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ก 
 
 

คํานํา 
 
 
เอกสารเทคนิคการเขียนคูมือการปฏิบัติงานเลมที่อยูในมือของทานนี้ เปนเอก 

สารที่ผูเขียนไดรวบรวมมาจากประสบการณในการเปนวิทยากร เรื่อง “เทคนิคและ
วิธีการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน” ที่ผูเขียนไดรับเชิญในการการเปนวิทยากรในเรื่องน้ี 
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับบุคลากร ขาราชการ พนักงาน สายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยตางๆท่ัวประเทศอาทิเชน มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนาร ี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ตลอดจนมหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ
ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ผูเขียนจึงไดรวบรวมเอกสารวิชาการ ความรู และประสบการณจากการเปน
วิทยากรมาเขียนเปนคูมือเลมน้ีขึ้น โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหบุคลากรสายสนบัสนุน
วิชาการในมหาวิทยาลัย ทั้งที่เปนขาราชการก็ดี พนักงานมหาวิทยาลัยก็ดี ใชเปน
แนวทางในการเขียนเปนผลงานทางวิชาการของตนเอง ในการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน
ในตําแหนงที่ตนไดปฏิบัติอยู เพื่อใชเปนผลงานในการขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น เปน
ผูชํานาญการ ผูเช่ียวชาญ ของมหาวิทยาลัยตอไป  

 
 
 
 

 
(เรืองชัย  จรุงศิรวัฒน)                        

มกราคม  2554 
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บทท่ี 1 
ความรูเบื้องตน 

ในการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน 
 

 
1.1 ความหมายของคูมือการปฏิบัติงาน        

 
คูมือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่แตละหนวยงานสรางขึ้นมาเพื่อ 

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานนั้นและใชเปนคูมือสําหรับศึกษา
การปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานอีกทั้งยังสามารถปรับปรุงให
สอดคลองกับระเบียบ วิธี และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนไปในอนาคต  

• เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตน และสิ้นสุด
ของกระบวนการ 

• เปนเอกสารที่ใชประกอบการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งที่กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง มีคําอธิบายการปฏิบัติงาน ซึ่งมีเน้ือหาสาระ
ที่สมบูรณ และมีรายละเอียด ครอบคลุมเน้ือหาในแตละเรื่อง ในแตละ
งาน โดยจัดทําเปนรูปเลม 

• สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
• เปนเอกสารในเชิงคุณภาพ ซึ่งรวบรวมกฎหมาย พระราชบัญญัติ 

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักการปฏิบัติในหนาที่ความรับผิดชอบ 
พรอมทั้งแนวทางในการดําเนินงาน รวมทั้งแนวทางการแกไขปญหา 
ขอเสนอแนะ  

• ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการตางๆขององคกร และ
วิธีควบคุมกระบวนการนั้น 

• มักจัดทําขึ้นสําหรับลักษณะงานที่ซับซอนมีหลายขั้นตอน และ
เกี่ยวของกับคนหลายคน 

 
   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2549:16) วิธีปฏิบัติงาน/ 

วิธีการทํางาน(Work Instruction) เปนเอกสารที่มีรายละเอียดวิธีการทํางาน
เฉพาะหรือแตละขั้นตอนของกระบวนการ เปนขอมูลเฉพาะ มคีําแนะนําในการ
ทํางานและรวมทั้งวิธีที่องคกรใชในการปฏิบัติงานโดยละเอียด 
 

ปรัชญา ศิริภูรี (2550 : 23) กลาวถึงคูมือการปฏิบัติงานวาเปนเอกสารที่ถูก
จัดเตรียมขึ้นสําหรับพนักงาน  โดยคูมือการปฏิบัติงานจะประกอบดวย หัวขอ
ตาง ๆ ดังน้ี  คือ  
 
     •  สรุปขัน้ตอนตาง ๆ ทั้งหมดของระบบ 
     •  Flowchart ของระบบงาน (Details System Flowchart) 
     •  วิธีการจัดติดตั้งระบบ (Job Program Setup Instructions) 
     •  ขั้นตอนการสํารองขอมูลและระบบงาน (Backup Procedure) 
     •  ขั้นตอนการเรียกคืนขอมูลเพื่อนํากลับมาใชใหม (Recovery and 
Restart Procedure) 
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1.2 ความสาํคัญของคูมือการปฏิบตัิงาน 
 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(อางอิง  จากเสถียร คาม ี
ศักดิ์ 2553:4)ไดใหความสําคัญกับการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและประโยชน 
ของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ไวดังน้ี 
  
    • เพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน 
    • ผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง 
    • ผูปฏิบัติงานทราบวาควรปฏิบัติอยางไร เมื่อใด กับใคร 
    • เพื่อใหการปฏิบตัิงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และ
เปาหมายขององคกร 
    • เพื่อใหผูบริหารติดตามผลงานไดทุกขั้นตอน 
    • เปนเครื่องมือในการฝกอบรม 
    • ใชเปนเอกสารอางอิงในการทํางาน 
    • ใชเปนสื่อในการประสานงาน 
    • ไดงานที่มีคุณภาพตามกําหนด 
    • ผูปฏิบัติงานไมเกิดความสับสน 
    • แตละหนวยงานรูงานซึ่งกันและกัน 
    • บุคลากร หรือเจาหนาที่สามารถทาํงานแทนกันได 
    • สามารถเริ่มปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เมื่อมีการโยกยาย
ตําแหนงงาน 
    • ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซอน 
 
1.3 วัตถุประสงคของคูมือการปฏิบตัิงาน 
 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(2552:27) ไดเขียนถึง 
วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 
    •   เพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน ได
ผลลัพธที่เหมือนกันและคงที่ 
    •   ผูปฏิบัติงาน ผูใชบริการทราบ และเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง 
เพราะจะแสดงถึงลําดับขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน (Flow of Steps) 
    •   ผูปฏิบัติงาน ผูใชบริการทราบวาควรปฏิบัติงานอยางไร เมื่อใด กับใคร 
เพราะจะระบรุายละเอียดอยางครบถวน 
    •   เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และ 
เปาหมายขององคกร เพราะถาผานการพิจารณา ทบทวน และอนุมัติแลว และ
มีการแสดงวัตถุประสงคในการจัดทําอยางชัดเจน 
   •   เพื่อใหผูบริหารติดตามงานไดทุกขั้นตอน เพราะมีการแจกจายไปยัง
ผูเกี่ยวของทุกคนและจัดเก็บไวอางอิง 
   •   เปนเครื่องมือในการฝกอบรม เพราะชวยสรางความเขาใจที่ชัดเจน และ
ระบุรายละเอยีดไดครบถวนมากกวาการอธิบายดวยวาจาเพียงอยางเดียว ซึ่ง
อาจอธิบายตกหลนไมครบถวน เพราะในบางกระบวนการอาจจะมีพนักงานมาก
หรือเขาใหมอยูตลอดเวลา จึงปองกันการทํางานที่ไมเหมือนกัน 
   •   ใชเปนสื่อในการประสานงาน เพราะมีการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
บุคคลหรือหนวยงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือปญหาเกิดขึ้นสามารถใชใน
การประชุม หรือประสานงานรวมกัน 
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   •   ใชเปนเอกสารอางอิงในการทํางาน 
   •   ไดงานที่มีคุณภาพตามที่กําหนด 
   •   ผูปฏิบตัิงานไมเกิดความสับสน 
   •   แตละหนวยงานรูงานซึ่งกันและกัน 
   •   บุคลากรหรือเจาหนาที่สามารถทํางานแทนกันได 
   •   สามารถเริ่มปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และรวดเร็วเมื่อมีการโยกยาย
ตําแหนง 
   •   ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซอน 
   •   ลดขอผิดพลาดจากการทํางานที่ไมเปนระบบ 
   •   ชวยเสริมสรางความมั่นใจในการทํางาน 
   •   ชวยใหเกิดความสม่ําเสมอในการปฏบิัติงาน 
   •   ชวยลดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในการทํางาน 
   •   ชวยลดการตอบคําถาม 
   •   ชวยลดระยะเวลาในการสอนงาน 
   •   ชวยใหการทํางานเปนมืออาชีพ 
   •   ชวยในการออกแบบระบบงานใหม และปรับปรุงงาน 
 
1.4 ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงาน 
 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(2552:28) ไดเขียนถึง 
ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน วาคูมือการปฏิบัติงานมีประโยชน
อยูหลายอยาง แตขอดีหลักๆ ในการทําคูมือการปฏิบัติงาน สรุปไดดังน้ี 
 
   •  ชวยลดการตอบคาํถาม บอยครั้งที่คูมือชวยตอบคําถามที่เกิดขึ้นในการ
ทํางานเชน “งานนี้ใชแบบคํารองอะไรครับหัวหนา” หรือ “เอกสารที่ตองการ
เซ็นสําเนากี่ชุดคะ” 
   • ชวยลดเวลาในการสอนงาน ในสํานักงานหรือหนวยงานมักจะมีขาราช 
การยายเขายายออกเสนอ และจะตองมีการสอนงานใหมเกิดขึ้น เพือ่ให
สอดคลองกับมาตรฐานของสํานักงาน ดังน้ันคูมือการปฏิบัติงานจะชวย
ประหยัดเวลาในการสอนงานไดมาก 
   •ชวยเสรมิสรางความมั่นใจในการทํางาน ปญหาในลักษณะที่วาผูปฏิบัติ 
งานไมแนใจในขั้นตอนการทํางาน หรือไมมั่นใจวาทําๆไปแลวถูกระเบียบหรือ
เปลา การมีคูมือชวยลดปญหาเหลาน้ีและทําใหสามารถทํางานดวยความมั่นใจ
ยิ่งขึ้น 
   • ชวยใหเกิดความสม่ําเสมอในการทํางาน หลายครัง้ที่ไมสามารถชี้วัด
วาใครทํางานมีประสิทธภิาพมากกวาใคร สามารถใชคูมือเปนบรรทัดฐานใน
การเปรียบเทียบ และปรบัใหการทํางานมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันได 
   •   ชวยลดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในการทํางาน คําถามที่วา “หนาที่
ใคร” “ใครรับผิดชอบ”  “หัวหนาไมอยูใครเซ็นแทน” คําถามในเชิงปญหาแบบ
น้ีจะหมดไปถามีคูมือการปฏิบัติงานที่ระบุไวใหชัดเจน 
   • ทําใหการปฏิบัติงานเปนแบบมืออาชีพ เมื่อมีบุคคลภายนอกมาเยี่ยม
ชม ดูงาน หรือมีผูมาตรวจประเมิน การมีคูมือการปฏิบัติงานจะแสดงใหเห็นถึง
ความเปนแบบมืออาชีพในการปฏิบัติงาน และชวยใหสามารถอธิบายกระบวน 
งานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   • ชวยในการปรับปรุงงานและออกแบบกระบวนงานใหมการลดขั้นตอน 
และระยะเวลาอาจเปนสิ่งที่ตองปรับปรุงอยางตอเน่ือง การมีคูมือจะชวยเปน
ฐานทําใหสามารถปรับปรงุงาน หรือออกแบบระบบงานใหมไดงายขึ้น 
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 นอกจากนี้คูมือการปฏิบัติงานจะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการปฏิบัติ 
งานแลว คูมือการปฏิบัติงานยังสามารถนําไปใชสําหรับเรื่องอื่นๆ ไดอีกดวย 
เชน 
 
   •   ใชฝกอบรมขาราชการใหม 
   •   ใชรวบรวมประเด็นที่ไมใชกรณีปกติ 
   •   ใชในการปรับปรุงงาน 
   •   ใชในการออกแบบระบบงานใหม 
   •   ใชเปนฐานในการประกาศเวลามาตรฐานในการใหบริการ 
 
 บัญชา วิชยานุวัติ(2550 :24) ไดกลาวถึงประโยชนของคูมือการปฏิบัต ิ
งาน วามีประโยชนดังน้ี 
 
       1. เปนการยกระดับองคกร 
       2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
       3. สรางมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา  
       4. ลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน  
       5. แกปญหาความขัดแยง 
       6. สรางโอกาสในการเติบโตขยายกิจการ  
       7. ประหยัดคาใชจาย 
 
 
1.5 องคประกอบของคูมือการปฏิบตัิงาน 

 
องคประกอบของคูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนเอกสารที่จะบอกเลาให

ทราบถึงกระบวนงานวา “ใคร?” ตอง  “ทําอะไร?”  “ทําที่ไหน?”  “ทําเมื่อไร?” 
และ “ทําไม?”  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(2552:33) ไดเขียนถึง 
องคประกอบของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานมีอยูทั้งหมด 8 สวน ดังน้ี 
 
