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เสถียร   คามศีักดิ์

เจาหนาที่บุคคลชํานาญการพิเศษ 9

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผูดํารงตําแหนงตามมาตรา 18(ค) ตําแหนง

ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ ที่จะขอกําหนดตําแหนงเปนผูชํานาญการ 6,7-8 ผูชํานาญการพิเศษ 9

ผูเชี่ยวชาญ 9 ผูชํานาญการพิเศษ 10 และผูเชี่ยวชาญ 10 ตองเสนอในสวนของผลงานที่แสดงความ

เปนผูชํานาญการ  หรอืผูชํานาญการพิเศษ  หรือผูเชี่ยวชาญ  ซึ่ง ก.ม. (คณะกรรมการขาราชการ

พลเรือนในมหาวิทยาลัย) ตามกฎทบวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519) หมายถึง คุณคาของผลงานบริการ

วิชาการที่นําเสนอมาวาอยูในระดับใด โดยพิจารณาจากผลงานนั้นๆ วา สามารถนํามาใชประโยชน

ในการปรับปรุง  และพัฒนางานที่เกี่ยวของไดมากนอยเพียงใด  และเปนงานสรางสรรค  และ

มีความคิดริเริ่มมากนอยเพียงใด ประกอบกับ ก.ม.กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบลักษณะงาน 

ของตําแหนงชํานาญการ ระดบั 6,7-8 และตําแหนงผูเชี่ยวชาญ และผูชํานาญการพิเศษ ระดับ 9 ไว 

ดังตอไปนี้



“หนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานของตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 6,7-8

ลักษณะงานจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ

ประสบการณในการปฏิบัติงานเฉพาะทางนั้น โดยตองใช และ/หรือ ประยุกตหลักการ เหตผุล

แนวคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไว และ/หรือ เพื่อการพัฒนางาน

ในหนาที่และงานเฉพาะทาง และ/หรอื เพื่อแกไขปญหาวิชาการ หรือวิชาชีพที่มีความยุงยาก

และมีขอบเขตกวางขวาง ซึ่งเปนงานที่ตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห

หรือวิจัย



หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานของตําแหนงผูเชี่ยวชาญ และผูชํานาญการพิเศษ

ระดับ 9 ลักษณะงานจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการเกี่ยวกับงาน

เฉพาะดาน และมีผลงานเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในวงวิชาการดานนั้น ไดแก งานเชิงพัฒนา

ระบบ หรือมาตรฐานของงาน งานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซึ่งตองมีการวิจัยเกี่ยวกับงาน

เฉพาะดาน และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวคิดใหมเกี่ยวกับเนื้อหา

ของวิชาชีพ เพื่อแกไขปญหาวิชาการ หรือวิชาชีพที่มีความยุงยาก และมีขอบเขตกวางขวาง

และ/หรอื เพื่อถายทอดความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนําแกบุคคล

และ/หรอื หนวยงานที่เกี่ยวของ และ/หรือ เพือ่ปรับปรุง ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขา

ที่เกี่ยวของ”



ทั้งนี้  ก.ม. ไมไดกําหนดวา ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการ

พิเศษ มีลักษณะเปนอยางไร

ตามหลักการในการขอเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ นอกจากจะมีในสวนของผลการสอนแลว

ยังตองมีในสวนของผลงานทางวิชาการ ซึ่งประกอบดวย เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน

งานแตงเรียบเรียง แปลหนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ

ในลักษณะอื่น   จึงจะใชประกอบการพิจารณากําหนดเปนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย  หรือศาสตราจารย ได

ความเดิมตั้งแตป  2527 และมีแกไขปรับปรุงเมื่อป  2542 กําหนดคําจํากัดความ

ผลงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรอืศาสตราจารย

ไวดังตอไปนี้



เอกสารประกอบการสอน (2527) หมายถึง เอกสาร หรืออุปกรณที่ใชประกอบการสอนวิชาใด

วิชาหนึง่ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีลักษณะเปนเอกสาร หรืออุปกรณที่เกี่ยวของในวิชาที่ตนสอน 

ประกอบดวย แผนการสอน หวัขอคําบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งตางๆ 

ดังตอไปนี้เพิม่ขึ้นก็ได เชน รายชื่อบทความ หรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียง คัดยอ เอกสารที่

เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) หรือภาพเลื่อน (Side) ฯลฯ

เอกสารคําสอน (2527) หมายถงึ เอกสารคําบรรยาย หรอือุปกรณที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง

ตามหลกัสูตรของมหาวิทยาลัย มีเนื้อหาสาระคําสอนทีม่ีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน

ถาเปนเอกสารจะพิมพเปนโรเนียวก็ได แตตองทําเปนรูปเลม

เอกสารประกอบการสอน (2542) หมายถึง เอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่ใชประกอบการสอนวิชาใด

