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งานกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี   

 

 
ลักษณะของเอกสารและผลงานที่จะขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น มีดังนี้ 
1. การประเมินค่างาน (Job Evaluation) เป็นวิธีการดําเนินการอย่างเป็นระบบในการจัด    

ช้ันงาน หรือตีค่างานเพื่อกําหนดระดับตําแหน่งได้อย่างสมเหตุสมผล เกิดความเป็นธรรม โดยนํางานของ
ตําแหน่งมาวิเคราะห์ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานที่เป็นอยู่ปัจจุบัน โดยให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ัง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  เรื่อง การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
พ.ศ. 2555  

2. แบบประเมินเพื่อการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นแบบสําหรับการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
งานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่
จะประเมิน และสมรรถนะทางการบริหาร  

3. คู่มือปฏิบัติงาน เป็นเอกสารแสดงถึงเส้นทางการทํางานในงานหลักของตําแหน่งต้ังแต่
จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน   
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
  “งานหลักของตําแหน่ง” ต้องสอดคล้องและครอบคลุมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
ภารกิจที่หน่วยงานต้นสังกัดของตําแหน่งได้รับมอบหมาย 

4. ผลงานเชิงวิเคราะห์  ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ 

มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา 

5. ผลงานเชิงสังเคราะห์ เป็นผลงานที่แสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆ หรือองค์ประกอบ
ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบ หรือโครงสร้างเบื้องต้น เพื่อให้เกิด
แนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ในเรื่องนั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา 

6. ผลงานวิจัย  เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ
และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคําตอบหรือข้อสรุปรวมที่เป็นประโยชน์และนําไปสู่การปรับปรุง พัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 

7. ผลงานลักษณะอื่น เป็นสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ หรือผลงานด้านศิลปะ ตกแต่ง              
ซ่อมบํารุง ซึ่งมิใช่มีลักษณะเป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ หรืองานวิจัย ประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและ

ลักษณะของเอกสารหรือผลงาน 
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งานกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี   

 

ช้ีให้เห็นว่างานดังกล่าวเป็นประโยชน์และนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาในงาน ทั้งนี้ต้องผ่าน                  
การพิสูจน์หรือมีหลักฐานที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้น 

8. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  เป็นแบบกําหนดให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ต้องคํานึงถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
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งานกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี   

 

 
 

เอกสารหรือผลงานที่ขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จะขอนําเสนอ 3  ส่วน คือ ส่วนของแบบประเมินค่างาน  แบบประเมินเพื่อแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น และผลงาน  ซึ่งแต่ละส่วนสามารถดําเนินการได้ดังนี้ 

1. แบบประเมินค่างาน 
1.1 แบบประเมินค่างานตําแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญ

การ และชํานาญการพิเศษ 
1.2  แบบประเมินค่างานตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับระดับ

เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
1.3  แบบประเมินค่างานของตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ

ชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้
วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 

2. แบบประเมินเพื่อการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

   2.1   แบบประเมินเพื่อการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ  และระดับชํานาญการพิเศษ 

   2.2   แบบประเมินเพื่อการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ  และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

2.3   แบบประเมินเพื่อการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในกรณี
ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 

2.4   แบบประเมินเพื่อการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น สําหรับตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 
3. ผลงานการขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น 

3.1 คู่มือปฏิบัติงานหลัก 
3.2 ผลงานเชิงวิเคราะห์ 
3.3 ผลงานเชิงสังเคราะห์ 
3.4 ผลงานวิจัย 
3.5 ผลงานในลักษณะอื่น  
 
 
 

องค์ประกอบของเอกสารหรือผลงาน 
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งานกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี   

 

 
1. แบบประเมินค่างาน เป็นวิธีการดําเนินการอย่างเป็นระบบในการจัดช้ันงาน หรือตีค่างาน

เพื่อกําหนดระดับตําแหน่งได้อย่างสมเหตุสมผล เกิดความเป็นธรรม โดยนํางานของตําแหน่งมาวิเคราะห์
ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ซึ่งแต่ละระดับจะมี
องค์ประกอบหลัก  ดังนี้ 

1.1 แบบประเมินค่างานตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญ
การ และชํานาญการพิเศษ  

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
(2) ความยุ่งยากของงาน 
(3) การกํากับตรวจสอบ 
(4) การตัดสินใจ 