     •   วัตถุประสงค(Objectives) 
     •   ขอบเขต(Scope) 
    •   คําจํากัดความ(Definition) 
    •   ความรับผิดชอบ(Responsibilities) 
     •   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Procedure) 
     •   เอกสารอางอิง(Reference Document) 
    •   แบบฟอรมที่ใช(Form) 
     •   เอกสารบนัทึก(Record) 
 
วัตถุประสงค (Objectives) 
 
ความหมาย  :  เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงวัตถุประสงคในการจัดทํา 
                   เอกสารเรื่องน้ีขึ้นมา 
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ขอบเขต (Scope) 
 
ความหมาย  : เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงขอบเขตของกระบวนการในคูมือ
วาครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนใด? ถึงขั้นตอนใด? หนวยงานใด? กับใคร? ที่ใด? 
และเมื่อใด? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางวัตถุประสงคเรือ่ง : คูมือการตรวจสอบภายใน 

ตัวอยางขอบเขตเรือ่ง : คูมือการตรวจสอบภายใน 
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คําจํากัดความ (Definition) 
 
ความหมาย  : 

เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงคําศัพทเฉพาะ ซึ่งอาจเปนภาษาไทย 
หรือภาษาอังกฤษ หรือคํายอ ที่กลาวถึงภายใตระเบียบปฏิบัติน้ันๆ เพื่อใหเปน
ที่เขาใจตรงกัน 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
หนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
 
ความหมาย  : 

เปนการชี้แจงใหผูอานทราบวามีใครบางที่เกี่ยวของกับระเบียบปฏิบัติ
น้ันๆ โดยมักจะเรียงจากผูมีอํานาจหรือตําแหนงสูงสุดลงมา 
 

ระบุวามีใครบางที่เกี่ยวของกับกระบวนการนั้นๆ และความรับผิดชอบที่
ตองดําเนินการในกระบวนการ ประกอบดวย 

 
บุคคล  เรียงจาก ผูมีอํานาจหรือตําแหนงสูงสุด 
องคคณะ เรียงจาก คณะกรรมการ ถึง คณะทํางานยอย 
สวนราชการ เรียงจาก สวนราชการระดับกรม ถึง หนวยงาน 

                                                ระดับสํานัก/กอง/กลุมงาน  
 
 
  
 
 

ตัวอยางคําจํากัดความ เรื่อง : คูมือการตรวจสอบภายใน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติราชการ (Procedure) 
 
ความหมาย  : 

เปนการอธิบายขั้นตอนการทํางานอยางละเอียด วาใคร? ทําอะไร? ที่
ไหน? อยางไร เมื่อใด? โดยสามารถจัดทําไดในรูปแบบตางๆ ไดแก การใช
ขอความอธบิาย หรือการใชตารางอธิบาย หรือการใชแผนภูมิ หรือการใช Flow 
Chart 
 
 
   
 
 
 

 

ตัวอยางหนาที่ความรับผิดชอบเรือ่ง : คูมือการตรวจสอบภายใน 

ตัวอยางการเขียนขั้นตอนการปฏิบัต ิ
หรือระเบียบปฏิบัติราชการ 
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เอกสารอางอิง (Reference Document) 
 
ความหมาย  : 
 เปนการชี้แจงใหผูอาน ทราบถึงเอกสารอื่นใดที่ตองใชประกอบคูกัน 
หรืออางอิงถึงกัน เพื่อใหการปฏิบัติงานนั้นๆ สมบูรณ ไดแก ระเบียบปฏิบัติ
เรื่องอื่น พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการทํางาน เปนตน 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
แบบฟอรมที่ใช (Form) 
 
ความหมาย  : 
 เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงแบบฟอรมตางๆ ที่ตองใชในการบันทึก
ขอมูลผูเกี่ยวของในการปฏิบัติงานของกระบวนการนั้นๆ 
 
          แบบฟอรมที่ใชระบุรายช่ือแบบฟอรมที่ใชติดตามผลการดําเนินการ
ตามคูมือที่แสดงใหทราบถึงแบบฟอรมตางๆ สําหรับการบันทึกขอมูลของผูที่
เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของกระบวนการนั้น ๆ โดยขอใหแสดงตัวอยาง
แบบฟอรมไวในภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวอยางเอกสารอางองิเรื่อง : คูมือการตรวจสอบภายใน 

ตัวอยางแบบฟอรมเรื่อง : คูมือการตรวจสอบภายใน 



 9

 
เอกสารบันทึก (Record) 
 
ความหมาย  : 

เปนการชี้แจงใหผูอานทราบวาบันทึกใดบางที่ตองจัดเก็บเพื่อเปน
ขอมูลหรือหลักฐานของการปฏิบัติงานนั้นๆ พรอมทั้งระบุถึงผูรับผิดชอบในการ
จัดเก็บสถานที่ ระยะเวลา และวิธีการจัดเก็บ 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.6 ลักษณะที่ดีของคูมือการปฏิบตัิงาน 
 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)   ไดกลาวถึง 
ลักษณะที่ดีของคูมือการปฏิบัติงาน ผูเขียนควรจัดทําใหมีลักษณะดังตอไปน้ี 
 
   • เนือ้หากระชับ ชัดเจน เขาใจงาย เน่ืองจากมีไวใชในการปฏิบัติงาน มิ 
ใชเพื่อคนควา ศึกษา วจัิย ที่ตองใชเวลาในการอานคอนขางนาน คือมีการ
ปฏิบัติงานที่ดีตองจดจาํไดงาย และคนหาขั้นตอนที่ตองการทราบไดสะดวก
และรวดเร็ว 
   • เปนประโยชนสําหรับการทํางานและฝกอบรม เพราะเมื่อจัดทําขึ้นมา 
แลวตองใชประโยชนใหคุมคา บางครั้งคูมือที่เราทําขึ้นเอง เราอาจเขาใจคน
เดียว ดังน้ันตองคํานึงถึงผูอานที่เปนผูปฏิบัติงานใหมดวย 
   • เหมาะสมกับองคการและผูใชงานแตละกลุมทั้งดานรูปแบบ ภาษา 
และการเขาถึง 
   • มีความนาสนใจ นาติดตาม โดยอาจใชเทคนิคตางๆ เชน ตาราง รูป 
ภาพ แผนภูมิ หรือผังงาน(Flow chart) 
   • มีความเปนปจจุบัน(Update)ไมลาสมยั โดยการทบทวนและปรับ 
เปลี่ยนขั้นตอนหรือรายละเอียดตางๆ ที่สําคัญ ตองมีความยืดหยุนโดยการไม
ระบุขอมูลที่เฉพาะเจาะจงลงไป เชน วันที่ จํานวน ช่ือบุคคล ซึ่งอาจใชไดไม
นานแตลาสมัยไดงาย 
   • แสดงหนวยงานที่จัดทํา วันที่บังคับใช เพือ่ใหมั่นใจวาเปนเอกสารของ
หนวยงานใด ลาสมัยหรือยัง 
   • มตีัวอยางประกอบ เพื่อเพิ่มความเขาใจ และปองกันความเขาใจที่คาด
เคล่ือน 
 
 
 
 

ตัวอยางเอกสารบันทกึ เรื่อง : คูมือการตรวจสอบภายใน 
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1.7  ระดับของคูมือการปฏิบตัิงาน 
 
 เสถียร  คามศีักดิ์(2553 : 5) ไดแบงระดับของคูมอืการปฏิบัติงานออก 
เปน 3 ระดับ คือ 
 
 1. Manual Book เปนคูมือการปฏิบัติงานที่นําเอา กฎ ระเบียบ 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ขอบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน มติ หนังสือ
ตอบขอหารอืที่เกี่ยวของ มารวบรวมไวเปนหมวดหมูแลวทําเปนรูปเลม 

2. Cook Book เปนคูมือการปฏิบัตงิานที่เหมือนกับระดับ Manual 
Book แตตองเพิ่มขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน 

3.  Tip Book เปนคูมือการปฏิบัติงานที่เหมือนกับระดับ Manual 
Book และ Cook Book แตตองเพิ่มเทคนิค ประสบการณในสาขาวิชาชีพ และ
หรือนําเทคโนโลยีมาใช และหรือประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

************************************* 
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บทท่ี 2 
โครงรางของคูมือการปฏิบัติงาน 

 
 
การเขยีนโครงรางของคูมือการปฏิบัติงาน 
 
 ในการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน  ไมมีรูปแบบการเขียนโครงรางที่เปน
มาตรฐานสากลเหมือนการเขียนรายงานวิจัย ที่มีรูปแบบเปนมาตรฐานสากลมี
โครงรางการเขียนเปน 5 บท และแตละบทมีช่ือของบทที่เปนมาตรฐาน ดังน้ี 
 
 บทที่ 1 บทนํา 
 บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 
 บทที่ 4 ผลการวิจัย 
 บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล 
 
 ดังน้ันเมื่อไดอานหรือพบเห็นงานวิจัยไมวาจะเปนของไทยหรือของ
ตางประเทศ จะพบวามีโครงรางรูปแบบของการเขียนงานวิจัยเปน 5 บทตามที่
กลาวมาแลวขางตน เมื่อเปรียบเทียบการเอกสารคูมือการปฏิบัติงานที่จัดทํา
โดยหนวยงานกลางของรัฐหลายหนวยงาน พบวามีรูปแบบโครงรางของคูมือ
การปฏิบัติงานที่แตกตางกันไป ทั้งน้ีเน่ืองจากการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน
สามารถเขียนไดหลายลักษณะตามรูปแบบของงานที่ปฏิบัติแตกตางกัน ในที่น้ี
จะขอยกตัวอยางคูมือการปฏิบัติงาน ที่มีโครงรางตางๆ กัน เชน  
 

คูมือการปฏิบัติงาน เลมที่ 1เรื่อง “คูมือการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา” ที่จัดทําโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ.) ซึ่งเปนองคมหาชน มีโครงรางรูปแบบของการเขียนคูมือแบง
ออเปน “บท” มีจํานวนทั้งสิ้น 8 บทคือ 

 
 บทที่ 1 บทนํา 
 บทที่ 2 หลักการและวัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพภายนอก 
                     ระดับอุดมศึกษา 
 บทที่ 3 ความสัมพันธระหวางสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
                     คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า กั บ ห น ว ย ง า น ต น สั ง กั ด แ ล ะ 
                     สถาบันอุดมศึกษา  ในการประ เมินคุณภาพภายนอก  
                     ระดับอุดมศึกษา 
 บทที่ 4 กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 
 บทที่ 5 คําอธิบายรายมาตรฐานและตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพ 
                     ภายนอก ระดับอุดมศึกษา 
 บทที่ 6 เกณฑการประเมินระดับตัวบงช้ี 
 บทที่ 7 เกณฑในการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 
 บทที่ 8 การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดม 
                     ศึกษา 
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             ภาพที่ 1 แสดงหนาปก คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ 
                          อุดมศึกษา ของ สมศ. 
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     ภาพที่ 2 แสดงหนาสารบัญ คูมือการประเมินคุณภาพภายนอก 
                           ระดับอุดมศึกษา ที่แบงเปนจํานวน 8 บท 

 
 
 
คูมือการปฏิบัติงาน เลมที่ 2 เรื่อง “คูมือการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา” ที่จัดทําโดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.) มีโครงรางรูปแบบของการ
เขียนคูมือแบงออกเปน “บท” เชนเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดับอุดมศึกษา ที่จัดทําโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ.) แตคูมือเลมน้ีมีจํานวนทั้งสิ้นเพียง 3 บทคือ 

 
 บทที่ 1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการ 
                     ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
 บทที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
 บทที่ 3 วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํา 
                     รับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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ภาพที่ 3 แสดงหนาปก คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรอง 
              การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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ภาพที่ 4 แสดงหนาสารบัญ คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํา 
             รับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ที่แบงออกเปน 
             จํานวน 3 บท 
 
 

คูมือการปฏิบัติงาน เลมที่ 3 เรื่อง “คูมือการจัดระดับการกํากับดูแล
องคกรภาครัฐ ตามหลักธรรภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” มีโครง
รางรูปแบบของการเขียนคูมือแบงที่มิไดเปน “บท” เหมือนอยางคูมือสองเลม
แรก แตใช  “ตัวเลขหัวขอ” แทนการแบงเปนบท มีจํานวนทั้งสิ้น 6 หัวขอ 
คือ 