วิชาหนึง่ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะทอนใหเหน็เนื้อหาวิชา และวธิีการสอนอยางเปนระบบ



เอกสารคําสอน (2542) หมายถึง เอกสารคําบรรยายหรือสื่อๆ ที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง

ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชา และวิธีการสอนอยางเปนระบบ และมี

ความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน

สรุป  เอกสารประกอบการสอนใชในการขอเลื่อนตําแหนงเปนผูชวยศาสตราจารย และ

เอกสารคําสอนใชในการขอเลื่อนตําแหนงเปนรองศาสตราจารย ทั้งเอกสารประกอบการสอน

และเอกสารคําสอนตองมีคําอธิบายรายวิชา โดยมีการทําแผนการสอน ประกอบดวย หัวเรื่อง 

วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียน สื่อการสอน และการประเมินผล ซึ่งในแตละบท/เรื่อง/หัวขอ

ตองมีความคิดหลัก วัตถุประสงค และเนื้อหาสาระที่มีความสมบูรณ มีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหา

ในแตละเรื่อง และอาจมีสิ่งตางๆ เพิ่มขึ้น เชน รายชื่อหนังสือ หรือบทความ อานประกอบ ฯลฯ

โดยตองไดรับการตีพิมพหรือถายสําเนาเย็บเลม



ตํารา  (2542) หมายถึง  เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ  อาจเขียนเพื่อ

ตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชา หรือสวนหนึ่งของวิชา หรือหลักสูตรก็ได โดยตองมีการ

สังเคราะหและวิเคราะหความรูที่เกี่ยวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชา

ในระดับอุดมศึกษา ในบางกรณีผูเขียนอาจเสนอตํารามาในรูปของสื่ออื่นๆ เชน ซีดีรอม หรืออาจใช

ทั้งเอกสารและสื่ออื่นๆ ประกอบกันตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตองไดรับการพิมพเปนรูปเลมจาก

โรงพิมพ หรือสํานักพิมพ หรือถายสําเนาเย็บเลม และนําไปใชในการเรียนการสอน เผยแพรมาแลว

อยางนอย 1 ภาคการศึกษา



หนังสือ (2542) หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรูไปสูวงวิชาการ

และ/หรอืผูอานทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร หรือตองนํามาประกอบ

การเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐาน

วิชาการที่มั่นคง และใชทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรง

ทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ และหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง ในบางกรณีผูเขียนอาจเสนอหนังสือ

ในรูปของสื่ออื่นๆ เชน ซีดีรอม หรืออาจใชทั้งเอกสาร หรอืสื่ออื่นๆ ประกอบกันตามความเหมาะสม



งานวิจัย  (2542) หมายถึง  งานคนควาอยางมีระบบ  และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน 

เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล หลักการ หรือขอสรุปรวม ที่นําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอื้อตอ

การนําวิชานั้นไปประยุกต มีลักษณะเปนเอกสารที่มีระเบียบ วิธีวิจัยที่เหมาะสมกับธรรมชาติของ

วิชา ทั้งนี้ ตองเผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ หรือตพีิมพในหนังสือรวมงาน

วิจัยระดับนานาชาติ หรือนําเสนอตอที่ประชุมทางวิชาการในรูปของหนังสือรวมเอกสารวิชาการ

โดยตองผานผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพกอนนําเผยแพรไปยังสถาบันทางวิชาการในสาขาที่

เกี่ยวของ



ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (2542) หมายถึง ผลงานอยางอื่นที่มิใชเอกสารประกอบ

การสอน เอกสารคําสอน หนังสือ บทความทางวิชาการ ตํารา หรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึง

สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรค อาทิ เครื่องทุนแรง ผลงานการสรางสิ่งมีชีวิตพันธุใหม วัคซีน

หรือสิ่งกอสราง ผลงานดานศิลปะ ฯลฯ ผลงานทางวิชาการดังกลาวอาจบันทึกเปนภาพยนต หรือ

แถบเสียงก็ได

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนั้นจะตองประกอบดวย  คําอธิบายที่ใหเห็นวา 

งานดังกลาวทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางองคความรู หรือใหวิธีการที่จะเปน

ประโยชนตอสาขาวิชานั้น และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น สําหรับผลงาน

ที่มุงผลเชิงปฏิบัติจะตองผานการพิสูจน หรือมีหลักฐานรายละเอียดตางๆ ประกอบแสดงใหเห็น

คุณคาของผลงาน



งานแปล (2542) เปนงานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรอืงานดาน

ปรัชญา หรือประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญ และทรงคุณคาในสาขา

