั

เช่ือถือได้มากกวา่ เวน้แต่จะมีเหตขุอ้โตแ้ยง้/หกัลา้ง หากจะไม่เห็นดว้ยหวัหน่ึงหวัขอ้ใดในเล่มคู่มือฯ ของ ก.พ.ร. 

- หวัข้อท่ีควรจะเพิ่มขึน้มาในบทท่ี 4 นีค้ือ “เทคนิคการปฏิบตังิาน” ซึ่งจะสอดคล้องกบัช่ือของบทท่ี 4 อีกด้วย 

กลา่วคือในหวัข้อนีผู้้ปฏิบตังิานท่ีเขียนคูมื่อการปฏิบตังิานใดๆ เขาจะต้องแสดงเทคนิควธีิการปฏิบตังิานตามหลกัเกณฑ์ท่ี

ได้กลา่วไว้ในบทท่ี 3 เพ่ือให้ผู้อ่านหรือผู้ ท่ีจะน าคูมื่อการปฏิบตังิานนีไ้ปใช้งาน เข้าใจ และ สามารถน าไปปฏิบติัจริงได้

อย่างไร? ดงันัน้หวัข้อ “เทคนิคการปฏิบตังิาน” จะมีความส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะเป็นตวัชีวดัไดว่้าคนทีเ่ขียนคู่มือฯ

เล่มนีมี้ความเป็น ผูช้ านาญการ หรือ ผูเ้ชี่ยวชาญ ในเร่ืองนัน้(ตามคู่มือฯ)มากนอ้ยแค่ไหน? เฉกเช่นเดียวกบัการท่ีอาจารย์

สองคนใช้ต าราภาษาองักฤษเลม่เดียวกนัในการสอน นศ. หากทัง้สองคนมีเทคนิควธีิการสอน(ถ่ายทอด)ท่ีไมเ่หมือนกนั 

สมมตุิวา่คนแรก(คริสโตเฟอร์ ไรท์ จาก Chris English School)มีเทคนิควธีิการสอน ท่ีสอนแล้วผู้ฟังๆ แล้วเข้าใจ ฟังแล้วรู้

เร่ือง อาจารย์อีกคน(ไมร่ะบ)ุ แม้จะใช้ต าราเลม่เดียวกนัในการสอนกบัคนแรก แตมี่เทคนิควธีิการสอนท่ีสอนแล้วผู้ฟังๆ แล้ว



ไมเ่ข้าใจ ฟังแล้วไมรู้่เร่ือง ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะใช้เทคนิควิธีการสอนไมเ่หมือนกนั ดงันัน้หวัข้อ“เทคนิคการปฏิบตัิงาน” จึงมี

ความจ าเป็นอย่างมากท่ีต้องมีในบทท่ี 4 

               - ในความเห็นของผู้เขียน หวัข้อตา่งๆใน บทที่ 4 เห็นด้วยกบั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีปรับเปล่ียน หวัข้อ

แผนกลยทุธ์ในการปฏิบตังิาน มาเป็นหวัข้อ กจิกรรม/แผนปฏบิัตงิาน ด้วยเหตผุลวา่ในเม่ือเอกสารนีเ้ป็น “คูมื่อ 

การปฏิบตังิาน” จึงเป็นการสมควรแล้วท่ีจะเป็น กจิกรรม/แผนปฏบิัตงิาน  นอกจากนีบ้ทท่ี 3 นี ้ช่ือของบทก็บอกแล้ววา่ 

“หลักเกณฑ์วธีิการปฏบิัตงิานและเง่ือนไข” ดงันัน้...ในการปฏิบตังิานใดๆนัน้ ควรท่ีจะมีกจิกรรม/แผนปฏบิัตงิาน 

เพ่ือท่ีจะบอกวา่ในแต่ละกิจกรรม กิจกรรมใดเร่ิมเม่ือใด และสิน้สดุการปฏิบตังิานเม่ือใด  ในหวัข้อนีจ้ึงไม่ใช่แผนกลยุทธ์ 

เพราะเป็นเพียง คู่มือการปฏิบติังานรายบุคคลมิใช่องค์กร หากท าเป็นแผนกลยทุธ์แล้วจะต้องมี วสัิยทัศน์ และ พันธกิจ 