 
 1 ความเปนมา 
 2 วัตถุประสงค 
 3 แนวคิดการกํากับดูแลองคกรภารรัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการ 
            บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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         4 หลักเกณฑการจัดระดับการกํากับดูแลองคกรภาครัฐตามหลักธรรมา 
            ภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
         5 แนวทางการจัดระดับการกํากับดูแลองคกรภาครัฐตามหลักธรรมา 
            ภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
         6 แนวทางการพิจารณาใหคะแนน 
 
 

 
 
ภาพที่ 5 แสดงหนาปก คูมือการจัดระดับการกํากับดูและองคกรภาครัฐ ตาม 
             หลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
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คูมือการปฏิบัติงาน เลมที่ 4 เรื่อง “คูมือการบริหารงานพนักงาน

ราชการ” ที่จัดทําโดยคณะทํางานโครงการนําระบบลูกจางสัญญาจางสูทาง
ปฏิบัติ สํานักงาน ก.พ. มีโครงรางรูปแบบของการเขียนคูมือที่มิไดเปน “บท” 
เหมือนอยางคูมือสองเลมแรก และไมไดใชใช  “ตัวเลขหัวขอ” เหมือนเลมที่
สาม คูมือเลมที่ 4 น้ีใช “สวน”แทนการแบงเปนบท มีจํานวนทั้งสิ้น 5 สวน คือ 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงหนาสารบัญ คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคกรภาครัฐ  
              ตามหลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 6 หัวขอ 
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         สวนที่ 1 ความเปนมาเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ 
         สวนที่ 2  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.  
                      2547 และคําอธิบาย 
         สวนที่ 3 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและคําอธิบาย 
         สวนที่4 ขอมูลเปรียบเทียบพนักงานราชการกับบุคลากรภารรัฐ 
                      ประเภทอื่น 
         สวนที่ 5 คําถาม-คําตอบ 
 
 

 
 
 
           ภาพที่ 7 แสดงหนาปก คูมือการบริหารงานพนักงานราชการ 
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        ภาพที ่8  แสดงหนาสารบัญ คูมือการบริหารงานพนักงานราชการ 
                     ที่แบงออกเปนจํานวน 5 สวน 
 
 
 เสถียร   คามีศักดิ์  (2553:24) บุคลากร  ผู เ ช่ียวชาญ  ระดับ  9 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดวางโครงรางในเอกสาร “การเขียนคูมือ
ปฏิบัติงาน ขาราชการตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เช่ียวชาญเฉพาะ
และพนักงานสายสนับสนุน” วาควรกําหนดเปนบทๆ ที่เปนประเด็นสําคัญ 
จํานวน 5 บท ดังน้ี 
 
 บทที่ 1 บทนํา 
                - ความเปนมาความจําเปน(ภูมิหลัง) ความสําคัญ 
                      - วัตถุประสงคของการศึกษา 
                      - ขอบเขตของการศึกษา 
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 บทที่ 2 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 
     - บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 
     - ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
     - โครงสรางการบริหารจัดการ 
 บทที่ 3 หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 
     - หลักเกณฑการปฏิบัติงาน 
     - วิธีการปฏิบัติงาน 
     - เง่ือนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งที่ควรคํานึงในการ 
                         ปฏิบัติงาน 
     - แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
     - แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน 
     - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Flow chart) 
     - วิธีการใหบริการกับผูรับมีความพึงพอใจ 
     - จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 บทที่ 5 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขและการพัฒนางาน 
     - ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
     - แนวทางแกไขและพัฒนางาน 
     - ขอเสนอแนะ 
  

 
 
             ภาพที่ 9 แสดงหนาปกคูมือ การเขียนคูมือการปฏิบัติงาน 
                          ของเสถียร  คามศีักดิ์   
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เรืองชัย  จรุงศิรวัฒน (2551:37) นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ผูเช่ียวชาญ ระดับ 9  มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดโครงรางในเอกสาร
การบรรยาย เรื่อง “เทคนิคและวิธีการเขียนคูมือปฏิบัติงาน” ในการอบรม
บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ช ว ย วิ ช า ก า ร  คณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาควรกําหนดเปนบทๆ จํานวน 5 บท ดังน้ี 
 
 บทที่ 1 บทนํา 
                - ความเปนมาและความสําคัญ 
                      - วัตถุประสงค 
      - ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
                      - ขอบเขตของคูมือ 
     - คําจํากัดความ/นิยามศัพทเฉพาะ 
     - ขอตกลงเบื้องตน 
 
 บทที่ 2 โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบ 
     - โครงสรางหนวยงาน 
     - ภาระหนาที่ของหนวยงาน 
     - บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 
     - ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
     - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 บทที่ 3 กฎ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ ขอบังคับ มติ เกณฑมาตรฐาน 
                     วิธีการคํานวณ วิธีการวิเคราะห 
     - กฎ ระเบียบ  คําสั่ง ประกาศ   
     - ขอบังคับ มติ หนังสือเวียนที่เกี่ยวของ   
     - เกณฑมาตรฐาน 
     - การเก็บรวบรวมขอมูล 
     - วิธีการคํานวณ/วิธีการวิเคราะห ขอมูล 
 
 บทที่ 4 เทคนิควิธีการใชคูมือ/กรณีตัวอยางศึกษา 
     - เทคนิควิธีการใชคูมือ 
     - กรณีตัวอยางศึกษา 
 
 บทที่ 5 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
     - ปญหาอุปสรรค 
     - ขอเสนอแนะในการพัฒนางาน 
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      ภาพที ่10  แสดงหนาปกเอกสารการบรรยายเรื่อง เทคนิคและวิธี 
                      การเขียนคูมือการปฏิบัติงาน ของเรืองชัย จรุงศิรวัฒน 

 
 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(2552:37) ไดกําหนด
โครงราง/โครงเรื่อง(Outline)ไวในเอกสาร การเขียนคูมือปฏิบัติงาน Work 
Manual ไวเปนจํานวน 5 บท ดังน้ี 
 

บทที่ 1 บทนํา 
                - ความเปนมา/ความจาํเปน/ความสําคัญ 
                      - วัตถุประสงค 
                      - ขอบเขต 
     - นิยามศัพทเฉพาะ/คําจํากัดความ 
 บทที่ 2 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 
     - บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 
     - ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
     - โครงสรางการบริหารจัดการ 
 บทที่ 3 หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 
     - หลักเกณฑการปฏิบัติงาน 
     - วิธีการปฏิบัติงาน 
     - เง่ือนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งที่ควรคํานึงในการ 
                         ปฏิบัติงาน 
     - แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
     - แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน 
     - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     - วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     - จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
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 บทที่ 5 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขและการพัฒนางาน 
     - ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
     - แนวทางแกไขและพัฒนางาน 
     - ขอเสนอแนะ 
 

 

 
 
 
ภาพที่ 11 แสดงหนาปกคูมือ การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน work manual 
               ของ ก.พ.ร. 
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ภาพที่ 12 แสดงตัวอยางการกําหนดโครงรางในการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน 
               work manual ของ ก.พ.ร. 
 
 
 จากตัวอยางเอกสารคูมือการปฏิบัติงานขางตน จะเห็นไดวาการเขียน
โครงรางของคูมือการปฏิบัติงานในแตละเลมไมไดมีรูปแบบที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับรูปแบบของงานที่ปฏิบัติที่แตกตางกัน จึงสามารถเขียน
โครงรางของคูมือการปฏิบัติงานไดหลายลักษณะตามรูปแบบของการ
ปฏิบัติงาน อยางไรก็ตามการเขียนคูมือการปฏิบัติงานผูเขียนควรเขียนให
เขาใจงาย ยืดหยุนและรัดกุม เพื่อเปนแนวทางในการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน
วาจะเขียนอะไร? เขียนอยางไร? มีประเด็นที่สําคัญอะไรบาง? และถาจะตอง
ศึกษา คนควา และหาขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมจะตองเพิ่มเติมในสวน
ใดบาง? ตลอดจนการใชคําศัพทใหเหมาะสมกับระดับ และผูใชงาน 
 
 
 
 

**********************************
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บทท่ี 3 
เทคนิคและตัวอยางการเขียน 

คูมือการปฏิบัติงาน 
 

 จากบทที่ 3 โครงรางของคูมือการปฏิบัติงาน จะเห็นไดวาในการเขียน
โครงรางของคูมือการปฏิบัติงานมิไดมีมาตรฐานตายตัววาจะแบงเปนกี่บท หรือ
กี่สวน หรือกีห่ัวขอ ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบของงานที่ปฏิบัติที่แตกตางกัน ดังน้ัน
จึงสามารถเขียนโครงรางของคูมือการปฏิบัติงานไดหลายลักษณะตามงานที่
ปฏิบัติดังที่ไดยกตัวอยางไวในบทที่ 3 ที่ผานมา 
 
 ในบทนี้ จะขออธิบายความหมายและวิธีการเขียนรายละเอียดในแตละ
บทของคูมือการปฏิบัติงาน ที่เปนเพียงตัวอยาง/แนวทางเทาน้ัน ที่ผูที่จะนําไป
เขียนคูมือการปฏิบัติงานสามารถนําไปพัฒนา ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ตามประกาศ  หรือขอบังคับ เรื่องการเขียนคูมือการปฏิบัติงานของแตละ
มหาวิทยาลัย/สถาบันของตนเองตอไป 
 

1.  การเขียนคํานิยม 
 

        คํานิยม หรือ กิตตกิรรมประกาศ (Acknowledgement)เปนการที่ผูเขียน 
แสดงความขอบคุณแกผูมีอุปการคุณตางๆ ซึ่งหากขาดบุคคลเหลาน้ีแลวอาจ
ทําใหผลงานเลมที่เขียนสําเร็จลงไดยาก หรือไดผลไมดีเทาที่ควร การแสดง
ความขอบคณุควรเขียนดวยขอความสั้นๆ ไมยืดเยื้อ 
 
 
 
 

 

ตัวอยางการเขียนคํานิยม
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2.  การเขียนสารบัญ 
 

สารบัญ(Table of Contents) จะระบุช่ือบทและหัวขอสําคัญของ
รายงานวาอยู หนาใด เชน คํานํา หรือบทตางๆ รวมทั้งหัวขอที่สําคัญในแตละ
บท บรรณานุกรม และ ภาคผนวก หนาของกิตติกรรมประกาศ สารบัญตาราง 
และสารบัญรูปภาพ จะรวมอยูในหนาสารบัญน้ีดวย 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

ตัวอยางการเขียนสารบัญ

ที่มา : สุนิภา  ไสวเงิน  คูมือการเบิกจายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและ 
         ลูกจางชั่วคราว งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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3.  การเขียนสารบัญตาราง 

 
สารบัญตาราง(List of Table) จะระบตุําแหนงหนาของตารางทัง้หมดที่

มีอยูในเอกสาร ถามีตารางปรากฏอยูในภาคผนวก ตองระบุตําแหนงของตาราง
ไวในสารบัญตารางดวย 
 

ที่มา : สุนิภา  ไสวเงิน  คูมือการเบิกจายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและ 
         ลูกจางชั่วคราว งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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4.  การเขียนสารบัญแผนภาพ 

 
สารบัญแผนภาพ(List of Figures) จะระบตุําแหนงของแผนภาพ

ทั้งหมดที่มีอยูในเอกสาร ถามีแผนภาพปรากฏอยูในภาคผนวก ตองระบุ
ตําแหนงของแผนภาพไวในสารบัญแผนภาพดวย 

 
 

 
 

 
 

 

ตัวอยางการเขียนสารบัญแผนภาพ

ที่มา : สุนิภา  ไสวเงิน  คูมือการเบิกจายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและ 
         ลูกจางชั่วคราว งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ที่มา : สุนิภา  ไสวเงิน  คูมือการเบิกจายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและ 
         ลูกจางชั่วคราว งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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5. การเขียนคํานํา 
 

 หลักสําคัญของการเขียน “คํานํา” ใหดีน้ันตองมีวิธีการหรือมีอุบาย
ชักชวน ใหผูอาน สนใจอานเรื่องที่เราเขียนใหจบ ถาการเขียนคํานําไมดีคน
อานเขาจะหยุดอานตั้งแตตอนตน ดังน้ันการเขียนคํานําตองเขียนใหเกิดความ
สนใจแกผูอานใหมากที่สุด 
 
          สิ่งสาํคัญท่ีควรระวังและหลีกเล่ียงในการเขียนคํานําไดแก 
 
1.อยาขึ้นคํานําดวยคําบอกเลาอันเกินควร  
2.อยาอธิบายฟุงซานจนไมมีจุดหมายของเรื่อง  
3.อยาเอาประวัติศาสตรทีรู่จักกันดีอยูแลวมาเปนคํานํา 
 