นั้นๆ ซึ่งเมื่อนํามาแปลแลว จะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่เห็นไดประจักษชัด เปนการ

แปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรอืจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจาก

ภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง

บทความทางวิชาการ (2542) หมายถึง งานเขียนซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ชัดเจน

มีการวิเคราะหประเดน็ดังกลาวตามหลักวิชาการ และมีการสรุปประเด็น อาจเปนการนําความรู

จากแหลงตางๆ มาสังเคราะห โดยที่ผูเขียนสามารถใหทัศนะทางวิชาการของตนไดอยางชัดเจน



เกริกเกียรติ  พิพัมนเสรีธรรม (2538 : 1 - 14) สรุปบทความประเภทตางๆ ไวดังนี้

1. รายงานสํารวจ (Survey Report) คือ รายงานที่เขียนขึ้นจากการสํารวจและรวบรวม

ขอมูล

2. บทความทางวิชาการ ซึ่งมีโครงสรางทางทฤษฎี มีการใชเอกสารอางอิง เขียนขึ้นเพื่อ

สรุปตามแนวความคิดทางทฤษฎี หรือตามขอสมมุติฐานที่ตั้งขึ้น

3. เอกสารกรณีศึกษา (Case Materials) คือ เอกสารที่เขียนขึ้นโดยอาศัยขอมูลที่ไดมาจาก

การวิเคราะห วิจัย เพื่อใชประโยชนในทางวิชาการ

4. บทความสํารวจ (Survey Article) คือ บทความที่ศึกษาผลงานและขอเขียนตางๆ

(Literature) เกี่ยวกับเนื้อหา หรือแนวคิดอยางใดอยางหนึ่ง



5. บทความวิจารณ (Review Article) หรือบทความที่ศึกษาผลงาน หรือแนวความคิด

(Coneept) อยางใดอยางหนึ่งโดยละเอียด

6. บทความวิเคราะหวิจัย  คือ  บทความที่เขียนขึ้นโดยอาศัยขอมูล  หรือผลงานวิจัย

มาประกอบการวิเคราะห  ซึ่งมีความคิดริเริ่มเปนของตนเองเพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุป  หรอื

แนวการมองปญหาอยางใดอยางหนึ่ง

7. บทความวิจัย (Research Article) คือ บทความที่เขียนขึ้นโดยอาศัยขอมูลที่ไดมาจาก

การวิจัยของตนเอง

8. บทความทั่วไป (General Article) คือ บทความที่เสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เปนขอมูล

วิชาการพื้นๆ หรือขอคิดเห็นทั่วไป มีความสมบูรณในตัวเอง



ดังนั้น  เมื่อไมไดมีการกําหนดลักษณะของผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ

ผูเชี่ยวชาญ และผูชํานาญการพิเศษ จึงตองประยุกตลักษณะของผลงานที่ใชขอเลื่อนตําแหนงเปน

ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ดังนี้  คือ

1. คูมือปฏิบัติงาน  และ

2. บทความทางวิชาการ  หรอื

3. งานวิจัย หรอืงานวิเคราะห หรือ

4. ตํารา หรือหนังสือ หรือ

5. ผลงานแปล หรือ

6. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น



ในบทความนี้จะขอเสนอเฉพาะการเขียนคูมือการปฏิบัติงานที่สามารถประยุกต การเขียน

เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคําสอน มาเปนแนวทางไดดังนี้

คูมือปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่ใชประกอบการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งที่กําหนดไวใน

มาตรฐานกําหนดตําแหนง  มีคําอธิบายงานที่ปฏิบัติ  ประวัติความเปนมา  ภาระหนาที่ความ-

รับผิดชอบ มีการวางแผนกลยุทธการปฏิบัติ กําหนดตัวชี้วัด และการประเมินผล ซึ่งในแตละบท/

เรื่อง/หัวขอ ตองมีความคิดหลัก วัตถุประสงคและเนื้อหาสาระที่มีความสมบูรณ มีรายละเอียด

ครอบคลุมเนื้อหาในแตละเรื่อง มีกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ หนังสือเวียน มติตางๆ เอกสารที่

เกี่ยวของ เทคนิคหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข  ทั้งนี้  ตองใช

ประกอบการปฏิบัติงานมาแลว และตองจัดทําเปนรูปเลม



เกณฑในการประเมินคูมือการปฏิบัติงาน  ตองประกอบไปดวยประเด็นหลักที่สําคัญ

7 ประการ  คือ

1. ความถูกตองและความทันสมัยของเนื้อหา  หมายถึง  ตองถูกตองตามหลักวิชา

หลักการปฏิบัติงานของสาขานั้น  และความถูกตองนั้นเปนที่ยอมรับกันวาถูกตองในปจจุบัน

2. ความสมบูรณและความลึก หมายถึง ความครบถวนของเนื้อหา หรือเรื่องที่ถือวา

เปนขอบขายของชื่อคูมือการปฏิบัติงาน แตละบทแตละตอน ประกอบดวย รายละเอียดซึ่งเปน

หลักวิชา หลักการปฏิบัติงานของสาขานั้นๆ มีคําอธิบายและยกตัวอยางเพื่อขยายหลักวิชา หลักการ