ของหน่วยงาน ซึ่ง วสัิยทัศน์ และ พันธกิจ เขาไมน่ิยมใช้กบัรายบคุคล 

 ในหวัข้อ “จรรยาบรรณ/คณุธรรม/จริยธรรมในการปฏิบตังิาน” ผู้เขียนเห็นวา่ไมมี่ความจ าเป็นต้องมีในเอกสาร

เลม่นี ้เพราะมนัจะไปซ า้ซ้อน และผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งต้องเขียนซ า้อีกครัง้ ในเอกสารหนึ่งท่ีเรียกว่า “แบบประวัติ” 

ของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งให้สงูขึน้ ท่ีทกุคนจะต้องเขียนอยู่แล้ว(บงัคบั)ตามแบบฟอร์มของ ก.พ.อ. ก าหนด จึงไมมี่ 

ความจ าเป็นไปเขียนหัวข้อนีใ้ห้ซ า้ซ้อนอีก 

ดงันัน้ใน บทที่ 4 ควรมีหวัข้อเป็น ดงันี.้.. 

   -กจิกรรม/แผนปฏบัิตงิาน 
                                  -ขัน้ตอนในการปฏิบตังิาน 
                                                 -เทคนคิการปฏบัิตงิาน 
                                           -วธีิการตดิตามประเมนิผลการปฏิบตังิาน     

วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ บทที ่5 

- มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เอาตามเล่มของ ก.พ.ร. ทัง้ 100%  ทกุหวัข้อ ทกุรูปแบบ รวมทัง้การเว้นวรรค

ข้อความ การใช้สญัลกัษณ์ –   น าหน้าข้อย่อย   

              - มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี เอาตามเลม่ของ ก.พ.ร. เกือบ 100%  มีการเปล่ียนรูปแบบใช้สญัลกัษณ์เลก็น้อย 

จากใช้สญัลกัษณ์ –  น าหน้าข้อย่อย  มาเป็นการใช้สญัลกัษณ์       แทนการใช้  – 
  

            * ช่ือของบทท่ี 5 ของมหาวทิยาลยัอบุลราชธานีแม้จะเหมือนเล่มของ ก.พ.ร. เกือบ 100% แตมี่การ “เว้นวรรค” 

สลบัต าแหน่งของข้อความค าว่า “และ” เท่านัน้ ท่ีเหลือข้อความเหมือน ก.พ.ร. ทัง้หมด ดงันี.้.. 

                        ช่ือบทท่ี 5 ของ ก.พ.ร. : ปัญหาอปุสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพฒันางาน 

                        ช่ือบทท่ี 5 ของมหาวทิยาลยัอบุลราชธานี. : ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และการพฒันางาน 

* หวัข้อท่ีสองของมหาวทิยาลยัอบุลราชธานี มีการเพิม่ค าวา่ “งาน”  เข้ามาตอ่ท้าย ดงันี.้.. 

                       หวัข้อท่ี 2 ของ ก.พ.ร. : แนวทางแก้ไขและพฒันา 

                       หวัข้อท่ี 2 ของมหาวทิยาลยัอบุลราชธานี. : แนวทางแก้ไขและพฒันางาน 



                * เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่(ตามเอกสาร)ในบทท่ี 5 ของมหาวทิยาลยัอบุลราชธานี ยงัมีหวัสองข้อเพิม่ขึน้มา คือ... 

                                     หวัข้อ  “บรรณานกุรม”  และหวัข้อ  “ภาคผนวก(ถ้ามี)” 

               ผู้เขียนเห็นวา่หวัข้อ  “บรรณานกุรม”  และหัวข้อ  “ภาคผนวก(ถ้ามี)” ของมหาวทิยาลยัอบุลราชธานีมีฐานะเป็น

หวัข้อหนึ่งในบทท่ี 5 ด้วยเหตผุลวา่... 