         คํานําที่ดีควรมีลักษณะดังน้ี 
 
1.เขียนคํานําดวยคําพังเพยหรือสุภาษิตที่เกี่ยวของกับเนื้อเรื่อง  
2.เขียนคํานําโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง  
3.เขียนคํานําโดยขึ้นตนดวยคํากลาวของบุคคลสําคัญ  
4.เขียนคํานําดวยการเลาเรื่อง  
5.เขียนคํานําดวยคําถามหรือปญหาที่สนใจ  
6.เขียนคํานําดวยการอธิบายชื่อเรื่อง  
7.เขียนคํานําดวยคํากลาวถึงจุดประสงคของเรื่องที่เขียน  
8.เขียนคํานําดวยการกลาวถึงใจความสําคัญของเรื่องที่เขียน  
 
         ดังน้ันคํานําที่ดีตองเปนความคิดใหม ความคิดแปลก หรือความคิดสนุก 
ตองมีลักษณะนํา หรือเชิญชวนใหผูอาน อานเรื่องที่เขียนใหจบใหได คํานําจึง
เปนสวนสําคัญในการเรียกรองความสนใจของผูอานตั้งแตเริ่มตนอานเรื่อง และ
ดึงดูดใจใหอานเรื่องไปตลอด 
 
ที่มา : ราชบัณฑิตยสถาน 
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6. การเขียนทบนํา 
 
 บทนําเปนบทที่ 1 เปนเน้ือหาสวนแรกหรือบทเริ่มตนของงานที่เขียนจึง
มีวามสําคัญและมีความจําเปนในการนําเขาสูเน้ือเรื่องของงานที่เขียนบทอื่นๆ 
การเขียนบทนําจะตองกลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของงานที่ปฏิบัติ
ใหชัดเจน รวมถึงแนวคิด วัตถุประสงค และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากคูมือ
การปฏิบัติงานนี้ 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการเขียนคํานํา
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หลักการทั่วไปของการเขียนบทนํา 
 
 การเขียนบทนํามีหลักการทั่วๆไปในการเขียน ดังน้ี 
 

- ควรเขียนนําใหผูอานเขาใจถึงปญหา แนวคิด วัตถุประสงค 
ขอบเขต และประโยชนของเรื่องที่กําลังเขียนคูมือการปฏิบัติงาน 

- ควรเขียนใหผูอานอยากอานเรื่องที่กําลังเขียนวาเปนเรื่องที่สําคัญ 
มีความทาทาย และนาสนใจอยางไร 

- ควรกลาวนําใหผูอานเห็นความสําคัญ เหตุผล ตลอดจนความ
จําเปนที่ตองมีคูมือการปฏิบัติงาน 

- ควรมีการใชภาษาที่เรียบงาย อานแลวเขาใจงาย สอดคลอง 
กลมกลืน ไมสับสน วกไปเวียนมา 

- การเขียนบทนําไมควรใหมีจํานวนหลายๆ หนา ใหมีจํานวนหนา
พอประมาณจํานวน 2-3 หนา 
 

สวนประกอบของบทนํา การเขียนควรครอบคลุมหัวขอสําคัญๆ ดังน้ี... 
 
                - ความเปนมาและความสําคัญ 
                      - วัตถุประสงค 
      - ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
                      - ขอบเขตของคูมือ 
     - คําจํากัดความเบื้องตน 
     - ขอตกลงเบื้องตน 
 
 
7. การเขียนความเปนมาและความสําคัญ  
 
 เขียนอธิบายถึงภูมิหลัง อันเปนที่มาของเรื่องที่กําลังเขียนคูมือการ
ปฏิบัติงาน วาเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร? มีความเปนมาอยางไร? มีความสําคัญ
อยางไร? มีเหตุผล และ ความจาํเปนอะไร? งานที่เรากําลังปฏิบัติอยูน้ีมี
ความสําคัญกับมหาวิทยาลัย กับหนวยงานที่สังกัดอยางไร?  ถึงตองมาเขียน
เปนคูมือการปฏิบัติงานเลมน้ี(กรณทีี่ไมเคยมีการเขียนคูมือการปฏิบัติงานมา
กอน) ถาในกรณีที่หนวยงานเคยมีคูมือการปฏิบัติงานมาแลว ทําไม? จึงตองมา
เขียนเปนคูมือเลมน้ีอีก ซึ่งผูเขียนตองอธิบายวาอาจเปนเน่ืองเพราะ กฎ 
ระเบียบ ประกาศ มติทีป่ระชุม ขอบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับคูมือเลมน้ีมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
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ตัวอยางการเขียนความเปนมาและความสําคัญ 

ที่มา : เสถียร คามีศักดิ์และคณะ คูมือการขอกําหนดตําแหนงเปนผูชํานาญ 
          การ 6,7-8 ผูเช่ียวชาญ 9 , ผูชํานาญการพิเศษ 9  ของขาราชการ 
          ประเภททั่วไปในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ
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ที่มา : เสถียร คามีศักดิ์และคณะ คูมือการขอกําหนดตําแหนงเปนผูชํานาญ 
          การ 6,7-8 ผูเช่ียวชาญ 9 , ผูชํานาญการพิเศษ 9  ของขาราชการ 
          ประเภททั่วไปในสังกัดมหาวิทยาลัยของรฐั
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8. การเขียนวัตถุประสงค 
   
          วัตถปุระสงค ถือเปนสวนที่สําคัญที่สุดสวนหนึ่งของการเขียนเอกสาร
ทางวิชาการ(คูมือการปฏบิัติงาน)เพราะจะทําใหผูอานหรือนําไปเอกสารไปใช
ทราบวาตองการทําอะไรในงานชิ้นน้ี และจะนําไปสูการพิจารณาตัดสินวาควร
จะทําหรือไมทํางานนี้ดี ดังน้ัน ผูเขียนคูมือการปฏิบัติงานจึงควรใสใจที่จะเขียน
วัตถุประสงคใหชัดเจนและกระชับที่สุดเทาที่จะทําได   
 
       แนวทางการเขียนวัตถุประสงค ในการเขียนวัตถุประสงคมีหลักการดังน้ี 
1. มีความชดัเจน  
2. มีความสมัพันธตอเน่ืองกันในวัตถุประสงคแตละขอและไมมคีวามซับซอน 
3. ผูอานสามารถเขาใจไดงาย และตองใชประโยคบอกเลา 
4. สามารถหาคําตอบจากคูมือปฏิบัติการได 
5. ตองสอดคลองกับเรื่องที่เขียนคูมือปฏิบัติการ 
          โดยทั่วไป การเขียนวัตถุประสงค ควรพิจารณาลักษณะที่ดี 5 ประการ 
ที่เรียกวา “SMART” ดังน้ี 
        S = SENSIBLE(เปนไปได):วัตถุประสงคที่ดีตองมีความเปนไปไดใน
การดําเนินงาน 
        M  =  MEASURABLE(สามารถวัดได):วัตถุประสงคที่ดีจะตองระบุสิ่งที่
ตองการใหชัดเจน 
        R  =  REASONABLE(เปนเหตุเปนผล):วัตถุประสงคที่ตองการตองมี
เหตุผลในการทํา 
        T  =  TIME(เวลา):ตองมีขอบเขตดานเวลาไวดวย 
 
 

 

 

ตัวอยางการเขียนวัตถุประสงค

      ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)  
               เอกสาร การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
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9. การเขียนประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
          ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากทําคูมือการปฏิบัติงานเปนความสําคัญ 
ของการเขียนคูมือการปฏิบัติงานที่ผูเขียนตองพิจารณาวาคูมือการปฏิบัติงาน
เรื่องน้ันทําใหทราบอะไร? หรือไดอะไร? และผลจากทําคูมือการปฏิบัติงานนั้น
มีประโยชนตอใคร?อยางไร?เชน การระบุประโยชนที่เกิดจากการนําคูมือไปใช 
ไมวาจะเปนการเพิ่มพูนความรู หรือนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ หรือในการ
แกปญหา หรือ พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
           เมื่อไดปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานแลว จะเกิดประโยชนอะไรบาง 
ใครเปนผูไดรับประโยชน ซึ่งสามารถเขียนทั้งผลประโยชนโดยตรงของคูมือ
การปฏิบัติงานและประโยชนโดยออมของคูมือการปฏิบัติงานไดดวย 
 
หลักในการเขียนประโยชนที่คาดวาจะไดรับ มีดังน้ี 
 
1. เขียนดวยขอความสั้น กะทัดรัด ชัดจน 
2. สอดคลองกับวัตถุประสงคและอยูในขอบเขตของคูมือ 
3. ระบุประโยชนที่เกดิจากผลที่ไดคูมือ 
4. ในกรณีที่ระบุประโยชนมากกวา 1 ประการ ควรระบุเปนขอ 
 
 
 
 
 
 

      ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)  
               เอกสาร การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
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ตัวอยางการเขียนประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

    ที่มา : สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ(ก.พ.ร.)  
             เอกสาร การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
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10. การเขียนขอบเขตของคูมือ 
 
 เปนการเขียนที่อธิบายใหผูนําคูมือการปฏิบัติงานไปใชไดทราบถึงขอบ 
เขตของคูมือการปฏิบัติงานนี้วาครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนใด? ถึงขั้นตอนใด?  
ของหนวยงานใด? เกี่ยวของกับใคร? ที่ใด? และเมื่อใด? ตลอดจนครอบคลุม
ถึง กฎ ระเบียบ มติที่ประชุม ขอบังคับ หลักเกณฑ หนังสือเวียน อะไร? ฯลฯ 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
11. การเขียนคําจํากัดความ/นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 เปนการเขียนอธิบายใหผูใชคูมือการปฏิบัติงาน/ผูศึกษาคนควา ทราบ
ถึงคําศัพทเฉพาะในคูมือการปฏิบัติงานใหมีความเขาใจตรงกัน สําหรับคําที่
ควรใหคํานิยามน้ันอาจเปนคํายอๆ หรือคําสั้นๆ ที่ใชแทนขอความยาวๆ เพราะ
ถาเขียนขอความยาวๆ ซ้ํากันบอยๆ จะทําใหเสียเวลาในการเขียน จึงตอง
กําหนดเปนคํายอ หรือคําสั้นๆแทน ซึ่งคําเหลาน้ีจะตองใหนิยามศัพทเฉพาะไว
ดวย  วาคําน้ันๆ หมายถึงอะไร ซึ่งอาจเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือ
อาจเปนคํายอก็ได ซึ่งอาจนิยามโดยอาศัยจากทฤษฎี จากหลักการ หรือจาก
แนวคิดของผูรู  
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการเขียนขอบเขตของคูมือ

  ที่มา : เรืองชัย  จรุงศิรวัฒน เอกสาร คูมือการวิเคราะหอัตรากําลังสาย 
           สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
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12. การเขียนขอตกลงเบื้องตน 
 

ขอตกลงเบื้องตน เปนขอความที่แสดงถึงสิ่งที่เปนจริงอยูแลวโดยไม
ตองนํามาพิสูจนอีก และการเขียนขอตกลงเบื้องตนมีประโยชนที่จะชวยใหผูใช
คูมือการปฏิบัติงาน/ผูศึกษาคนความีความเขาใจตรงกัน ในประเด็นที่อาจเปน
ปญหาในการปฏิบัติงาน  
 
 

 
 

 

 
 

ตัวอยางการเขียนคําจํากัดความ/นิยามศัพทเฉพาะ 

ตัวอยางการเขียนขอตกลงเบือ้งตน

  ที่มา : เรืองชัย  จรุงศิรวัฒน เอกสาร คูมือการวิเคราะหอัตรากําลังสาย 
           สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 

  ที่มา : เรืองชัย  จรุงศิรวัฒน เอกสารคูมือการวิเคราะหเพื่อกําหนดตําแหนง 
           อาจารยสถาบันอุดมศึกษาในแผนระยะกลาง(3-5 ป)
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13. การเขียนโครงสรางหนวยงาน 
 

ผูเขียนคูมือการปฏิบัติงาน ตองเขียนอธิบายชี้แจงใหผูศึกษา/ผูใชคูมือ
การปฏิบัติงาน ทราบถึงโครงสรางของหนวยงานตนสังกัดที่ตนปฏิบัติอยู อันจะ
เปนการบอกใหทราบวาคูมือการปฏิบัติงานนี้ ใชในการปฏิบัติงานของตําแหนง
อะไร? สังกัดหนวยไหน? งาน หรือฝายอะไร? กอง หรือสํานักงานอะไร? ฯลฯ 
โดยเขียนแยกเปนโครงสรางการบริหารของหนวยงาน และโครงสรางอัตรากํา 
ลังของหนวยงาน ซึ่งประกอบดวย  