ปฏิบัติงานอยางละเอียดถี่ถวน มีการนําเสนอกฎหมาย พระราชบัญญัติ หนังสือเวียน มติตางๆ

ตํารา งานวิจัย เอกสารอื่นๆ ที่ชวยใหผูอานมีความสามารถสืบคนเพิ่มเติมไดอยางกวางขวา



3. รูปแบบ หมายถึง การมีสวนประกอบที่สําคัญของคูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนประโยชน

แกการอาน การคนหาในโอกาสตอไป มีการอางอิงแหลงวิชาการที่ถูกตอง และมีแบบแผนในการ

เขียน อางอิง จัดทําบรรณานุกรม และภาคผนวกไวอยางเหมาะสม

4. การจัดเรียงลําดับเนื้อหา หมายถึง ลําดับขั้นตอนในการเสนอเนื้อหาเพื่อความเขาใจงาย

ของผูอาน

5. ความเหมาะสมและความถูกตองในการใชภาษา หมายถึง การใชสํานวนในการเขียน

เปนแบบแผนของภาษาเขียนที่ถูกตอง ใชศัพทที่เหมาะสมและสื่อความหมายไดดี

6. การเสนอแนวคิดของตนเอง หมายถึง การสอดแทรกความคิด ความเห็นเพิ่มเติม

อาจจะเปนขอวิพากษวิจารณ คําสรุป หรือขอเสนอแนะอื่นๆ



7. คุณคาของคูมือการปฏิบัติงาน หมายถึง ประโยชน ความสําคัญ และความเชื่อถือได

ในการที่จะนําคูมือการปฏิบัติงานไปใชประกอบการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนสื่อในการศึกษา คนควา

เพิ่มเติม และใชอางอิง

นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญ เสนอแนวคิดในการเขียนผลงานทางวิชาการ

ไวดังนี้

ศักรินทร  สุวรรณโรจน (2535 : 126 – 133) ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานพัฒนาระบบบริหาร

งานบุคคล เสนอแนวคิดในการเขียนผลงานทางวิชาการไววา มีขั้นตอนที่สําคัญในการดําเนินการ

อยู 4 ขั้นตอน คือ



ขั้นที่ 1 ขั้นการวิเคราะหงานในหนาที่

1.1 วิเคราะหงานที่ทํา

1.2 วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานแตละงาน

ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะหสาเหตุของปญหาการปฏิบัติงาน

2.1 ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน แตละขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีปญหา

อยางไร ปญหามาจากอะไร

2.2 ปจจัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มีปจจัยอะไรบาง แตละปจจัยมีปญหา

อยางไร ปญหานั้นมาจากอะไร

2.3 สาเหตุอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงอะไร ตรงไหน อยูบอยๆ หรือไม 

ผูปฏิบัติงานไมมีพื้นความรูหรือไม หรอืบุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอ

หรอืไม เปนตน



ขั้นที่ 3 ขั้นวิเคราะหแนวทางในการแกไข เปนการนําขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มาพิจารณา
วิเคราะห  เสนอแนวทางแกไข

ขั้นที่ 4 ขั้นการวางแผน  เปนขั้นพิจารณาปรับปรุงหรือพัฒนางาน  เปนจุดเริ่มตนของการเขียน

ผลงาน  เพราะเอกสารตางๆ ที่คนควา  สามารถนํามาเปนวัตถุดิบในการเขียน

เดชา  ศรีตระกูล (2535 : ไมปรากฏหนา) และเสริมศกัดิ์  วิศาลาภรณ (2542 : 34 – 43) เสนอแนวคิด

ในการเขยีนผลงานทางวิชาการ  พอสรุปประเด็นสําคัญๆ  ไดดังตอไปนี้

1. เลือกเรื่องที่จะเขียนใหตรงกับความรู ความสามารถ และที่มีความสนใจ จะไดคนควาใหไดทั้งแนวลึก

 หรือแนวตั้ง และแนวกวาง หรือแนวราบ (แนวลึก เปนการเขียนแบบเจาะลึกในเรื่องอยางละเอียด ลึกซึ้ง สวนแนว

กวาง เปนการเขียนแบบกวาง ๆ  ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด  แตไมลึกซึ้ง  เชน  หลักการบริหารทั่วไป  หรือความรู

