บทความวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงร่างบทต่าง ๆ
ในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น ระยะที่ 2
วันที่ 24 – 26 มกราคม 2559
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

บทความวิเคราะห์โครงร่างบทต่างๆในการเขียนคูม
่ อ
ื การปฏิบต
ั งิ าน สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย
เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ *

คู่มือฯ เล่ มของ ก.พ.ร.
บทที่ 1 บทนา
-ความเป็ นมา/ความจาเป็ น/
ความสาคัญ
-วัตถุประสงค์
-ขอบเขต
-นิยามศัพท์เฉพาะ/คาจากัดความ
บทที่ 2 บทบาทหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ
-บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของ
ตาแหน่ง
-ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
-โครงสร้ างการบริหารจัดการ
บทที่ 3 หลักเกณฑ์ วธิ ีการ
ปฏิบัตงิ านและเงื่อนไข
-หลักเกณฑ์วธิ ีการปฏิบตั งิ าน
-วิธีการปฏิบตั งิ าน
-เงื่อนไข/ข้ อสังเกต/ข้ อควรระวัง/สิง่ ที่
ควรคานึงในการปฏิบตั งิ าน
-แนวคิด/งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

เล่ มของ ม.สงขลานครินทร์
บทที่ 1 บทนา
-ความเป็ นมา/ความจาเป็ น/
ความสาคัญ
-วัตถุประสงค์
-ขอบเขต
-นิยามศัพท์เฉพาะ/คาจากัดความ
บทที่ 2 บทบาทหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ
-บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของ
ตาแหน่ง
-ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
-โครงสร้ างการบริหารจัดการ
บทที่ 3 หลักเกณฑ์ วธิ ีการ
ปฏิบัตงิ านและเงื่อนไข
-หลักเกณฑ์วธิ ีการปฏิบตั งิ าน
-วิธีการปฏิบตั งิ าน
-เงื่อนไข/ข้ อสังเกต/ข้ อควรระวัง/สิง่ ที่
ควรคานึงในการปฏิบตั งิ าน
-แนวคิด/งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

เล่ มของ ม.อุบลราชธานี
บทที่ 1 บทนา
ความเป็ นมา ความจาเป็ น
ความสาคัญ

วัตถุประสงค์
ขอบเขตของการจัดทาคูม่ อื

บทที่ 2 บทบาทหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของ
ตาแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
โครงสร้ างการบริหารจัดการ
บทที่ 3 หลักเกณฑ์ วธิ ีการปฏิบัตงิ าน
และเงื่อนไข
หลักเกณฑ์วธิ ีการปฏิบตั งิ าน
วิธีการปฏิบตั งิ าน
เงื่อนไข/ข้ อสังเกต/ข้ อควรระวัง/สิง่ ที่
ควรคานึงในการปฏิบตั งิ าน
แนวคิดหรืองานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง(ถ ้ามี)

โครงร่ าง 5 บทที่ควรจะเป็ น
บทที่ 1 บทนา
-ความเป็ นมา/ความจาเป็ น/ความสาคัญ
-วัตถุประสงค์
-ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
-ขอบเขต
-นิยามศัพท์เฉพาะ/คาจากัดความ
บทที่ 2 โครงสร้ าง บทบาทหน้ าที่
ความรับผิดชอบ
-โครงสร้ างการบริหารจัดการ
-บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของ
ตาแหน่ง
-ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
บทที่ 3 หลักเกณฑ์ วธิ ีการปฏิบัตงิ าน
และเงื่อนไข
-หลักเกณฑ์วธิ ีการปฏิบตั งิ าน
-วิธีการปฏิบตั งิ าน
-เงื่อนไข/ข้ อสังเกต/ข้ อควรระวัง/สิง่ ที่ควร
คานึงในการปฏิบตั งิ าน

คู่มือฯ เล่ มของ ก.พ.ร.
บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัตงิ าน
-แผนกลยุทธ์ในการปฏิบตั งิ าน
-ขันตอนในการปฏิ
้
บตั งิ าน
-วิธีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน
-จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมใน
การปฏิบตั งิ าน