 
• โครงสรางของงาน (Organization chart) 
• โครงสรางการบริหารหนวยงาน (Administration chart) 
• โครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity chart) 

 
การเขียนโครงสรางของงาน (Organization chart) 
 
         โครงสรางของงาน (Organization chart) ลักษณะการเขียนจะระบเุปน
ช่ือของ “หนวยงาน”  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการเขียน
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การเขียนโครงสรางการบริหารหนวยงาน (Administration chart) 
 

โครงสรางการบริหารหนวยงาน (Administration chart) ลักษณะการ
เขียนจะระบุเปนช่ือของ “ตําแหนงงาน”  

 
 
 

 
 

 
การเขียนโครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity chart) 
 
 โครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity chart) ลักษณะการเขียนจะระบุเปน
ช่ือของ “ผูดํารงตําแหนง” 
 

 
 

 

ตัวอยางการเขียน

ตัวอยางการเขียน



 41

14. การเขียนภาระหนาที่รับผิดชอบของหนวยงานและ 
      ตําแหนง 
 

ผูเขียนคูมือการปฏิบัติงาน ตองเขียนอธิบายชี้แจงใหผูศึกษา/ผูใชคูมือ
การปฏิบัติงานทราบถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ที่มีอยูในคูมือการปฏิบัติ 
งานนี้ ซึ่งจะประกอบดวย  

 
• ภาระหนาที่หลักของหนวยงานที่สังกัด 
• ภาระหนาที่หลักของงานที่สังกัด 
• ภาระหนาที่รับผิดชอบของตําแหนง 

 
การเขียนภาระหนาที่หลักของหนวยงาน ที่สงักัด 
 

หนวยงาน ตนสังกัดของผูปฏิบัติงานตามคูมือเลมน้ี  มีภาระหนาที่หลัก
อะไร? รับผิดชอบอะไร? ใหเขียนโดยคราวๆ อาจเปนขอๆ หรือเขียนเปนรอย
แกวก็ได 

 
 

 
 

              

 
 

 
 
 
 
 

ตัวอยางการเขียน
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การเขียนภาระหนาที่หลักของงาน ที่สังกัด 
 

งาน ที่สังกัดของผูปฏิบัติงานตามคูมือเลมน้ี  มีภาระหนาที่หลักอะไร? 
รับผิดชอบอะไร? ใหเขียนโดยคราวๆ อาจเปนขอๆ หรือเขียนเปนรอยแกวก็ได 

 
 
 

  
 

 
 
 

การเขียนบทบาทหนาที่รับผิดชอบของ ตําแหนง 
 

ภาระงาน ตามตําแหนงของผูปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงานเลมน้ี  
มีบทบาทหนาที่รับผิดชอบอะไร? โดยเขียนใหเห็นถึงความสัมพันธของผูที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานนั้นตั้งแตตนจนงานสําเร็จ 
 

 
 

 
 

 

ตัวอยางการเขียน

ตัวอยางการเขียน
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15. การเขียนหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงาน 
 
        ผูเขียนคูมือการปฏิบัติงาน ตองเขียนอธิบายชี้แจงใหผูศึกษา/ผูใชคูมือ 
การปฏิบัติงานทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงานในคูมือการปฏิบัติงาน 
เลมที่เขียนวาเกี่ยวของกับกฎ  ระเบียบ  มติที่ประชุม คําสั่ง ขอบังคับ  ประกาศ 
หนังสือเวียน ตลอดจนเกณฑมาตรฐาน  สูตร  และ วิธีการคาํนวณ ที่ตองใช
หรือเกี่ยวของในคูมือการปฏิบัติงานนี้ 
 
 การเขียนกฎ  ระเบียบ  มติที่ประชุม  คําสั่ง ขอบังคับ ประกาศ  หนังสือ 
เวียน ฯลฯ ผูเขียนไมควรไปคัดลอกหรือพิมพตามตนฉบับตัวจริงมาทั้งหมด 
ควรสรุปใหเปนภาษาเขียนที่เปนสํานวนของตนเองที่สามารถนําไปปฏิบัติได ที่
ทุกคนอานแลวเขาใจตองตรงกัน ไมตองมาแปลความหมายกนัอีก  
  
 
 

 

 

ตนฉบับ  ตัวประกาศมหาวิทยาลัย
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กรณีที่เปนคูมือการปฏิบัติงานที่ตองมี สูตร หรือ เกณฑมาตรฐานและ 
วิธีการคํานวณ เชน คูมือการวิเคราะหอัตรากําลัง , คูมือการวิเคราะหการใช
พื้นที่ , คูมือการวิเคราะหหลักสูตร ฯลฯ ผูเขียนคูมือการปฏิบัติงานตองเขียน
สูตร และอธบิายวิธีการใชสูตรในการคํานวณนั้นๆ ประกอบในคูมือดวย  

 
 
                    
 
 
 

 

ตัวอยางการเขียนเปนสํานวนใหม

ตัวอยางเกณฑการคาํนวณ
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ตัวอยางแสดงวิธกีารคํานวณ
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16. การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
        ผูเขียนคูมือการปฏิบัติงาน ตองเขียนอธิบายชี้แจงใหผูศึกษา/ผูใชคูมือ
การปฏิบัติงานทราบถึงขั้นตอนของการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรมขอตําแหนง 
งานในคูมือการปฏิบัติงาน   
       ขั้นตอนการปฏิบัติงานเปนการอธิบายถึงขั้นตอนการทํางานอยางละเอียด
วา... ทําอะไร?   ทําที่ไหน?  ทําอยางไร?  ทําเมื่อไร?   ซึ่งจะชวยใหผูศึกษา
คนควา/ผูนําคูมือไปใชมองเห็นภาพความสัมพันธระหวางบุคคล และงานโดย
เขียนออกมาในรูป Flow chart ทําใหเกิดความเขาใจงาย มีการสื่อความหมาย
ที่ดี โดยไมลงลึกในรายละเอียด 
 ในการเขียน Flow chart  เริ่มตนดวยการนํากิจกรรมตางๆที่จะเกิดขึ้น 
มาใสลงในกรอบรูปทรงเรขาคณิต ตามประเภทของกิจกรรมนั้นๆ และนํามา 
เขียนตอกันตามลําดับขั้นตอน แลวเช่ือมดวยลูกศร 
 
 
 
 
 
 
                         จุดเริ่มตน และสิ้นสุดของกระบวนการ 
 
     
                          กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
 
 
                          การตัดสินใจ การตรวจสอบ การอนุมัติ 
 
 
 
                          แสดงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 
 
 
                            
                          จุดเช่ือมตอจากหนาหนึ่งไปยังหนาตอไป 
 
 
หลักในการเขียน Flow Chart  
 

• ผูเขียนควรเขาใจกระบวนการและการปฏิบัติงานจริง 
• กําหนดกระบวนการที่ตองการเขียน Flow Chart 
• เขียนขั้นตอน กิจกรรม การตัดสินใจ 
• จัดลําดับกอนหลังของขั้นตอนดังกลาว 
• เขียน Flow Chart โดยใชสัญลักษณที่ถูกตอง เหมาะสม 

 
 
 
 
 

สัญลกัษณในการเขียน Flow chart
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รูปแบบการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน                        
  
          การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถเขยีนในรูปแบบตางๆ ดังน้ี 
 

• เขียนแบบขอความทั้งหมด (Wording) 
• เขียนแบบตาราง (Table) 
• เขียนแบบแผนภูมิจําลอง (Model) 
• เขียนแบบผังของการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
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ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)  
         เอกสาร การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
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17. การเขียนตัวอยางในคูมือการปฏิบัติงาน 
 

ในบทที่ 4 ของคูมือการปฏิบัติงาน ผูเขียนคูมือการปฏิบัติงาน ตอง
เขียนตัวอยางประกอบ การอธิบายชี้แจงใหผูศึกษา/ผูใชคูมือการปฏิบัติงาน 
ทราบถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงานตามกฎ  หรือตาม
ระเบียบ หรอืตามมติที่ประชุม  หรือตามคําสั่ง  หรือตามขอบังคับ  หรือตาม
ประกาศ  หรอืตามหนังสือเวียน ฯลฯ โดยควรมีการยกตัวอยางใหยกใหเหน็ 2 
ดาน คือกรณีที่ “ถูก”หรือ”ทําได” และ กรณีที่ “ผิด” หรือ “ทําไมได” 
ประกอบในทุกกรณี อยาเพียงแตยกตัวอยางที่ถูกตองแตเพียงอยางเดียว 
เพราะถามีผูนําคูมือการปฏิบัติงานนี้ไปใช แลวเกิดมีขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดไม
เปนไปตามตัวอยางที่ถูกตองก็จะไมสามารถดําเนินงานในขั้นตอนตอไปได 

 
การยกตัวอยางที่ดี ผูเขียนตองมีทางเลือกใหผูปฏิบัติดวยเมื่อไมเปนไป

ตามตัวอยางที่ถูกตองตามเลมคูมือการปฏิบัติงาน เชน ในการเดินทางโดย
รถยนตจากจังหวัดหนองคายไปจังหวัดนครราชสีมา ผานจังหวัดตางๆ ดังน้ี 
             
 
            

                            
 
 
 
      ตนทางที่จังหวัดหนองคาย 
 
 
 
                   จังหวัดอุดรธานี 
 
 
 
  จังหวัดขอนแกน 
 
 
 
  ปลายทางที่จังหวัดนครราชสีมา 
 

  
ผูเขียนคูมือการปฏิบัติงาน ตองมีการยกตัวอยางที่มีการเดินทางที่ผิด

เสนทางหรือออกนอกเสนทาง ใหผูเดินทางสามารถเดินทางตอไปยังจังหวัด
นครราชสีมาได เชน ถาผิดเสนทางออกไปที่จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งเปนจังหวัดที่
ไมมีตามตัวอยางที่ถูกตอง ผูใชคูมือการปฏิบัติงาน จะตองทําอยางไร? จึงจะ
ไปยังจังหวัดนครราชสีมาได จะตองกลับไปตั้งตนที่จังหวัดหนองคาย หรือ
เพียงแคกลับมาตั้งตนที่จังหวัดขอนแกนก็สามารถเดินทางตอไปถึงจังหวัดนคร 
ราชสีมาได 

 
 

  ตัวอยางเมื่อมาถูกเสนทาง
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     ตนทางที่จังหวัดหนองคาย 
 
 
   
                 จังหวัดอุดรธานี 
 
 
 
  จังหวัดขอนแกน                   จังหวัดกาฬสินธุ 
 
 
 
  ปลายทางที่จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
สมมุติวาผูเขียน เขียนคูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง คูมอืการขอกําหนด

ตําแหนง ชํานาญการ เชี่ยวชาญ และเชีย่วชาญพิเศษ ซึ่งผูเขียนคูมือ
เปนตําแหนงบุคลากร สงักัดกองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน การ
เขียนคูมือเรื่องน้ี ผูเขียนตองศึกษาวาจะไปเกี่ยวของกับ กฎ หรือ ระเบียบ หรือ 
มติที่ประชุม หรือ คําสั่ง หรือ ขอบังคับ หรือ ประกาศ หรือ หนังสือเวียนอะไร
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีสูตรการคํานวณ และ มีวิธีการคํานวณอยางไรที่
จะตองใชในคูมือการปฏิบัตงิานนี้ 

 
เมื่อศึกษาแลวพบวาการขอกําหนดตําแหนง ชํานาญการ เช่ียวชาญ 

และเชี่ยวชาญพิเศษ ตองเปนตาม “ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ฉบับที่ 2/2550 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตําแหนง ชํานาญการ เชี่ยวชาญ และ เชี่ยวชาญ
พิเศษ” จึงไดเขียนตัวอยางประกอบในคูมือการปฏิบัติงานเลมน้ีเปนดังน้ี 

 
จาก ขอ 4 ในประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน(ฉบับที่ 2/2550) 

เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงชํานาญ 
การ เช่ียวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 
          ไดกําหนดคุณสมบัติเฉาะสําหรับตําแหนง และระยะเวลาดํารงตําแหนง 
สําหรับการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ ดังน้ี  
  

 1) วุฒิปวช./เทียบเทา    ระยะเวลาไมนอยกวา 16 ป 
   2) วุฒิปวส./เทียบเทา    ระยะเวลาไมนอยกวา 12 ป 

 3) ป.ตรี/เทียบเทา        ระยะเวลาไมนอยกวา   9 ป 
 4) ป.โท/เทียบเทา        ระยะเวลาไมนอยกวา   5 ป 
 5) ป.เอก/เทียบเทา       ระยะเวลาไมนอยกวา   2 ป 

 
 

ตัวอยางเมื่อมาผิดเสนทาง

(มาผิดเสนทาง) 
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ตัวอยาง ที่ผูย่ืนขอกําหนดตําแหนง ที่มีคุณสมบัติครบ 
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ตัวอยาง ที่ผูย่ืนขอกําหนดตําแหนง ที่มีคุณสมบัติไมครบ 
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สมมุติวาผูเขียน เขียนคูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง คูมือการตรวจสอบ
รายงานการเดินทางไปราชการ ซึ่งผูเขียนคูมือเปนตําแหนงนักวิชาการเงิน
และบัญชี สังกัดกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน การเขียนคูมือเรื่องน้ี ผูเขียน
ตองศึกษาวาจะไปเกี่ยวของกับ กฎ หรือ ระเบียบ หรือ มติที่ประชุม หรือ คาํสั่ง 
หรือ ขอบังคับ หรือ ประกาศ หรือ หนังสือเวียนอะไรของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนมีสูตรการคํานวณ และ มีวิธีการคํานวณอยางไรที่จะตองใชในคูมือ
การปฏิบัติงานนี้ 

 
เมื่อศึกษาแลวพบวาการตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการ ตอง

เปนตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526  
             
จากพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 

ไดกําหนดหลักเกณฑไว ดังน้ี...   
 