เบื้องตน) ใหมากที่สุด  เพือ่นํามาอางอิง  พยายามหลีกเลี่ยงเนื้อหาซ้ํากับผูอื่น  เวนแตมีคุณภาพเดนกวา  หรือ

ทันสมัยกวา



2. ตองรูจักบริหารเวลา ทุกคนมีเวลาเทากัน วันละ 24 ชั่วโมง เวลาเปนทรัพยากรที่แตกตาง

ไปจากทรัพยากรอยางอื่น เวลาเปนทรัพยากรที่ไมตองหา แตเมื่อใชหมดหรือไมไดใชจะหาทดแทน

ไมได ดังนั้นจึงตองรูจักบริหารเวลาใหเปน ตองแบงเวลาเพื่อการเขียนผลงาน ตองตั้งใจวาในแตละวัน

นั้น จะเขียนใหไดหนึ่งหนา เปนตน

3. ตองเพิ่มประสบการณใหตัวเอง การเขียนผลงานตองอาศัยประสบการณ ศึกษาผลงาน

ของคนอื่นๆ หรือเขารับการฝกอบรมในการเขียนผลงาน ไมควรหมกมุนกับการเขียนจนเกินไป

จะทําใหสุขภาพกายและสุขภาพจิตเสีย ขอใหตั้งใจจริง ตั้งใจเรียนรู และมีความพยายามอยางตอเนื่อง

4. วางแผนในการเขียน ทําโครงราง (Outline) ของสิ่งที่จะเขียน แบงเปนบทเปนตอน

แบงเปนหัวขอใหญ หวัขอยอยที่จะเขียนในแตละบท หาเอกสารสนับสนุน และอางอิงสิ่งที่จะเขียน 



5. อาน  จดบันทึก  ถายสําเนาเอกสาร  เก็บรวบรวมวาไดขอมูลมาจากใด  ใครคนเขียน 

เขียนเมื่อใด  ปใด  เพื่อใชเปนบรรณานุกรม  และเชิงอรรถ  การอางอิงเปนเรื่องสําคัญ  เพราะจะทําให

เกิดความเชื่อถือ  พิจารณาใหรอบคอบวาหลักการ  ทฤษฎี  ตลอดแนวคิดของบุคคลที่เรานํามาอางอิง

นั้น  กอใหเกิดความนาเชื่อถือในผลงานของเราหรือไม

6. การเรียบเรียง  เปนวิธีการหรือเทคนิคการเขียน  อาน  คนควาเขียนเปนตอนๆ  แลวนํามา

ปะติดปะตอ ใหไดขอมูลจนครบแลวเขียน ชวงนี้อยากังวลเรื่องความสละสลวย ภาษา ความเชื่อมโยง

ลงมือเขียนไปกอนแลวจึงมาเรียบเรียง ไมจําเปนตองเขียนเรียงลําดับจากบทที่ 1 ไปหาบทสุดทาย

หาขอมูลในบทใด  ตอนใด  พรอมก็เขียนบทนั้นหรือตอนนั้นไปกอน  จะทําใหมีกําลังใจวาผลงานเรา

มีความกาวหนา



7. ความสมดุลทางวิชาการ (Balance of Knowledge) ในแตละประเด็นหลักที่เขียน ควรมีน้ําหนกัพอ ๆ กัน 

มีความละเอียดลึกซึ้งไลเรี่ยกัน มีความยาวพอๆ กัน มีความสมดุลของเนื้อหาในแตละบท แตละประเด็น  ไมใชวา

ถนัดมากรูมากเขียนยาว  ประเด็นใดรูนอยเขียนนั้นๆ  หรือเขียนพอสังเขป จะเปนขอสังเกตกับผูอาน และตองเขียน

ผสมผสานกันระหวางสิ่งที่คนความากับประสบการณที่ปฏิบัติจริง อยาใหหนักไปทางใดทางหนึ่ง และหนึง่ยอหนา

ควรมีเนื้อหาเพียงเรื่องเดียว ไมควรเกิน 20 บรรทัด หากยาวมากควรหาตัวขึ้นยอหนาใหม ประโยคแรกและประโยค

สุดทายจะเปนใจความหลัก

8. ภาษาและเนื้อหาสาระ ตองคํานึงวาเราเขียนใหคนอื่นอาน ภาษาที่ใชและเนื้อหาสาระ ควรตอบสนอง

ความตองการ และความสนใจของคนอาน พยายามใชภาษางายๆ เขียนภาษาไทยอยางภาษาไทย ไมใชเขียนภาษาไทย

สํานวนฝรั่ง (เพราะแปลมา) การใชศพัทตองคงเสนคงวา การยกตัวอยางตองใหสอดคลองหรือสะทอนกับบริบทของ