เล่ มของ ม.สงขลานครินทร์

เล่ มของ ม.อุบลราชธานี

บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัตงิ าน
-กิจกรรม/แผนปฏิบัตงิ าน
-ขันตอนในการปฏิ
้
บตั งิ าน
-วิธีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน
-จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมใน
การปฏิบตั งิ าน

บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัตงิ าน
แผนกลยุทธ์ในการปฏิบตั งิ าน
ขันตอนในการปฏิ
้
บตั งิ าน

บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัตงิ าน
-กิจกรรม/แผนปฏิบัตงิ าน
-ขันตอนในการปฏิ
้
บตั งิ าน

วิธก
ี ารให ้บริการกับผู ้รับบริการที่
มีความพึงพอใจ

-เทคนิคการปฏิบัตงิ าน

บทที่ 5 ปั ญหาอุปสรรคและ
แนวทางในการแก้ ไขและพัฒนา
งาน
-ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
-แนวทางแก้ ไขและพัฒนา
-ข้ อเสนอแนะ

บทที่ 5 ปั ญหาอุปสรรคและ
แนวทางในการแก้ ไขและพัฒนา
งาน
-ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
-แนวทางแก้ ไขและพัฒนา
-ข้ อเสนอแนะ

บรรณานุกรม
ภาคผนวก(ถ้ ามี)
ประวัตผิ ้ ูเขียน

บรรณานุกรม
ภาคผนวก(ถ้ ามี)
ประวัตผิ ้ ูเขียน

วิธีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน

โครงร่ าง 5 บทที่ควรจะเป็ น

-วิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

แนวปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ใี นการปฏิบต
ั งิ าน

จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมใน
การปฏิบตั งิ าน
บทที่ 5 ปั ญหา อุปสรรค แนวทางการ บทที่ 5 ปั ญหาอุปสรรคและแนวทาง
แก้ ไข และการพัฒนางาน
ในการแก้ ไขและพัฒนางาน
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
แนวทางแก้ ไขและพัฒนางาน
ข้ อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก(ถ้ ามี)

-ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
-แนวทางแก้ ไขและพัฒนา
-ข้ อเสนอแนะ

บรรณานุกรม
ภาคผนวก(ถ้ ามี)
ประวัตผิ ้ ูเขียน

วิเคราะห์เปรียบเทียบ บทที่ 1
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เอาตามเล่มของ ก.พ.ร. ทัง้ 100% ทุกหัวข้ อ ทุกรูปแบบ รวมทังการเว้
้
นวรรค
ข้ อความ และการใช้ สญ
ั ลักษณ์ – นาหน้ าข้ อย่อย
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เอาตามเล่มของ ก.พ.ร. 75% คือเอามาเพียงแค่สามหัวข้ อจากสี่หวั ข้ อของ ก.พ.ร.
ยกเว้ นหัวข้ อนิยามศัพท์เฉพาะ/คาจากัดความทีไ่ ม่เอามา มีการเปลี่ยนรูปแบบใช้ สญ
ั ลักษณ์ – นาหน้ าข้ อย่อย มาเป็ นการ
ใช้ สญ
ั ลักษณ์ แทนการใช้ – นอกจากนี ้มีการเปลี่ยนรูปการเขียนจาก ความเป็ นมา/ความจาเป็ น/ความสาคัญ มาเป็ น
ความเป็ นมา ความจาเป็ น ความสาคัญ โดยใช้ การ “เว้ นวรรค” แทนการใช้ /
- ในความเห็นของผู้เขียน บทที่ 1 บทนา ยังขาดหัวที่สาคัญหนึ่งคือ หัวข้อประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั ซึ่งการ
เขียนบทนานี ้ ควรเขียนให้ ครบตามหลักการเขียนผลงานทางวิชาการ ดังนันใน
้ บทที่ 1 ควรมีหวั ข้ อให้ ครบ ดังนี ้...
-ความเป็ นมา/ความจาเป็ น/ความสาคัญ
-วัตถุประสงค์
-ประโยชน์ทค
ี่ าดว่าจะได ้รับ