“มาตรา 22  วรรค 4 ไดกําหนดใหขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงต่ํากวา

ระดับ 6 ลงมา ใชสิทธิเบิกคาพาหนะรับจางได ถาการเดนิทางนั้นตองนํา
สัมภาระในการเดินทาง หรือสิ่งของเครื่องใชของทางราชการไปดวยซึง่เปน
เหตุไมสะดวกที่จะเดินทางโดยรถประจําทาง” 

 
จึงไดเขียนตัวอยางประกอบในคูมือการปฏิบัติงานเลมน้ีเปนดังน้ี 
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การเขียนตัวอยางในบทที่ 4
ในคูมือการตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการ  
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การเขียนตัวอยางในบทที่ 4  
ในคูมือการตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการ  
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 จะเห็นไดวา.... ในการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน ผูเขียนคูมือในฐานะที่มี
ประสบการณในการปฏิบัติงาน(การตรวจสอบเอกสาร)มานาน ยอมเห็นทั้งกรณี
ที่ “ถูกตอง” ที่สามารถเบิกได และกรณีที่ “ไมถูกตอง” คือไมสามารถเบิก
ได  
 
  ดังน้ัน ในบทที่ 4 ของคูมือการปฏิบัติงานผูเขียนควรยกตัวอยางประ 
กอบการอธิบายใหเห็นทั้งสองกรณี คอืทั้งกรณีที่ถูกตองที่สามารถเบิกได และ
กรณีที่ไมถูกตองคือเบิกไมได ทั้งน้ีเพื่อใหผูนําคูมือการปฏิบัติงานนี้ไปใช 
สามารถใชคูมือไดอยางถูกตอง และมั่นใจไดวามีการปฏิบัติถูกตองตามพระ
ราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526  
 
 อยายกตัวอยางประกอบในบทที่ 4 ที่เปนกรณีที่ถูกตองแตเพียงอยาง
เดียวเทาน้ัน! เพราะถามีผูนําคูมือไปใชแลวเจอกรณีไมถกูตอง/และหรือไม
เปนไปตามตัวอยางที่ถูก ก็จะไมสามารถดําเนินการตอไปได 

การเขียนตัวอยาง  
ในคูมือการตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการ  
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18. การเขียนเอกสารอางอิง 
 
        คูมือการปฏิบัติงานเปนเอกสารทางวิชาการหนึ่งที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
อุดมศึกษาตางๆไดกําหนดใหเปนผลงาน ที่สามารถใชยื่นขอกําหนดตําแหนง
ใหสูงขึ้นเปนผูชํานาญการ ผูเช่ียวชาญ และผูเช่ียวชาญพิเศษ ดังน้ันการเขียน
อางอิงเอกสารตางๆในคูมือการปฏิบัติงาน จึงควรเขียนใหถูกตองตามหลัก
วิชาการ 
 

เอกสารอางอิงเปนการระบุเอกสารทางวิชาการ หรือบันทึก / หนังสือ
ราชการ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ ที่เปนการชี้แจงใหทราบถึงเอกสารอื่น
ใดที่ตองใชประกอบคูกันหรืออางอิงถึงกัน เพื่อใหการปฏิบัติงานนั้นๆ สมบูรณ 
ไดแก ระเบียบปฏิบัติเรื่องอื่น พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธกีาร
ทํางาน เปนตน 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1 (2552: 82)การเขียน

บรรณานุกรม  ซึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากการอางอิงไวในสวนที่เปนเน้ือหา  ต้ังแตบท
ที่ 1-5  ซึ่งตองเขียนหรือลงรายการใหครบตามที่อางอิงไวเปนอยางนอย  
โดยใชรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดใหเหมือนกันทั้งหมด  ถาหนวยงานตนสังกัด
ไดกําหนดไวก็ใหยึดตามน้ัน  แตถาหนวยงานไมกําหนดไวก็อาจใชแนวทาง
จากคูมือการทําผลงานทางวิชาการ หรือคูมือการทําวิทยานิพนธของสถาบัน 
การศึกษาทั่วไปได  โดยมีหลักสําคญั  คือ ตองใชรูปแบบเดียวกันทั้งหมดให
สอดคลองกับการอางอิง 

 
ในการอางอิงเมื่อเราเพิ่มเติมเน้ือหาลงในบทความ เราควรอางถึง

แหลงที่มาขอมูลน้ัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเน้ือหาที่อาจกอใหเกิดขอสงสัย หาก
เราเขียนขึ้นจากความทรงจํา เราควรคนควาหาแหลงขอมูลที่เช่ือถือไดเพื่ออาง
ถึงมัน แตถาเราเขียนขึ้นจากความรูของเราเอง เราก็ควรจะมีความรูมากพอที่จะ
ระบุแหลงอางอิงที่ผูอานสามารถคนควา   เพิ่มเติมได เปาหมายหลัก คือ 
ชวยเหลือผูอาน และผูเขียนคนอื่น ๆ 

การอางอิงแหลงที่มา จะมีความสําคัญมากในบทความที่เกี่ยวของกับ
ความคิด เห็นในเรื่องใดเรื่องหน่ึง หลีกเล่ียงการใชคํากลาวเลื่อนลอย ถอยคํา
คลุมเครือ หรือถอยคํากํากวม (weasel word) เชน "บางคนกลาววา…" หรือ 
"มีผูวิจารณวา…" แตควรทําใหการแกไขของเราสามารถพิสูจนได โดยคนควา
วาใครหรือกลุมใดเปนผูแสดงความเห็น รวมทั้งอางถึง หลักฐานของการแสดง
ความเห็นดังกลาวดวย  

 
เมื่อใดทีค่วรอางอิง 
 

• เมื่อเพิ่มเติมเน้ือหา  
• เมื่อตรวจสอบ ยืนยัน ความถูกตองเน้ือหา 
• ขอมูลจากคนกลาง ใหบอกดวยวาไดมาจากไหน 
• เน้ือหาที่เปน หรือนาจะเปนที่กังขา หรืออาจเปนขอมูลที่ไมคอย 

            ไดรับการยอมรบั 
• เมื่ออางอิงคําพูด จากบคุคลอื่น ไมวาจะเปนใครก็ตาม 

   • เมื่อเสนอขอมูลทางสถิติ หรือ อางถงึอันดับ หรือ ความเปนที่สุด 
• เมื่อกลาวถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับอัตชีวประวัติของบุคคลที่ยังมีชีวิต 

            อยู 
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แหลงขอมลูใดทีค่วรอางอิง 
 

ควรจะมีแหลงขอมูลบุคคลที่สามที่ไมมีสวนไดเสียกับเนื้อหา ตรวจสอบ
พิจารณาจากแหลงอื่นดวยและถาเปนไปไดควรจะเปนภาษาไทยไมควรอางอิง 
บทความอื่นภายในวิกิพีเดีย ถาแปลมาจากภาษาอื่นควรระบุแหลงอางอิงตั้งตน
ดวย 
 
แหลงอางองิ กับ แหลงขอมูลอื่น ตางกันอยางไร 
 

แหลงอางอิง (references หรือ sources) ควรเปนที่รวมแหลงขอมูลที่
ใชในการยืนยันเน้ือหาขอมูลภายในบทความ เพื่อใหผูอานทราบแหลงที่มา
ของขอมูล และสามารถตรวจสอบความถูกตองของการอางอิงไดหากตองการ  
สําหรับแหลงขอมูลอื่นใชสําหรับรวมแหลงขอมูลที่ไมไดใชในบทความ หรอืไม
สามารถใชเปนแหลงอางอิงได (ซึ่งอาจไมมีความนาเชื่อถือ ไมเปนกลาง) แต
มีความเกี่ยวของกับบทความ และอาจเปนประโยชนตอผูอานหากตองการ
ศึกษาในเรื่องน้ันๆ เพิ่มเติม ตัวอยางเชน บทวิจารณของบุคคลที่มักจะไมเปน
กลาง ถือเปนแหลงขอมูลอื่น 
 
 
หลักทั่วไปของการอางอิง 
 
 สันทนา สุธาดารัตน(2551:52) ไดเขียนถึงหลักทั่วไปของการอางอิง
วามีดังน้ี 
 
 • ขอมูลในการอางอิงตองตรงกับขอมูลในบรรณานุกรมคําตอคํา 
 • การอางอิงใสไดหลายที่ขึ้นอยูกับโครงสรางประโยคและลักษณะของ
ภาษาที่ใช โดยทั่วไปนิยมใสไวเมื่อจบขอความที่อางถึง 
 • ในกรณีที่ในเนื้อหาไดกลาวถึงช่ือผูแตงแลว ไมตองระบุช่ือผูแตงใน
วงเล็บอีก รายละเอียดในวงเล็บจึงมีเฉพาะปที่พมิพ และเลขหนา(ถาตองระบุ) 
และตองใหวงเล็บอยูตอช่ือผูแตงที่ไดกลาวถึงในเนื้อหาทันที หากในเนื้อหา
ระบุปที่พิมพดวย ก็ไมตองมีปพิมพในวงเล็บเชนกัน 
 • ในกรณีที่คัดลอกขอความโดยตรงและมีความยาวไมเกิน 40 คํา ให
ใสขอความทั้งหมดไวในเครื่องหมายอัญประกาศ การอางอิงในวงเล็บเอาไว
หลังเครื่องหมายอัญประกาศปด 
 • ถาขอความที่คัดลอกมานั้นเปนเพียงแตบางสวนของขอความจริงและ 
เปนขอความภาษาไทย    ใหใชจุดสามจุดตอนตนและตอนทายขอความทีค่ัด 
ลอกมาภายในเครื่องหมายอัญประกาศ 
 ถาขอความที่คัดลอกมาเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ   ที่มีเครื่อง 
หมายจบประโยคเปนเครื่องหมายมหัพภาค ใหใชจุดสามจุดตอนตนเชนเดียว 
กัน แตตอนทายตองเปนสี่จุด(จุดที่ 4 เปนเครื่องหมาย full stop) 
 • ถาขอความที่คัดลอกมาเปนสวนตนและสวนทายของขอความจริง ใช
จุดสามจุดแสดงการละขอความนั้นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 • ในกรณีที่คัดลอกขอความมาโดยตรงและมีความยาวเกิน 40 คําใหนํา
ขอความทั้งหมดมาอยูในยอหนาตางหาก โดยก้ันหนาประมาณครึ่งน้ิว และไม
ตองใสเครื่องหมายอัญประกาศ ใสการอางอิงไวในวงเล็บเมื่อจบขอความ 
 • การอางอิงขอมูลจากภาพ ตารางหรือภาคผนวก ใหระบุเลขประจํา
ภาพ เลขประจําตาราง หรือลําดับภาคผนวก 
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 • การอางอิงปที่พิมพที่เปนเอกสารภาษาไทยใชป พ.ศ. การอางอิงที่
เปนเอกสารภาษาอังกฤษใชป ค.ศ. หากไมปรากฏปที่พิมพเอกสารภาษาไทย
ใช “ม.ป.ป.” เอกสารภาษอังกฤษใช “n.d.”  
 • เอกสารที่อยูในระหวางการจัดพิมพที่เปนภาษาไทยใช “อยูในระ 
หวางการจัดพิมพ” เอกสารภาษาอังกฤษใช “in press” และไมตองระบุเลข
หนา 
 • ในกรณีที่ตองระบุเลขหนา ระบุเฉพาะหนาที่มขีอความที่อางถึงเทา 
น้ัน ไมวาจะเปนบทความหรือหนังสือ ยกเวนขอความนั้นนํามาจาก website 
เอกสารภาษาไทยใหใชคําวา “หนา” ตามดวยเลขหนา เอกสารภาษาอังกฤษ
ใชตัวยอ “p” หากอางถึงเลขหนาเดียว และ “pp” เมื่ออางเลขหนา 2 หนาขึ้น
ไป(ไมเวนระยะหนาหรือหลังเครื่องหมาย-) 
 • ไมเวนระยะกอนพิมพเครื่องหมายจุลภาค อัฒภาค ทวิภาค มหัพภาค 
ยัติภังค และ คําถาม แตเวน 1 ระยะพมิพหลังเครื่องหมาย 
 • เวน 1 ระยะพิมพกอนเครื่องหมายวงเล็บเปด และเครื่องหมายอัญ 
ประกาศเปด เวน 1-2 ระยะพิมพหลังเครื่องหมายวงเล็บปด และเครื่องหมาย
อัญประกาศปด แตเวนระยะหลังเครื่องหมายวงเล็บเปดและกอนเครื่องหมาย
วงเล็บปด 
 