สังคมไทย เนื้อหาสาระตองถูกตองตามหลักวิชา มีเนื้อหาทันสมัย เนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นที่เขียน รปูแบบทีด่ี

ของการพิมพตองมีลักษณะเปนวิชาการ แบงบท แบงตอนใหชัดเจน



9. ความเชื่อมั่นในตนเองและความจริงจังในการทํางาน ตองมั่นใจวาตนเองเขียนได หากมี

ขอสงสยั  ควรปรึกษาคนที่มีประสบการณมากกวาเรา  ตองทํางานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

เขียนไดมากหรือเขียนไดนอยขอใหเขียน  เขียนไดครึ่งหนาดีกวาไมเขียนเลย  หากมีความจําเปนตอง

หยุดเขยีน ไมวาดวยเหตุผลใด กอนจะหยุดพักการเขียนควรเขียนแนวยอๆ วาจะเสนอแนวคดิอะไร

ตอไปอีก เมื่อกลับมาเขียนใหมจะไดไมเกิดปญหา

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการเขียน อยาเอาผลงานของคนอื่นมาเปน

ผลงานของตนเอง อยาลอกผลงานเขามาโดยไมไดอางอิง เมื่อเอาขอความหรือแนวคิดของใครมา

ตองเขียนแหงที่มาใหชัดเจน อยาพยายามแอบอางหรืออําพรางวาหลักฐานที่อางเปนแหลงขอมูล

ปฐมภูมิ (Primary Sources) ทั้งที่ตามความจริงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) การลอกเลียน

ผลงานคนอื่นถือวาเปนโจรกรรมทางวิชาการ



11. เรียบเรียงตนฉบับ เมื่อเรียบเรียงตนฉบับแลว ควรทดลองใชปฏิบัติจริง อาจจะมีการเพิ่ม-

ลด ตองรีบแกไขทันที แลวทําการทดลองปฏิบัติซ้ํา เพื่อหาขอบกพรอง แกไขปรับปรุงจนเปนที่พอใจ

12. รวบรวมเนื้อหาที่แกไขใหม อานทบทวน เพื่อทําการผสมผสานเชื่อมโยงใหเกิดความ

กลมกลืน มิใหเกิดความซ้ําซอน และเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดไปใหสมบูรณ

13. การพิมพตนฉบับ ใหเพื่อนผูรวมงานชวยอาน หรือผูมีประสบการณชวยอาน เพื่อให

ขอเสนอแนะหรือหาขอบกพรอง แลวนํากลับมาใครครวญอยางรอบคอบ อาจจะตองมีการเพิ่ม-ลด

หรือสลับบทหรือตอนใหมเพื่อใหการเสนอแนวคิดราบรื่น

14. แกไขตนฉบับ ตรวจความถูกตอง ตัวสะกด การันต ขอความ รูปแบบ ทําตนฉบับ 2-3 เลม

ปองกันเหตสุุดวิสัย อยาประมาท



ชุติมา  สัจจานันท  (2540 : 1 - 4) ใหขอสังเกตในการเขียนผลงานทางวิชาการ  เปนขอ

ควรระวังในการเขียนงานทางวิชาการ  และขอบกพรองบางประการที่พบในงานเขียนทางวิชาการ 

ไวดังนี้

ขอควรระวังในการเขียนงานทางวิชาการ

1. อยา  เตรียมตัวหรือศึกษาคนควาในเรื่องที่จะเขียนอยางผิวเผิน

2. อยา  รีบเขียนใหเสร็จภายในเวลาอันสั้น โดยไมคํานึงถึงคุณภาพ

3. อยา ลอกเลียนขอความหรือแนวคิดผูอื่น โดยไมอางอิง

4. อยา เพียงแตเอาขอมูลของผูอื่นมาตอเติม  ตัดแปะ  เปนของตนเอง  จะตองแสดง

สวนที่เปนความคิดของตนเองดวย



5. อยา ขามสวนที่ไมรู  ไมมั่นใจ โดยไมศึกษาโดยละเอียด

6. อยา ใหขอมูลพาไป

7. อยา เขียนเพียงเพื่อแสดงภูมิปญญาของตน  โดยไมคํานึงถึงกลุมเปาหมาย

8. อยา เนนปริมาณมากกวาคุณภาพ

9. อยา ขาดจิตสํานึกและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ขอบกพรองบางประการที่พบในงานเขียน

1. ดานหัวขอผลงาน ขาดความใหม ซ้ําซอนกับงานเขียนของผูอื่นที่ทําไวแลวจํานวนมาก

ขาดความนาสนใจ กวางเกินไป



2. ดานเนื้อหา การวางโครงเรื่อง ไมเหมาะสม ไมตอเนื่องสัมพันธตามลําดับ กระบวนการ

เรียนรู เนื้อหาสับสนวกวน ซ้ําซอน ไมไดสัดสวน บางหัวขอมีรายละเอียดมากเกินไป หรือนอยเกินไป