-ขอบเขต
-นิยามศัพท์เฉพาะ/คาจากัดความ

วิเคราะห์เปรียบเทียบ บทที่ 2
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เอาตามเล่มของ ก.พ.ร. ทัง้ 100% ทุกหัวข้ อ
- มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เอาตามเล่มของ ก.พ.ร. ทุกรูปแบบ การเว้ นวรรคข้ อความ รวมถึงใช้ สญ
ั ลักษณ์ –
นาหน้ าข้ อย่อย
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการเปลี่ยนรูปแบบใช้ สญ
ั ลักษณ์ – นาหน้ าข้ อย่อย มาเป็ นการใช้ สญ
ั ลักษณ์
แทนการใช้ สญ
ั ลักษณ์ - ในความเห็นของผู้เขียน บทที่ 2 มีความเห็นว่าควรให้ชื่อบทว่า โครงสร้ าง บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ด้ วยเหตุผลที่วา่ ..การเขียนคูม่ ือการปฏิบตั งิ านเรื่ องใดๆ ของตาแหน่งใดๆ ควรมีบทใดบทหนึ่งบอกหรื ออธิบายว่าคูม่ ือการ
ปฏิบตั งิ านนันๆ
้ ใช้ ปฏิบตั งิ านอยู่ที่ไหน คณะ/หน่วยงานอะไร มีโครงสร้ างการบริหารจัดการเป็ นอย่างไร ผู้ปฏิบตั ิตามคู่มือ
เล่มนี ้เป็ นตาแหน่งอะไร ระดับใด มีบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งทาอะไร ลักษณะงานที่ปฏิบตั เิ ป็ นอย่างไร
ประเด็นสาคัญคือบทบาทหน้าทีจ่ ะมาก่อนโครงสร้างการบริ หารจัดการไม่ได้ ดังนันใน
้ บทที่ 2 หัวข้ อควรเรี ยงลาดับเป็ น
ดังนี ้...
-โครงสร้ างการบริหารจัดการ
-บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
-ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

วิเคราะห์เปรียบเทียบ บทที่ 3
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เอาตามเล่มของ ก.พ.ร. ทัง้ 100% ทุกหัวข้ อ ทุกรูปแบบ รวมทังการเว้
้
นวรรค
ข้ อความ การใช้ สญ
ั ลักษณ์ – นาหน้ าข้ อย่อย
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เอาตามเล่มของ ก.พ.ร. ทัง้ 100% มีการเปลี่ยนรูปแบบใช้ สญ
ั ลักษณ์ เล็กน้ อย
- ในความเห็นของผู้เขียน หัวข้ อต่างๆใน บทที่ 3 เห็นด้ วยกับ ก.พ.ร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยกเว้ นหัวข้ อสุดท้ ายของบทที่ 3 คือ แนวคิด/งานวิจยั ทีเ่ กี ่ยวข้อง ด้ วยเหตุผลว่าเอกสารวิชาการ
เล่มนี ้ ไม่ใช่ “ผลงานวิจยั ” หรื อ “ผลงานวิเคราะห์ ” จึงไม่มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีหวั ข้อนี ้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เองยังลังเลที่จะมีหวั ข้ อนี ้เองเหมือนกันจึงห้ อยท้ ายหัวข้ อนี ้ว่า “ถ้ ามี” ดังนันใน
้ บทที่ 3 ควรมีหวั ข้ อเป็ น ดังนี ้...
-หลักเกณฑ์วธิ ีการปฏิบตั งิ าน
-วิธีการปฏิบตั งิ าน
-เงื่อนไข/ข้ อสังเกต/ข้ อควรระวัง/สิง่ ที่ควรคานึงในการปฏิบตั งิ าน

วิเคราะห์เปรียบเทียบ บทที่ 4
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เอาตามเล่มของ ก.พ.ร. เกือบ 100% ทุกหัวข้ อ ทุกรูปแบบ รวมทังการเว้
้
นวรรค
ข้ อความ การใช้ สญ
ั ลักษณ์ – นาหน้ าข้ อย่อย มีหวั ข้ อเดียวที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่เอาตาม ก.พ.ร. คือ..หัวข้ อ
แผนกลยุทธ์ในการปฏิบตั งิ าน โดยเปลี่ยนมาเป็ นหัวข้ อ กิจกรรม/แผนปฏิบตั งิ าน
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เอาตามเล่มของ ก.พ.ร. เกือบ 100% มีการเปลี่ยนรูปแบบใช้ สญ
ั ลักษณ์ เล็กน้ อย
จากใช้ สญ
ั ลักษณ์ – นาหน้ าข้ อย่อย มาเป็ นการใช้ สญ
ั ลักษณ์ แทนการใช้ –
นอกนี ้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียงั ได้ เพิม่ หัวข้ อเข้ ามาอีกสองหัวข้ อในบทที่ 4 นี ้คือ...
วิธก
ี ารให ้บริการกับผู ้รับบริการทีม
่ ค
ี วามพึงพอใจ และหัวข้ อ
แนวปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ใี นการปฏิบัตงิ าน
- ผู้เขียนเห็นว่าสองหัวข้ อที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพิม
่ ขึ ้นมานี ้ เป็ นเพียงการหัวข้ อ หนึ่งของการบรรยายของ