1.2 แบบประเมินค่างานตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ  

(1) ด้านความรู้และทักษะที่จําเป็นในงาน 
(ก) ความรู้และความชํานาญงาน 
(ข) การบริหารจัดการ 
(ค) การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ 

(2) ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(ก) กรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหา 
(ข) อิสระในการคิด 
(ค) ความท้ายทายในงาน 

(3) ด้านภาระงานที่รับผิดชอบ 
(ก) การวิเคราะห์ข้อมูล 
(ข) อิสระในการปฏิบัติงาน 
(ค) ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 
(ง) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง 

1.3  แบบประเมินค่างานของตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ
ชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะ             
ใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ  

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
(2) ความยุ่งยากของงาน 
(3) การกํากับตรวจสอบ 

รูปแบบการเขยีนเอกสารหรอืผลงาน 
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งานกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี   

 

(4) การตัดสินใจ 
(5) การบริหารจัดการ 

 

2. แบบประเมินเพื่อการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นแบบสําหรับการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน
ตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะ
ประเมิน และสมรรถนะทางการบริหาร  

   2.1  แบบประเมินเพื่อการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ  และระดับชํานาญการพิเศษ  

2.1.1 ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ขอรับการประเมิน 
2.1.2 ผลสัมฤทธ์ิของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสําหรับตําแหน่ง 
 (ก) ผลสัมฤทธ์ิของงาน                  
      (ข) ความรู้ ความสามารถ และทักษะ      
      (ค) สมรรถนะ   

   2.2 แบบประเมินเพื่อการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ  และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  

2.2.1 ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ขอประเมิน 
2.2.2  ผลสมัฤทธ์ิของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํเป็นสําหรับ

ตําแหน่ง 
 (ก) ผลสัมฤทธ์ิของงาน                  
      (ข) ความรู้ ความสามารถ และทักษะ      
      (ค) สมรรถนะ   

2.3  แบบประเมินเพื่อการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในกรณีตําแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ  

2.3.1 ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ขอประเมิน 
2.3.2  ผลสมัฤทธ์ิของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํเป็นสําหรับ

ตําแหน่ง 
 (ก) ผลสัมฤทธ์ิของงาน                  
      (ข) ความรู้ ความสามารถ และทักษะ      
      (ค) สมรรถนะ   
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2.4 แบบประเมินเพื่อการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น สําหรับตําแหน่งประเภทผู้บริหาร   
2.4.1 ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ขอประเมิน 
2.4.2  ผลสมัฤทธ์ิของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํเป็นสําหรับ

ตําแหน่ง 
(ก) ผลสัมฤทธ์ิของงาน                  
(ข) ความรู้ ความสามารถ และทักษะ      
(ค) สมรรถนะทางการบริหาร   

 

3.  ผลงานการขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น 
3.1 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เป็นเอกสารแสดงถึงเส้นทางการทํางานในงานหลักของตําแหน่ง

ต้ังแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เป็นเอกสารบังคับที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งสูงขึ้น ระดับชํานาญการ โครงร่างของรูปเล่มประกอบด้วย 

3.1.1 ปกนอก  
3.1.2 ปกใน  
3.1.3 คํานํา 
3.1.4 สารบัญ เช่น สารบัญ สารบัญภาพ สารบัญแผนภูมิ    
3.1.5 บทที่ 1  บทนํา 

ความเป็นมา / ความจําเป็น / ความสําคัญ 
วัตถุประสงค์ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ขอบเขต 
นิยามศัพท์เฉพาะ / คําจํากัดความ  

บทที่ 2  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
โครงสร้าง / การบริหารจัดการ (ถ้ามี) 

บทที่ 3  หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงาน และเงื่อนไข 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
วิธีการปฏิบัติงาน 
เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติ 
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แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

บทที่ 5 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 

3.1.6 บรรณานุกรม 
3.1.7 ภาคผนวก (ถ้ามี) 
3.1.8 ประวัติผู้เขียน 
3.1.9 ปกหลัง 
 
ความหมายของหัวข้อในโครงร่างคู่มือปฏิบัติงานหลัก  
เสถียร  คามีศักด์ิ (2556) ได้ให้ความหมายของหัวข้อโครงร่างคู่มือปฏิบัติงานหลัก 

สําหรับการกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น ไว้ดังต่อไปนี้ 
1. ความเป็นมา/ความจําเป็น/ความสําคัญ :  

เป็นการเขียนอธิบายช้ีแจง ความเป็นมา ความสําคัญ และความจําเป็นที่ตัดสินใจเลือก
งานหนึ่งมาเขียนเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน โดยอาจยึดแนวทางการเขียนอธิบายได้ดังนี้ 

-  Who ใครเป็นผู้กําหนด หรือเป็นผู้อนุมัติให้งานนี้มา 
-  What อะไรเป็นประเด็นหลักของงานนี้ หรือรายละเอียดของงานนี้มีอะไร 
-  Where งานนี้กําหนดให้ปฏิบัติที่ใดบ้าง สังกัดหน่วยงานใด 
-  Why ทําไมต้องมีงานนี้ ทําไมต้องกําหนดไว้ที่นี่ ทําไมต้องกําหนดเวลานี้ 
-  How งานนี้ต้องทําอย่างไร มีความสําคัญอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร และเกี่ยวข้อง

กับงานอื่นๆ อย่างไร 
 

2. วัตถุประสงค์ : 
เ ป็ นก า ร เ ขี ยนอ ธิบ าย ให้ ผู้ อ่ า นทร าบถึ ง วั ตถุ ป ร ะส งค์ ใ นก า รจั ดทํ า คู่ มื อ                  

การปฏิบัติงานนี้ขึ้นมา เช่น จัดทําคู่มือฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนทํางานสามารถปฏิบัติตาม                     
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการที่กําหนดไว้ได้อย่างสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ โดยในการกําหนด
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วัตถุประสงค์จะต้องกําหนดให้ชัดเจนตามผู้ที่จะยึดถือใช้คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ เช่น ตัวผู้เขียนเอง เพื่อน
ร่วมงานที่ทํางานทดแทนผู้ดํารงตําแหน่งนี้ทุกคน ผู้รับบริการ หรือทุกท่านทั้งหมดที่กล่าวมา เนื่องจากเวลา
เขียนคู่มือการปฏิบัติงานนั้นในรายละเอียดข้อมูล เนื้อหา และเทคนิคในการปฏิบัติงานต้องชัดเจนว่าจะบ่งบอก
ถึงใครที่จะถือปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้บ้าง 

3. ขอบเขต : 
เป็นการเขียนอธิบายให้ผู้เขียนและผู้อ่านได้คํานึงขอบเขตของคู่มือการปฏิบัติงาน            

ฉบับนั้น ๆ รวมถึงความทันสมัย และความครอบคลุม เช่น เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์ใดบ้าง       
มีใครเป็นผู้รับผิดชอบ หรือบุคคล/หน่วยงานใดเกี่ยวข้องบ้าง มีระยะเวลาตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด และครอบคลุม
งานจากขั้นตอนไหนถึงไหน 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ/คําจํากัดความ : 
เป็นการเขียนอธิบาย ช้ีแจงให้ผู้ อ่ านทราบถึ งคํ าศัพท์ซึ่ งอาจเป็นภาษาไทย                   

หรือภาษาต่างประเทศ หรือคําย่อที่กล่าวถึงในคู่มือเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
5. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง : 
เป็นการเขียนอธิบายให้ผู้ อ่านทราบว่าตําแหน่งที่ปฏิบัติงานตามคู่มือฉบับนั้นๆ                    

มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไรบ้าง รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนี้ต้ังแต่ต้น
จนถึงงานสําเร็จ (พิจารณาตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งงาน) 

6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 
เป็นการเขียนอธิบายช้ีแจงรายละเอียดของงานในคู่มือว่ามีลักษณะงานที่ปฏิบัติอย่างไร 

(พิจารณาตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งงาน/คําสั่งมอบหมายภาระหน้าที่การให้ปฏิบัติ)  
7. โครงสร้างการบริหารจัดการ :  

เป็นการเขียนอธิบายตําแหน่งงานที่ผู้เขียนคู่มือดํารงอยู่ รวมท้ังงานในคู่มือนี้มีการ
บริหารจัดการอย่างไร โดยสามารถเขียนเป็นแผนภูมิต้นไม้ 