เนื้อหาหรือขอมูลขาดความทันสมัย ไมครบถวนสมบูรณ เนื้อหามีลักษณะเปนการรวบรวม หรือ

ปะติดปะตอ  มุงปริมาณมากกวาคุณภาพ  ขาดการนําเสนออันแสดงถึงความรู  ความชํานาญ 

ความเชี่ยวชาญ  การมีประสบการณ  และความคิดริเริ่มสรางสรรค

3. ดานการอางอิง  ไมถูกรูปแบบมาตรฐานสากล  หรือใชเอกสารอางอิงลาสมัย  เกา

ไมเนาเชื่อถือ  เปนเอกสารอันดับรอง  หรือขอมูลทุติยภูมิมากกวาขอมูลปฐมภูมิ

4. ดานภาษา ไมเปนทางการ หรือทางวิชาการ เปนภาษาพูดไมสละสลวย หรืออานเขาใจยาก

สะกดการันตไมถูกตอง ใชคําศัพทไมคงที่ ใชศัพทบัญญัติขึ้นเอง หรือไมใชศัพทที่ทางการบัญญัติ

ไวแลว ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย โดยไมจําเปน  ใชภาษาไมคงเสนคงวา



5. ดานรูปเลมและการพิมพ สวนประกอบของงานเขียนไมสมบูรณ เชน คํานํา สารบัญ

เลขประจําหนังสือสากล (ISBN) จัดเรียงลําดับเลขที่หนาไมถูกตองตามแบบแผน มีการพิมพผิดพลาด

ตกหลน ตัวพิมพมีขนาดไมคงที่ตลอดทั้งเลม การเวนวรรค การจัดรูปแบบดานบน ดานลาง กั้นหนา

กั้นหลังไมคงที่ ภาพประกอบ แผนภูมิ แผนที่ ไมชัดเจน ไมระบุแหลงที่มา ไมมีคําอธิบาย การเขาเลม

ไมแข็งแรง กลับหัวกลับหาง หนาขาดหาย ฯลฯ

6. ดานคุณประโยชน ประโยชนไมชัดเจน ประโยชนนอย ไมสามารถนําไปประยุกตใชได

ไมเกี่ยวของกับตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบ ไมชี้ชัดวาสวนใดอยูในความรับผิดชอบของผูใด ฯลฯ



จากแนวคิดของผูทรงคุณวุฒิดังกลาวขางตน ซึ่งเปนคุณประโยชนสําคัญยิ่งในการเขียนคูมือ

การปฏิบัติงานในฐานะผูเขียน  ไดนําแนวคิดดังกลาวมาใชกับตัวผูเขียนเอง  สามารถสรุปเปน

แนวทางหนึ่งในการนําไปเปนขอคิดในการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ตองตอบคําถามขอใดขอหนึ่ง หรือหลายขอในขณะที่ลงมือเขียน ตองนําเสมอวาจะเขียน

เพื่ออะไร

1.1 เปนผลงานที่ใชเทคนิควิชาเฉพาะ อยางไร

1.2 เปนผลงานที่ทําเพื่อแกปญหา อยางไร

1.3 เปนผลงานที่ทําเชิงพัฒนาคุณภาพ อยางไร

1.4 เปนผลงานที่ทําเพื่อพัฒนางานในหนาที่ อยางไร



1.5 เปนผลงานที่ทําเชิงพัฒนาระบบ อยางไร

1.6 เปนผลงานที่ทําเชิงประยุกตวัตกรรม อยางไร

1.7 เปนผลงานที่นําไปพบทฤษฎีใหม อยางไร

ดังนั้น  การเขียนตองเพิ่มเทคนิคประสบการณในสาขาวิชาชีพเขาไปเปนการตอยอด

จากการทํางานประจําในลักษณะคูมือ Manual Book ใหเปนลักษณะ Tip Book

2. การวางโครงรางคูมือการปฏิบัติงาน ตองวางโครงรางเปนบทที่ จํานวน 5 บท

และมีหัวขอยอยๆ ดังตอไปนี้



สารบัญ
บทที่

1 บทนํา

- ความเปนมา  ความจําเปน  (ภูมิหลัง)

- ความมุงหมาย/วัตถุประสงคของการศึกษา

- ความสําคัญ/ประโยชนของการศึกษา

- ขอบเขตของการศึกษา

2 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ

- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- หนาทีค่วามรับผิดชอบ/บทบาทของตําแหนง

- โครงสรางการบริหารจัดการ



บทที่

3 เอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษา

- หลักเกณฑ/วิธีการดําเนินงาน

- สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบตัิงาน/ขอควรระวงั/ขอสังเกต

- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน มติ ที่เกี่ยวของ

- งานวิจยัและแนวคิดที่เกี่ยวของ

4 เทคนิคในการปฏบิัติงาน

- แผนกลยุทธในการปฏิบัตงิาน

- ขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow  Chart)

- วิธีการใหบริการกับผูรับบริการมีความพึงพอใจ

- การติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิาน

- จรรยาบรรณ/จิตสํานึกในการปฏบิัติงาน



บทที่

5 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข

- ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน

- แนวทางแกไขในการปฏิบตัิงาน

- ขอเสนอแนะ

บรรณานกุรม

ภาคผนวก



 อีกแนวทางหนึ่ง
บทที่ -..............

- แนวความคดิโดยยอ

- แนวคิดเมื่อนําไปปฏิบัติ

- รายละเอียดเนื้อหา

-.............................

-.............................



3. การกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาคนควา ตองกําหนดใหชัดเจนวาจะเขียนคูมือการปฏบิตัิ

เพื่อใคร เพราะการเขียนคูมือการปฏิบัตงิานตองระบุวา จะเขียนเปนคูมือใหผูเขียนถือเปนแนวปฏิบัติ หรือ

จะเขียนเปนคูมือใหผูรวมงานในวิชาชีพถือเปนแนวปฏิบตัิ หรือจะเขียนเปนคูมือใหผูรับบริการถือเปนแนว-

ปฏิบัติ

4. เทคนิคในการปฏบิตังิาน ควรแบงงานออกเปน 2 ลักษณะ คอื งานประจํา (Routine) และงาน

ที่แสดงความคดิริเริ่มสรางสรรค (Creative)

4.1 งานประจําที่เขามาจากหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก จะมีระบบการควบคุม

คุณภาพในการปฏิบัตงิานอยางไร แบงงานออกเปนประเภทยอยๆ วาจะทําอยางไร งานมีกําหนดระยะเวลา

จะทําอยางไร งานไมมีกําหนดระยะเวลาจะทําอยางไร โดยตองกําหนดวาแตละประเภทของงานมีวันแลวเสร็จ

เมื่อไร มีขั้นตอนอยางไร งานเสร็จแลวจะมีตัวชี้วัดผลความสําเร็จอยางไร



4.2 งานที่แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค ตองนํางานที่อยูในความรับผิดชอบ และ

ที่ไดรับมอบหมาย มาพิจารณาโดยใชประสบการณความเปนผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ แบงออกเปน

งาน ๆ วามีงานอะไรบางที่ตองทําในลักษณะเชิงรุก กําหนดดังนี้

4.2.1 มีโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม อะไรบาง

4.2.2 ใครจะเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ

4.2.3 จะมีระยะเวลาดําเนินการอยางไร

4.2.4 ทําแลวจะไดผลผลิต (out put) อะไร ควรกําหนดเปนตัวเลข

เชิงประมาณ



4.2.5 ทําแลวจะไดผลลัพธ (out come) อยางไร ควรกําหนดเปน

ประสิทธิภาพที่เปนความรูสึกดีๆ

4.2.6 จะวัดหรือประเมินผลไดอยางไร จึงตองกําหนดเปนตัวชี้วัด

โดยกําหนดเปนตัวเลข  หรือปริมาณ

5. ผลสาํเร็จของคูมือการปฏิบัติงาน ทานตองเปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความ-

กระตือรือรน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจุดมุงหมายของชีวิต ตองเปนผูปฏิบัติงานที่มีความเปน

ผูนํา  ใชเวลาวางใหเปนประโยชน  ไมเปนคนผลัดวันประกันพรุง  มีประสบการณการทํางาน

อยางสมบูรณ เมื่อมีสิ่งตางๆ แลวพยายามเก็บสะสมประสบการณ ฝกหัดใชความคิด วิเคราะห วิจารณ

หากแนวทางแกไขปรับปรุงงาน อาน ฟง คิด ถาม เขียน รวมทั้งตองมีอิทธิบาท 4 คือ ทางใหไปสูความ

สําเร็จตามประสงค 4 อยาง



“ ฉันทะ พอใจรักใครในสิ่งนั้น

วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น

 จิตตะ เอาใจฝกใฝในสิ่งนั้น ไมวางธุระ

วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น “



พระเทพโสภณ

“เกิดเปนคนตองพยายามร่าํไป

จนกวาจะไดสิ่งที่ปรารถนา

เกิดเปนคนควรหวังอยายั้งหยุด

มิรูสดุ มุงหวังตั้งมาดหมาย

หวังไวเถิด หวังยัง่ยืน มิคืนคลาย

ปราชญทั้งหลาย สมหวังเพราะตั้งใจ”