วิทยากรท่านหนึ่งเท่านัน้ หากจะยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ขิ องมหาวิทยาลัย ก.พ.ร. เป็ นองค์กร/สถาบัน จึงน่าจะมีน ้าหนัก
เชื่อถือได้ มากกว่า เว้นแต่จะมีเหตุขอ้ โต้แย้ง/หักล้าง หากจะไม่เห็นด้วยหัวหนึ่งหัวข้อใดในเล่มคู่มือฯ ของ ก.พ.ร.
- หัวข้ อที่ควรจะเพิ่มขึ ้นมาในบทที่ 4 นี ้คือ “เทคนิคการปฏิบตั งิ าน” ซึ่งจะสอดคล้ องกับชื่อของบทที่ 4 อีกด้ วย

กล่าวคือในหัวข้ อนี ้ผู้ปฏิบตั งิ านที่เขียนคูม่ ือการปฏิบตั งิ านใดๆ เขาจะต้ องแสดงเทคนิควิธีการปฏิบตั งิ านตามหลักเกณฑ์ที่
ได้ กล่าวไว้ ในบทที่ 3 เพื่อให้ ผ้ อู ่านหรื อผู้ที่จะนาคูม่ ือการปฏิบตั งิ านนี ้ไปใช้ งาน เข้าใจ และ สามารถนาไปปฏิ บตั ิจริ งได้
อย่างไร? ดังนันหั
้ วข้ อ “เทคนิคการปฏิบตั งิ าน” จะมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นตัวชี วดั ได้ว่าคนทีเ่ ขี ยนคู่มือฯ
เล่มนีม้ ีความเป็ น ผูช้ านาญการ หรื อ ผูเ้ ชี ่ยวชาญ ในเรื ่องนัน้ (ตามคู่มือฯ)มากน้อยแค่ไหน? เฉกเช่นเดียวกับการที่อาจารย์
สองคนใช้ ตาราภาษาอังกฤษเล่มเดียวกันในการสอน นศ. หากทังสองคนมี
้
เทคนิควิธีการสอน(ถ่ายทอด)ที่ไม่เหมือนกัน
สมมุติวา่ คนแรก(คริสโตเฟอร์ ไรท์ จาก Chris English School)มีเทคนิควิธีการสอน ที่สอนแล้ วผู้ฟังๆ แล้ วเข้ าใจ ฟังแล้ วรู้
เรื่ อง อาจารย์อีกคน(ไม่ระบุ) แม้ จะใช้ ตาราเล่มเดียวกันในการสอนกับคนแรก แต่มีเทคนิควิธีการสอนที่สอนแล้ วผู้ฟังๆ แล้ ว