(1) โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)  ระบุช่ือหน่วยงาน 
(2) โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) ระบุช่ือตําแหน่งและระดับ 
(3) โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) ระบุช่ือผู้ปฏิบัติ 

8. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน :  
 เป็นการเขียนอธิบายช้ีแจงว่า งานนี้มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดไว้เป็น

หลักเกณฑ์ว่าอย่างไร โดยเขียนสรุปให้เป็นภาษาเขียนที่สอดคล้องกับภาษาที่ ใช้ในการปฏิบัติงาน                   
ทุกคนอ่านแล้วเข้าใจ ไม่ควรลอกมากจากตัวบทกฎหมาย และไม่ควรเป็นภาษากฎหมาย 

9. วิธีการปฏิบัติงาน : 
เป็นการเขียนอธิบายช้ีแจงว่า งานนี้มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดวิธีปฏิบัติงานไว้

อย่างไร โดยเขียนอธิบายให้เป็นภาษาเขียนที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจง่าย และไม่ควรเป็นภาษากฎหมาย 
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10.  เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการปฏิบัติงาน : 
เป็นการสรุปประเด็นสําคัญจากการศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ หรือจากการ

สังเกต การจดบันทึกในฐานะผู้มีประสบการณ์ในงานที่นํามาเขียนเป็นคู่มือ แล้วนํามาเขียนเสนอเป็นเงื่อนไข/
ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคําถึงการปฏิบัติงานในนั้นๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ของ
ผู้เขียน แล้วสามารถนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

11. แนวคิด/งานวิจัยที่เก่ียวข้อง : 
การเขียนอธิบายในส่วนนี้เป็นการแสดงถึงการสั่งสมความรู้ การพัฒนาตนเอง                

และการเป็นผู้มีความรอบรู้อยา่งแท้จริงที่สามารถนําแนวคิดงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนา               
ที่ทําได้ โดยการเขียนสรุปแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิหรือสรุปผลการวิจัยว่า เกี่ยวข้องกับงานในคู่มืออย่างไร              
ซึ่งอาจยึดแนวการนําเสนอว่าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติงาน และข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคํานึงถึงใน                
การปฏิบัติงานนั้นๆ อย่างไร 

12. กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน :  
เป็นการเขียนเสนอให้ผู้อ่านเข้าใจถึงกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่อธิบายว่างานนี้         

จะสําเร็จตามเป้าหมายได้นั้น ต้องมีวิธีการปฏิบัติงานอย่างไร มีวิธีการดําเนินการอย่างไร 
13. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 

เป็นการอธิบายถึงขั้นตอนการทํางานอย่างละเอียด เพื่อช่วยให้คนทํางานเห็นภาพ
ขั้นตอน ลําดับการทํางาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับงาน ซึ่งสามารถอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
โดยการใช้เครื่องมือในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานที่กล่าวถึงในหัวข้อ 4.2 เช่น การเขียนผังขั้นตอน                  
การปฏิบัติงาน (Flowchart) เป็นต้น 

14. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ : 
เป็นการเขียนอธิบายว่างานในคู่มือนี้มีวิธีการติดตามงานอย่างไร และจะมีวิธี

ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไร 
15. จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน : 

เป็นการนําจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้นๆ หรือจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
มาประกอบการเขียนอธิบาย 

16. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน :  
เป็นการนําข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการทํางานที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ใน

องค์การ เช่น จากผู้มีประสบการณ์ บทความผลงานวิจัย การจดบันทึกประจําวัน/สัปดาห์ การประชุม และ   
การสัมมนา เป็นต้น มาสรุปและเขียนอธิบายพร้อมกับนําเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนา เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้
ผู้ปฏิบัติงานใช้ประกอบการแก้ปัญหา และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็วย่ิงขึ้น 
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17. บรรณานุกรม : 
เป็นการจัดทํารายชื่อสิ่งพิมพ์ หรือเอกสารที่ใช้ประกอบการค้นคว้าโดยจะต้องจัดทํา

ให้ถูกต้องตามแบบมาตรฐานที่กําหนด โดยแยกเป็นบรรณานุกรมส่ิงพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เรียง
ตามลําดับตัวอักษรแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 

18. ภาคผนวก (ถ้ามี) : 
เป็นการเสนอส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่เขียนในคู่มือ แต่ไม่ใช่เนื้อหาหลักของงาน โดย