การอางอิงเอกสารในเนื้อหาบทความ 

 
 สันทนา สุธาดารัตน(2551 : 53) ไดเขียนถึงการอางอิงในเนื้อหาเปน

การอางอิงที่แทรกอยูในเน้ือหา  มีจุดมุงหมายเพื่อบอกแหลงที่มาของเอกสาร
ที่ใชประกอบคนควา มีรูปแบบที่แนนอน  
 
 กุลธิดา ทวมสุข(อางอิง จากวารสารวจัิย มข. 2540 : 108) ไดเขียนถึง
การอางอิงเอกสารภายในเนื้อหาบทความใชระบบชื่อ-ป(Name-year System) 
ซึ่งเปนการอางโดยระบุช่ือผูแตงคนไทยและเขียนเปนภาษไทย ใหระบช่ืุอผู
แตง(เฉพาะตัวช่ือ)  สวนผูแตงภาษาตางประเทศรวมทั้งช่ือผูแตงคนไทยที่
เขียนเปนภาษาตางประเทศ ใหระบุช่ือสกุล 
 
 การอางอิงระบบชื่อ-ป สามารถเขียนได 2 แบบคือ 
 
۞  เขียนอางไวหนาขอความ  มีรูปแบบการเขียนเปน 
 
 ช่ือผูแตง(ปที่พิมพ) .................................................. 
      
۞  เขียนอางไวทายขอความ  มีรูปแบบการเขียนเปน 
 
 ..................................................(ช่ือผูแตง,ปที่พิมพ) 
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ตัวอยางการเขียน

ตัวอยางการอางอิงระบบช่ือ- ป แบบตางๆ 

ที่มา : วารสารวิจัย มข. ปที่ 2 ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน 2540 
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การอางอิงเอกสารทายบทความ 

 
 กุลธิดา ทวมสุข(อางอิง จากวารสารวจัิย มข. 2540 : 110) ไดเขียนถึง
การอางอิงเอกสารทายบทความ ใชตามแบบการเขียนเอกสารอางอิง โดย
เอกสารทุกรายการที่อางไวในเน้ือหาจะนํามารวมไวตอนทายของบทความ 
จัดเรียงลําดับอักษรของชื่อผูแตง ภาษาไทยกอน ตามดวยภาษาอังกฤษ  มีรูป 
แบบการเขียนเปน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครัง้ที่พิมพ. เมอืงที่พิมพ: สาํนักพิมพ. 

ตัวอยางการอางอิงระบบช่ือ- ป แบบตางๆ

ที่มา : วารสารวิจัย มข. ปที่ 2 ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน 2540 
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 การอางองิบทความในวารสาร/หนังสือพิมพ 

 
 กุลธิดา ทวมสุข(อางอิง จากวารสารวจัิย มข. 2540 : 110) ไดเขียนถึง
การอางอิงบทความในวารสาร/หนังสือพิมพ มีรูปแบบการเขียนเปน 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
การอางอิงบทความในหนังสือ 

 
 กุลธิดา ทวมสุข(อางอิง จากวารสารวจัิย มข. 2540 : 111) ไดเขียนถึง
การอางอิงบทความในหนังสือ  มีรูปแบบการเขียนเปน 
 

  
 

ตัวอยางการเขียน

ช่ือผูเขียนบทความ. ปทีพ่ิมพ. ช่ือบทความ. ชือ่วารสาร. ปที(่ฉบับที่):หนา.

ตัวอยางการเขียน

ช่ือผูเขียนบทความ. ปทีพ่ิมพ. ช่ือบทความ. ชือ่หนังสือ. เลขหนา. ช่ือ
บรรณาธิการหรือผูรวบรวม. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พมิพ:สํานักพิมพ. 
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การอางอิงวิทยานิพนธ 

 
 กุลธิดา ทวมสุข(อางอิง จากวารสารวจัิย มข. 2540 : 111) ไดเขียนถึง
การอางอิงวิทยานิพนธ  มีรูปแบบการเขียนเปน 
 

  
 
 
 
 
  

 
 
 
การอางอิงเอกสารไมไดตีพิมพ 

 
 ตัวอยางการเขียนอางเอกสารที่ไมไดตีพิมพ 
  
 
 
 

 

ตัวอยางการเขียน

ช่ือผูแตง. ปที่พิมพ. ช่ือวิทยานิพนธ. วิทยานิพนธปริญญา.....สาขา.......
คณะ............... มหาวิทยาลัย.................

ตัวอยางการเขียน

ตัวอยางการเขียน
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การอางอิงจากอินเทอรเนต 
 

ในอดีตขอมูลสวนมากที่เราไดมามักจะมาจากหนังสือหรือตํารา หรือ
จากเอกสาร แตในปจจุบันเราตองยอมรับวา เราไดขอมูลไมใชนอยมาจากอิน
เทอรเนต การอางอิงขอมูลแหลงที่มาจากอินเทอรเนต มีวิธีการเขียนโดย
เรียงลําดับดังน้ี 
 

• ช่ือเรื่อง (Title) ตองขีดเสนใต  
• ช่ือของบรรณาธิการ  
• ขอมูลอื่นๆ ทางอิเล็กทรอนิกส เชน เวอรช่ันของเวบนั้นๆ, วันที่เวบ

น้ันๆ ทําการเผยแพรครั้งแรก หรือครั้งลาสุดที่มีการปรับปรุง, ช่ือขององคกร 
หรือหนวยงานนั้นๆ ที่ทําการเผยแพรเวบ  

• วันที่ "เราเอาขอมูลน้ัน" ซึ่งตรงนี้ขอมูลอาจจะการเปลี่ยนแปลงทุกวัน 
ดังน้ันผูเขียนจําเปนตองเขียนกํากับวันที่เราเขาเวบนั้นดวย 

 
ถาไมสามารถหาขอไหนได ใหละไว เขียนขอมลูเทาที่มี สวนมากถา

สืบคนจากเวบเพื่อการศึกษาจะมีครบทุกสวน อยางไรก็ตามการอางอิงขอมูล
ในหนังสือหรือตํารา หรอืจากเอกสารนาเชื่อถือมากกวาการอางอิงจากอินเทอร
เนต เน่ืองจาก เนตเปนที่สาธารณะ ดงัน้ัน "ใครๆ" ก็สามารถโพสขอความทาง
อินเทอรเนตได ดังน้ันตองใชวิจารณญาณในการเลือกใชขอมูล 

 
กรณีแหลงอางอิงบุคคลที่สามหากเปน "เว็บไซต" แหลงอางอิงน้ัน

จะตองเช่ือถือได น่ันคือ ไมใช "เว็บบล็อก" "เว็บบอรด" หรือ "เว็บไซต
สวนตัว" หรือแมแตหนังสือที่จางสํานักพิมพพิมพขึ้นมาเอง ที่มาของเว็บไซต
เปนเรื่องสําคัญท่ีควรสามารถตรวจสอบที่มาได "ฟรีเว็บไซต" ไมนาจะเปน
แหลงขอมูลที่ควรอางอิง เน่ืองจากสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมสามารถ
ตรวจสอบความมีตัวตนของผูเขียน หรือรับรองความถูกตองของขอมูลไดการ
อางอิง "เว็บไซตสวนตัว" ใชอางอิงไดเมื่ออางอิงคําพูดของบุคคลน้ันและเปน
เว็บไซตสวนตัวบุคคลคนนั้นเอง ไมใชบุคคลที่สาม 
 
 
19. การเขียนภาคผนวก  
 

โดยท่ัวไปแลวสวนประกอบตอนทายของเอกสารทางวิชาการจะมีบรรณา 
นุกรม(เอกสารอางอิง) ,    ภาคผนวกตางๆ  และ บางครั้งอาจมีประวัติผูเขียน
ตอทายไวดวย   
   

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1 (2552: 53)ภาคผนวกจะ
เปนเน้ือหาสาระรายละเอยีดตางๆ  ซึ่งไมสามารถหรือจําเปนพอที่จะใสไวใน
เน้ือหาจึงนํามาเสนอไวในภาคผนวกเพื่อใหผูสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถศึกษาดูได  ซึ่งถามีหลายเรื่องก็อาจแยกยอยเปนภาคผนวก  ก   ข  
ค  หรือ  ภาคผนวก  1   2  3  ก็ไดตามลําดับ 
 
 เรืองชัย  จรุงศริวัฒน(2551 :78) ภาคผนวก หมายถึงสวนที่เกี่ยวของ
กับงานที่เขียน แตไมใชเน้ือหาของงาน เปนสวนที่นํามาเพิ่มขึ้นในตอนทาย 
เพื่อชวยใหผูศึกษาคนควาไดเขาใจแจมแจงยิ่งขึ้น จะมีภาคผนวกหรือไม
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แลวแตความจําเปน ถาจะมีควรจัดไวในหนาตอจากบรรณานุกรม ในภาคนวก 
ของเอกสารทางวิชาการ เชน รายงานการวิจัย รายงานการวิเคราะห งานเขยีน
คูมือการปฏิบัติงาน ฯลฯ สวนใหญภาคผนวกแลวมักจะประกอบไปดวย 
 

٠ แบบสอบถาม 
        ٠ แบบสัมภาษณ 
       ٠ แบบเก็บขอมูล 
        ٠ รูปภาพ 
        ٠ รายละเอียดการวิเคราะห 
 
 หลักการเขียนภาคผนวก 
 
 • นําสาระสวนที่เกี่ยวของซึ่งมีรายละเอียดมาก และไมมีความ
จําเปน  ถาผูอานทั่วไปไมตองการทราบ  มาเสนอในภาคผนวก  สําหรับผูอาน
ที่ตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 
      • ถามีสาระหลายสวนควรแยกเปนภาค ๆ  โดยจัดเรียงลําดับตาม
ความเหมาะสม   
 
 
20. การเขียนประวัติผูเขียน  
 
 ประวัติผูเขียน ถือเปนเน้ือหาหนาสุดทายของเอกสารผลงานทาง
วิชาการ  ซึ่งจะบอกรายละเอียดของผูเขียนผลงานเกี่ยวกับ  วัน  เดือน  ป  
สถานที่เกิด  การศึกษาในระดับตางๆ  และประวตัิการทํางานตําแหนงในอดีต
และปจจุบันโดยยอ  นอกจากนี้อาจมีผลงานหรือประเด็นอื่นๆ  เพิ่มเติมตามที่
หนวยงานตนสังกัดกําหนดไวก็ได 
 
 
หลักการเขยีนประวัติผูเขียน 
 
 โดยหลักการแลวสําหรับประวัตผูิเขียน  ซึ่งจะเขียนไวเปนหนาสุด 
ทายของเอกสารผลงานทางวิชาการมีหลักการกวางๆ ดังน้ี 
 
 ความยาวไมเกิน  1  หนา ระบุประเดน็สําคัญของผูเขียน เชน ช่ือ  
เวลา  และสถานที่เกิด ประวัติการศกึษา  การทาํงาน และตําแหนงตางๆ  โดย
อาจเขยีน  ในลักษณะความเรียงหรือแยกเปนหัวขอก็ได 
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ตัวอยางการเขียนประวัติ
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บทท่ี 4 
เทคนิคการเขียน 