ไม่เข้ าใจ ฟังแล้ วไม่ร้ ูเรื่ อง ที่เป็ นเช่นนี ้เพราะใช้ เทคนิควิธีการสอนไม่เหมือนกัน ดังนันหั
้ วข้ อ“เทคนิคการปฏิบตั ิงาน” จึงมี
ความจาเป็ นอย่างมากที่ต้องมีในบทที่ 4
- ในความเห็นของผู้เขียน หัวข้ อต่างๆใน บทที่ 4 เห็นด้ วยกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปรับเปลี่ยน หัวข้ อ
แผนกลยุทธ์ในการปฏิบตั งิ าน มาเป็ นหัวข้ อ กิจกรรม/แผนปฏิบัตงิ าน ด้ วยเหตุผลว่าในเมื่อเอกสารนี ้เป็ น “คูม่ ือ
การปฏิบตั งิ าน” จึงเป็ นการสมควรแล้ วที่จะเป็ น กิจกรรม/แผนปฏิบัตงิ าน นอกจากนี ้บทที่ 3 นี ้ ชื่อของบทก็บอกแล้ วว่า
“หลักเกณฑ์ วธิ ีการปฏิบัตงิ านและเงื่อนไข” ดังนัน...ในการปฏิ
้
บตั งิ านใดๆนัน้ ควรที่จะมีกจิ กรรม/แผนปฏิบัตงิ าน
เพื่อที่จะบอกว่าในแต่ละกิจกรรม กิจกรรมใดเริ่มเมื่อใด และสิ ้นสุดการปฏิบตั งิ านเมื่อใด ในหัวข้ อนี ้จึงไม่ ใช่ แผนกลยุทธ์
เพราะเป็ นเพียง คู่มือการปฏิ บตั ิงานรายบุคคลมิ ใช่องค์กร หากทาเป็ นแผนกลยุทธ์แล้ วจะต้ องมี วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
ของหน่วยงาน ซึ่ง วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ เขาไม่นิยมใช้ กบั รายบุคคล
ในหัวข้ อ “จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน” ผู้เขียนเห็นว่าไม่มีความจาเป็ นต้ องมีในเอกสาร
เล่มนี ้ เพราะมันจะไปซ ้าซ้ อน และผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งต้ องเขียนซ ้าอีกครัง้ ในเอกสารหนึ่งที่เรี ยกว่า “แบบประวัติ”
ของผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งให้ สงู ขึ ้น ที่ทกุ คนจะต้ องเขียนอยู่แล้ ว(บังคับ)ตามแบบฟอร์ มของ ก.พ.อ. กาหนด จึงไม่มี
ความจาเป็ นไปเขียนหัวข้ อนี ้ให้ ซ ้าซ้ อนอีก
ดังนันใน
้ บทที่ 4 ควรมีหวั ข้ อเป็ น ดังนี ้...
-กิจกรรม/แผนปฏิบัตงิ าน

-ขันตอนในการปฏิ
้
บตั งิ าน
-เทคนิคการปฏิบต
ั งิ าน

-วิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

วิเคราะห์เปรียบเทียบ บทที่ 5
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เอาตามเล่มของ ก.พ.ร. ทัง้ 100% ทุกหัวข้ อ ทุกรูปแบบ รวมทังการเว้
้
นวรรค
ข้ อความ การใช้ สญ
ั ลักษณ์ – นาหน้ าข้ อย่อย
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เอาตามเล่มของ ก.พ.ร. เกือบ 100% มีการเปลี่ยนรูปแบบใช้ สญ
ั ลักษณ์ เล็กน้ อย
จากใช้ สญ
ั ลักษณ์ – นาหน้ าข้ อย่อย มาเป็ นการใช้ สญ
ั ลักษณ์ แทนการใช้ –
* ชื่อของบทที่ 5 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแม้ จะเหมือนเล่มของ ก.พ.ร. เกือบ 100% แต่มีการ “เว้ นวรรค”

สลับตาแหน่งของข้ อความคาว่า “และ” เท่านัน้ ที่เหลือข้ อความเหมือน ก.พ.ร. ทังหมด
้
ดังนี ้...
ชื่อบทที่ 5 ของ ก.พ.ร. : ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ ไขและพัฒนางาน
ชื่อบทที่ 5 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. : ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และการพัฒนางาน
* หัวข้ อที่สองของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการเพิม
่ คาว่า “งาน”

เข้ ามาต่อท้ าย ดังนี ้...

หัวข้ อที่ 2 ของ ก.พ.ร. : แนวทางแก้ ไขและพัฒนา
หัวข้ อที่ 2 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. : แนวทางแก้ ไขและพัฒนางาน

* เป็ นที่น่าสังเกตว่า(ตามเอกสาร)ในบทที่ 5 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังมีหวั สองข้ อเพิม
่ ขึ ้นมา คือ...