นํามาเพิ่มในตอนท้ายเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
19. ประวัติผู้เขียน : 

นําเสนอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ต้องการติดต่อกับผู้เขียนเพื่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม โดยระบุ ช่ือ-สกุล วันเดือนปีเกิด วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน 

 
3.2 ผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของเรื่องอย่างมี

ระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา เป็นเอกสารที่ผู้เสนอขอเลือก
เพื่อประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 
และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  โครงร่างของรูปเล่มประกอบด้วย 

3.2.1 ปกนอก 
3.2.2 ปกใน  
3.2.3 คํานํา 
3.2.4 สารบัญ เช่น สารบัญ สารบัญภาพ สารบัญแผนภูมิ    
3.2.5 บทที่ 1 บทนํา 

ความเป็นมาและเหตุผลความจําเป็นของการวิเคราะห์ 
วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ 
ขอบเขตของการวิเคราะห์ 
ประโยชน์การวิเคราะห์ต่อการพัฒนางานในหน้าที่ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บทที่ 3 วิธีการวิเคราะห์ 

ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง หรือ แหล่งข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ (ถ้ามี) 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอ 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ 
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

3.2.6 บรรณานุกรม 
3.2.7 ภาคผนวก (ถ้ามี) 
3.2.8 ปกหลัง 

 

3.3 ผลงานเชิงสังเคราะห์ เป็นผลงานที่แสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆ หรือ
องค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบ หรือโครงสร้างเบื้องต้น 
เพื่อให้เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ในเรื่องนั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา  
เป็นเอกสารที่ผู้ เสนอขอเลือกเพื่อประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น ระดับชํานาญการ               
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  โครงร่างของรูปเล่มประกอบด้วย 

3.3.1 ปกนอก 
3.3.2 ปกใน  
3.3.3 คํานํา 
3.3.4 สารบัญ เช่น สารบัญ สารบัญภาพ สารบัญแผนภูมิ   
3.3.5 บทที่ 1 บทนํา 

ความเป็นมาและเหตุผลความจําเป็นของการสังเคราะห์ 
วัตถุประสงค์ในการสังเคราะห์ 
ขอบเขตของการสังเคราะห์ 
ประโยชน์การสังเคราะห์ต่อการพัฒนางานในหน้าที่ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บทที่ 3 วิธีการสังเคราะห์ 

แหล่งข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการสังเคราะห์ 

บทที่ 3 วิธีการสังเคราะห์ (ต่อ) 
ขั้นตอนการสังเคราะห์ 
วิธีการสังเคราะห์ข้อมูล 

บทที่ 4 ผลการสังเคราะห์ 
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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3.3.6 บรรณานุกรม 
3.3.7 ภาคผนวก (ถ้ามี) 
3.3.8 ปกหลัง 

 

3.4 ผลงานวิจัย  เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่
ยอมรับและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคําตอบหรือข้อสรุปรวมที่เป็นประโยชน์และนําไปสู่การปรับปรุง 
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย โครงร่างของรูปเล่มงานวิจัย ให้เป็นไปตามหลัก
วิธีวิทยาการวิจัยของงานวิจัยนั้นๆ  

3.5 ผลงานในลักษณะอื่น  เป็นสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ หรือผลงานด้านศิลปะ ตกแต่ง 
ซ่อมบํารุง ซึ่งมิใช่มีลักษณะเป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ หรืองานวิจัย ประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและ
ช้ีให้เห็นว่างานดังกล่าวเป็นประโยชน์และนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาในงาน ทั้งนี้ต้องผ่าน
การพิสูจน์หรือมีหลักฐานที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้น   รวมถึงงานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงาน
วรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและ
ทรงคุณค่าในสาขานั้น ๆ ซึ่งเมื่อนํามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัดเป็น
การแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศหรือแปลจาก
ภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอจะต้องประกอบด้วยคําอธิบายที่ช้ีให้เห็นว่างาน
ดังกล่าวทําให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้างองค์ความรู้ หรือให้วิธีการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
สาขาวิชานั้น และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น สําหรับผลงานที่มุ่งเชิงปฏิบัติจะต้องผ่าน
การพิสูจน์หรือมีหลักฐานรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าของผลงาน 

 
 
 

 

 

 