คูมือการปฏิบัติงานใหเขาใจงาย 
 

 
มีเทคนิควิธีในการชวยใหผูนําคูมือการปฏิบัติงานไปใชเกิดความเขาใจ

และสามารถทําความเขาใจในการใชคูมือการปฏิบัติงานนั้นไดงายขึ้น ผูเขียน
ตองเพิ่มเทคนิควิธีตางๆ เหลาน้ีลงในคูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบเทคนิควิธี
ตางๆ คือ 

 
 •    เทคนิคการใชตัวอยาง 
 •    เทคนิคการใชรูปภาพ      

  •    เทคนิคการใชภาพการตูน     
  •    เทคนิคการใชภาพมัลติมีเดีย     
  •    เทคนิคการใชตารางหรือแบบฟอรม  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         ปจจุบันในการซื้อสิ้นคาประเภทเครื่องใชไฟฟาประเภท ทีวี  ตูเย็น พัด
ลม ฯลฯ ถาเราซื้อสินคาเหลาน้ีจากหาง เทสโก โลตัส   หางบิกซี   หางแม็ค
โคร  ฯลฯ เราจะไมได ทีวี  ตูเย็น พัดลม ฯลฯ ที่ประกอบสาํเร็จจากโรงผูผลิต
มาทั้งตูหรือทั้งอัน แตเราจะไดสินคาที่เราซื้อมาเปนช้ินใหญๆบาง ช้ินเล็กๆบาง 
พรอมนอตหรือสกร ู และมี “คูมือ” การใชงานหรือการประกอบอุปกรณน้ันๆ
อาจเปน “แผน” หรือเปน “เลม” มาให จากนั้นผูซื้อสินคาตองไปทําการศึกษา 
“คูมือ” ที่ไดมาเพื่อทําการประกอบอุปกรณ ตลอดจนวิธีใชงานในตัวสินคาที่
เราซื้อมา ถาเปนทีวี เราตองศึกษาวาปุมไหนเปนปุม ปด-เปด ปุมไหนเปนปุม 
เพิ่ม-ลด เสียง ฯลฯ  ถาเปนตูเย็น เมื่อเราตองการเพิ่ม-ลด อุนภูมิตองตั้งหรือ
ปรับที่ปุมหรือที่อุปกรณตัวใด เมื่อตองการจะละลายน้ําแข็งจะตองทําอยางไร 
ฯลฯ ถาเปนพัดลม ที่ปรับดวยรีโมตการควบคุมตองทําอยางไรเมื่อตองการให
พัดลมหยุดน่ิง หรือสายไปมา ฯลฯ ผูผลิตสินคาเหลาน้ีเขาจะมี“คูมือ” การใช
งานมาให 

 
 

ทุกคนเคยมีประสบการณ 
ในการซื้อสิ้นคาประเภท

เครื่องใชไฟฟา 
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ในคูมือการใชงานที่ไดมา จะอธิบายและแสดงวิธีการ ในการประกอบ
อุปกรณ(ถาจะตองประกอบ)  วิธีการใชงาน  วิธีการบํารุงดูแลรักษา ฯลฯ ผูซื้อ
สินคาสวนใหญหรือเกือบทุกคน เมื่อไดศึกษาหรืออานคูมือเลมที่ผูผลิตใหมา 
อานโดยละเอียดแลวจะสามารถประกอบและใชงานสินคาตัวน้ันไดดวยตนเอง
ที่เปนเชนน้ีเพราะในคูมือการใชงานที่บริษัทผูผลิตสินคาใหมา สวนใหญเกือบ
ทั้งหมด หรอืรอยทั้งรอย ไดมีการใชเทคนิควิธีอยางงายๆ ประกอบการอธิบาย
วิธีการประกอบอุปกรณ หรือวิธีการใชงานตัวสินคาน้ันๆ โดยการ ใสรูปภาพ 
อาจเปนภาพเหมือนจริง หรือภาพวาด ภาพการตูน และมีตัวอยางประกอบ จึง
ทําใหผูซื้อสินคา/ผูใชสินคา หรือผลิตภัณฑน้ันเขาใจโดยงาย  เชน...    

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวอยางคูมือการใชงานทีวี
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ตัวอยางคูมือการใชพัดลม
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เทคนิคการใชตัวอยาง 
 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดใหความ 
สําคัญของคูมือการปฏิบัติงานที่ดีวาตอง มีตัวอยางประกอบ ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มความ
เขาใจ และปองกันความเขาใจที่คาดเคลื่อน 

 
 เรืองชัย   จรุงศิรวัฒน(2551:81) การอธิบายเปนตัวอักษรแตเพียง
อยางเดียวในคูมือการปฏิบัติงานจะทําใหผูนําคูมือการปฏิบัติงาน/ผูอาน เขาใจ 
เพียงแคระดับหนึ่งเทาน้ันหาก มีตัวอยางประกอบ รวมดวยจะทําใหเขาใจได
งายขึ้น เชน วิธีการเขียน “อางอิง” อธิบายเพียงวา.... 
 

“วิธีเขียนอางอิงเอกสารทายบทความ ใหใชตามแบบการเขียน
เอกสารอางอิง โดยเอกสารทุกรายการที่อางไวในเนื้อหา จะนํามารวมไว
ตอนทายของบทความ  แลวจัดเรียงลําดับอักษรของชื่อผูแตง  ภาษาไทยกอน 
ตามดวยภาษาอังกฤษ  มีรูปแบบการเขียนเปน” 
 
ช่ือผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครัง้ที่พิมพ. เมอืงที่พิมพ: สาํนักพิมพ. 
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 จากขอความขางตน เปนการอธิบายวิธีการเขียนอางอิงเอกสารทาย
บทความ วามีรูปแบบวิธีในการเขียนอางอิงวาเปนอยางไร       โดยไมมกีาร
ยกตัวอยางประกอบการอธิบาย ซึ่งจะสามารถทําใหผูอาน “เขาใจในระดับ
หนึ่ง” เทาน้ัน แตถาผูเขียนมีการยกตัวอยางประกอบการอธิบายเพิ่มเติมเขา
ไปอีก ก็สามารถทําใหผูอานเขาใจดียิ่งขึ้น เชน 
 
 
 
 
 
  
 

วรวิทย    พาณชิยพัฒน.2538.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว 
                        หอมมะลิ 105. กรงุเทพฯ : สถาบันวิจัยขาว กรมวิชาการ 
                       เกษตร. 
          Denzin,  N.K. 1978. The Research Act: a Theoretical  
                        Introduction to Sociological Method. New York:  
                       McGraw-Hill. 
 
 
เทคนิคการใชรูปภาพ 
 

เรืองชัย   จรุงศิรวัฒน(2551:82) การอธิบายเปนตัวอักษรแตเพียง
อยางเดียวในคูมือการปฏิบัติงานจะทําใหผูนําคูมือการปฏิบัติงาน/ผูอาน เขาใจ 
เพียงแคระดับหนึ่งเทาน้ัน หากมีการใชรูปภาพประกอบ รวมดวยจะทําใหเขาใจ
ไดงายขึ้น เชน 
 
 ในคูมือการปฏิบัติตนของผูปวยโรคปวดหลังและคอ หากในคูมือมีการ
อธิบายเปนรอยแกวแตเพียงอยางเดียว วาการปฏิบัติตนของผูปวยที่มีอาการ
ของโรคปวดหลังและคอ ในชวงเวลาที่กําลังปฏิบัติงานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร
แลวมีโทรศัพทเขามา การปฏิบัติตนตองทําอยางไรที่จะไมใหอาการปวดหลัง
ปวดคอที่เปนอยูกําเริบหรือเปนมากขึ้น ผูปวยตองปฏิบัติอยางไรในระหวางที่
กําลังทํางานกับเครื่องคอมพิวเตอรไป และจะรับโทรศัพทดวย วิธีที่ถูกตองๆ
ทําอยางไร วิธีที่ไมถูกตองเปนอยางไร การอธิบายเปนรอยแกวถึงวิธีการปฏิบัติ
ตน จะทําใหผูอานคูมือ “เขาใจในระดับหนึ่ง” เทาน้ัน แตถาผูเขียนมีการใช
รูปภาพประกอบการอธิบาย ก็สามารถทําใหผูอานเขาใจดียิ่งขึ้น เชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยกตัวอยางการเขียนอางอิงทาย
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เทคนิคการใชภาพการตูน 
 

เรืองชัย จรุงศิรวัฒน (2551:82) ในบางครั้งการที่จะใชรูปภาพประกอบ  
การอธิบายคูมือการปฏิบัติงานอาจไมสะดวกที่จะหาภาพที่สอดคลองกับเรื่องที่
กําลังเขียน เพื่อนํามาประกอบการอธิบาย บางครัง้อาจตองใชภาพวาด หรือ
ภาพการตูน ซึ่งจะชวยใหผูนําคูมือการปฏิบัติงานไปใช เขาใจไดงายขึ้น เชน 
 
 ในการอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติตนของผูปวยที่มีอาการปวดหลัง วาทา
ของการปฏิบัติงานที่ถูกตองและไมถูกตอง ทาน่ังที่ถูกตองและไมถูกตอง ทา
ยกของหนักที่ถูกตองและไมถูกตอง ทานอนที่ถูกตองและไมถูกตอง ฯลฯ หาก
ในคูมือการปฏิบัติงานไดอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติตน ของผูที่มีอาการปวดหลัง
ดวยการอธิบายเปนรอยแกว แตเพียงอยางเดียวจะทําใหผูอานคูมือ “เขาใจใน
ระดับหนึ่ง” เทาน้ัน แตถาผูเขียนมีการใชภาพการตูนประกอบการอธิบาย
เพิ่มเติมเขาไปอีก ก็จะสามารถทําใหผูอานเขาใจดียิ่งขึ้น เชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการใชรูปภาพประกอบ
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เทคนิคการใชภาพมัลติมีเดีย  
 

เรืองชัย จรุงศิรวัฒน (2551:83)  คูมือการปฏิบัติงานบางเรื่องที่ตองใช
เครื่องคอมพิวเตอรรวมใชกับการปฏิบัติงาน เชน คูมือการจัดซื้อจัดจางดวยวิธี 
อี ออคช่ัน คูมือการเบิกจายผานเครื่องคอมพิวเตอร  คูมือการลงทะเบียน
ออนไลน ฯลฯ  คูมือการปฏิบัติงานเหลาน้ีควรที่จะนําภาพมัลติมีเดียมารวม
อธิบายประกอบในคูมือการปฏบิัติงาน ก็จะสามารถทําใหผูอานเขาใจดียิ่งขึ้น 
เชน 

 
 
 
 

 

ตัวอยางการใชภาพการตูนประกอบ

ตัวอยางการใชมัลติมีเดียประกอบ
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เทคนิคการใชตารางหรือแบบฟอรม 
 

เรืองชัย จรุงศิรวัฒน (2551:85)  คูมือการปฏิบัติงานบางเรื่องที่ตองใช
ตารางหรือแบบฟอรมในการปฏิบัติงาน เชน คูมือการวิเคราะหการใชพื้นที่
อาคาร  คูมือการวิเคราะหนักศึกษาเต็มเวลา  คูมือการวิเคราะหอัตรากาํลัง
อาจารย ฯลฯ  คูมือการปฏิบัติงานเหลาน้ีควรที่จะนําตารางหรือแบบฟอรมการ
วิเคราะห การคํานวณตางๆ มารวมอธิบายประกอบในคูมือการปฏิบัติงานก็จะ
สามารถทําใหผูอานเขาใจดียิ่งขึ้น เชน 
 
 
 
 

 

การใชแบบฟอรมประกอบ

การใชมลัติมีเดียประกอบ



 78

 
 

 

 
 
 
 ในการใชแบบฟอรมหรือตารางประกอบในคูมือการปฏิบัติงาน ไมควรที่
จะนําแบบฟอรมหรือตารางที่กรอกขอมูลแลว มานําเสนอเทาน้ัน ถาเปนตัวเลข 
ที่เกิดจากการคํานวณดวย สูตรอะไร?  เลขอะไรคูณกับเลขอะไร?  เลขอะไร
หารกับเลขอะไร? เลขอะไรบวกหรือลบกับเลขอะไร?  ฯลฯ สิ่งเหลาน้ีที่ปรากฏ
ในแบบฟอรมหรือตารางที่นํามาประกอบ ควรโยงดวยลูกศร อธิบายหรอืบอก
ที่มาของตัวเลขในชองน้ันๆ หรือในรารางนั้นๆ ก็จะทําใหผูอานเขาใจไดงายขึ้น 
 
 
 

ตัวอยางการใชตารางประกอบ

******************************
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