หัวข้ อ “บรรณานุกรม” และหัวข้ อ “ภาคผนวก(ถ้ ามี)”
ผู้เขียนเห็นว่าหัวข้ อ “บรรณานุกรม” และหัวข้ อ “ภาคผนวก(ถ้ ามี)” ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีฐานะเป็ น
หัวข้ อหนึ่งในบทที่ 5 ด้ วยเหตุผลว่า...
(1) ข้ อความ “บรรณานุกรม” และ “ภาคผนวก(ถ้ ามี)” มีการใช้สญ
ั ลักษณ์ นาหน้ าข้ อความ
เหมือนกับที่ใช้ นาหน้ าหัวข้ ออื่นๆ ในทุกบท
(2) รูปแบบการจัดระดับแนวของข้ อความอยู่ใน “แนว” เดียวกันหรื อตรงกันกับหัวข้ ออื่น ทุกหัวในทุกๆบท
หากข้ อความ “บรรณานุกรม” และข้ อความ “ภาคผนวก” จะไม่ใช่หวั ข้ อหนึ่งของบทที่ 5 ต้ องมี“รูปแบบ” การ
เขียนเป็ น ดังนี ้...
(1) ต้ องทาเป็ นข้ อความเน้ นตัวอักษรเป็ น “ตัวหนา” เช่นเดียวกันกับบทที่ 1-2-3-4-5
(2) ต้องไม่มีการใช้สญ
ั ลักษณ์
นาหน้ าข้ อความ และ
(3) การจัดระดับแนวของข้ อความอยู่ใน “แนว” เดียวกันหรื อตรงกันกับบทที่ 1-2-3-4-5
ผู้เขียนเห็นเห็นด้ วยกับ ก.พ.ร. ดังนันใน
้ บทที่ 5 ควรมีหวั ข้ อเป็ น ดังนี ้...
-ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
-แนวทางแก้ ไขและพัฒนา
-ข้ อเสนอแนะ
ข้ อสังเกต : ผู้เขียนเห็นว่ารูปแบบบทต่างๆ การเว้ นวรรค การใช้ สญ
ั ลักษณ์ รวมทังการที
้
่มีข้อความ บรรณานุกรม และ
ข้ อความภาคผนวก ที่ไปปรากฏในบทที่ 5 ของเล่มคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนน...
ั ้ เป็ นเรื่องของเจ้ า
หน้ าที่ผ้ พ
ู ิมพ์ เอกสาร มากกว่าจะเป็ นเจตนาของมหาวิทยาลัย จะให้ เป็ นอย่ างนั้น

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

ประวัติผู้เขียน :
- ชื่อ : เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญประจาสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเภทบัญชีรายชื่อของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
- อาชีพ : รับราชการ
- ประสบการณ์การรับราชการ :
พ.ศ.2534 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ระดับ 4
พ.ศ.2536 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ระดับ 5
พ.ศ.2538 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ระดับ 6
พ.ศ.2541 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ระดับ 7 ชานาญการ
พ.ศ.2544 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ระดับ 8 ชานาญการ
พ.ศ.2549 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ระดับ 9 เชี่ยวชาญ
- รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ :
๏ บุคลากรสายสนับสนุน ที่มีผลงานวิชาชีพดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2548 ของสภาข้าราชการและ
ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๏ ศิษย์เก่าดีเด่น ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2551
- ผลงานทางวิชาการวิชาชีพ :
มีผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์ และเผยแพร่ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย มากกว่า 100 เรื่อง
- ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร : ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ
๏ เทคนิคการเขียน คู่มือการปฏิบัติงาน
๏ เทคนิคการเขียน ผลงานการวิเคราะห์
๏ เทคนิคการเขียน ผลงานเชิงสังเคราะห์
๏ เทคนิคการเขียน ผลงานวิจัยสถาบัน
๏ เทคนิคการเขียนค่างาน : เขียนอย่างไรให้ผ่าน
๏ การวิเคราะห์กรอบและจัดทาแผนอัตรากาลังระยะ 3-5 ปี
๏ การวิเคราะห์กรอบตาแหน่งระดับ เชี่ยวชาญ ชานาญการ ฯลฯ ที่ผึงจะมี

เอกสารอ้างอิง

เอกสารหน้ า 54

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ออกเป็ นประกาศมหาวิทยาลัยให้ ถือปฏิบตั ิ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ออกเป็ นบันทึกข้ อความแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการ กบบ.ให้ ถือปฏิบตั ิ