                          (1) ข้อความ “บรรณานกุรม”  และ  “ภาคผนวก(ถ้ามี)” มีการใช้สญัลกัษณ์       น าหน้าข้อความ 

เหมือนกบัท่ีใช้น าหน้าหัวข้ออ่ืนๆ ในทกุบท 

                          (2) รูปแบบการจดัระดบัแนวของข้อความอยู่ใน “แนว” เดียวกนัหรือตรงกนักบัหวัข้ออ่ืน ทกุหวัในทกุๆบท  

     หากข้อความ “บรรณานกุรม” และข้อความ “ภาคผนวก” จะไมใ่ช่หวัข้อหนึ่งของบทท่ี 5 ต้องมี“รูปแบบ” การ

เขียนเป็น  ดงันี.้..                

           (1) ต้องท าเป็นข้อความเน้นตวัอกัษรเป็น “ตัวหนา” เช่นเดียวกนักบับทท่ี 1-2-3-4-5 

                         (2) ต้องไม่มีการใช้สญัลกัษณ์         น าหน้าข้อความ และ 

                         (3) การจดัระดบัแนวของข้อความอยู่ใน “แนว” เดียวกนัหรือตรงกนักบับทท่ี 1-2-3-4-5  
           

ผู้เขียนเห็นเห็นด้วยกบั ก.พ.ร. ดงันัน้ใน บทที่ 5 ควรมีหวัข้อเป็น ดงันี.้.. 

   -ปัญหาอปุสรรคในการปฏิบตังิาน 

                                  -แนวทางแก้ไขและพฒันา 

                                           -ข้อเสนอแนะ 

ข้อสังเกต : ผู้เขียนเห็นวา่รูปแบบบทต่างๆ การเว้นวรรค การใช้สญัลกัษณ์ รวมทัง้การท่ีมีข้อความ บรรณานกุรม และ   

ข้อความภาคผนวก ท่ีไปปรากฏในบทท่ี 5  ของเลม่คูมื่อการปฏิบตังิาน มหาวทิยาลยัอบุลราชธานีนัน้... เป็นเร่ืองของเจ้า 

หน้าที่ผู้พิมพ์เอกสาร  มากกว่าจะเป็นเจตนาของมหาวทิยาลัย จะให้เป็นอย่างน้ัน 
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ประวัติผู้เขียน : 

- อาชีพ : รับราชการ 
- ประสบการณ์การรับราชการ : 
 พ.ศ.2534    เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ระดับ 4  
 พ.ศ.2536    เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ระดับ  5 
                  พ.ศ.2538    เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ระดับ 6  

  พ.ศ.2541    เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ระดับ 7  ช านาญการ 
 พ.ศ.2544    เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ระดับ 8  ช านาญการ 
 พ.ศ.2549    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ระดับ 9  เช่ียวชาญ 

- รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ : 
        ๏  บุคลากรสายสนับสนุน  ท่ีมีผลงานวิชาชีพดีเด่น  ประจ าปี พ.ศ. 2548  ของสภาข้าราชการและ
ลูกจ้าง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
        ๏  ศิษย์เก่าดีเด่น ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2551 

- ผลงานทางวิชาการวิชาชีพ : 
           มีผลงานทางวิชาการท่ีมีการตีพิมพ์ และเผยแพร่ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย  มากกว่า 100 เรื่อง 

- ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร : ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆท่ัวประเทศ 

         ๏ เทคนิคการเขียน คู่มือการปฏิบัติงาน 

         ๏ เทคนิคการเขียน ผลงานการวิเคราะห์ 

         ๏ เทคนิคการเขียน ผลงานเชิงสังเคราะห์ 

         ๏ เทคนิคการเขียน ผลงานวิจัยสถาบัน 

         ๏ เทคนิคการเขียนค่างาน : เขียนอย่างไรให้ผ่าน 

         ๏ การวิเคราะห์กรอบและจัดท าแผนอัตราก าลังระยะ 3-5 ปี 

         ๏ การวิเคราะห์กรอบต าแหน่งระดับ เช่ียวชาญ ช านาญการ ฯลฯ ท่ีผึงจะมี 

 

      - ชื่อ : เรืองชัย  จรุงศิรวัฒน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ                                     
                                           ผู้เช่ียวชาญประจ าส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
                                           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเภทบัญชีรายช่ือของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                                           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  
 

 



เอกสารอา้งองิ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

เอกสารหน้า 54 



 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลยัให้ถือปฏิบติั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ออกเป็นบนัทกึข้อความแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กบบ.ให้ถือปฏิบติั 





 

 


