แนวทางการเขียนคู่มือการปฏิ บตั ิ งาน
**ที่มา/ขอขอบคุณ* การเขียนคู่มือปฏิ บตั ิ งาน
ข้าราชการตาแหน่งประเภททั ่วไป
วิชาชีพเฉพาะ เชีย่ วชาญเฉพาะ
และพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553
เสถียร คามีศกั ดิ์ บุคลากรเชี่ยวชาญ
สานักงานอธิ การบดี
มหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
ISBN 974-8182-11-8

ข้อสังเกตในการจัดทาคู่มือการปฏิ บตั ิ งาน
งานทีน่ ิยมจัดให้มคี ่มู อื การปฏิบตั งิ าน คืองานทีเ่ ป็นการปฏิบตั กิ าร(Operation) โดยงานเหล่านี้
ต้องการความสม่าเสมอ(Consistency) ของงานในทุกครัง้ ทีป่ ฏิบตั ิ จึงจาเป็ นต้องมีเอกสารคู่มอื กากับ
หรือเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ ส่วนงานทีไ่ ม่ตอ้ งการความละเอียดรอบคอบมากนักหรืองานทีไ่ ม่ซ้ากัน
ทุกครัง้ ในการปฏิบตั ิ ไม่จาเป็นต้องมีค่มู อื การปฏิบตั งิ านก็ได้

แนวทางการเขียนคู่มือการปฏิ บตั ิ งาน 4 ขัน้
ขัน้ ที่ 1 วิเคราะห์งานทีป่ ฏิบตั ิ
ขัน้ ที่ 2 วิเคราะห์ปญั หาและสาเหตุ
ขัน้ ที่ 3 วิเคราะห์แนวทางแก้ไข
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ วางแผนกาหนดโครงร่าง (Outline)
ขัน้ ที่ 1 วิ เคราะห์งานที่ปฏิ บตั ิ
1. นาเอางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายมาพิจารณาดูว่ามีงานอะไรบ้าง แยกออกเป็นงาน ๆ งานอะไร
เป็นงานหลัก งานอะไรเป็ นงานรอง เพื่อให้เห็นภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีเ่ ป็ นรูปธรรม
2. นาเอางานทีแ่ ยกไว้แล้วตามข้อ 1 มาเขียนเป็นขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน (Flow chart) ว่าต้องมี
ขัน้ ตอนอย่างไร กีข่ นั ้ ตอน ต้องผ่านการพิจารณาตัดสินจากใครบ้าง จนถึงการส่งมอบงานให้ผรู้ บั บริการ
หรือลูกค้า
3. ปจั จัยทีใ่ ช้ในการทางานแต่ละขัน้ ตอน (Input) พิจารณาดูว่า แต่ละขัน้ ตอนต้องใช้ปจั จัย การ
ผลิตผลงานอะไร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน มติ ทัง้ กาหนดจากหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือทีก่ าหนดขึน้ ภายในหน่ วยงานเอง
แยกแยะปจั จัยในการผลิตงานแต่ละชิน้ งานให้ชดั เจนทีส่ าคัญ 3 ประการ คือ
3.1 มีหลักเกณฑ์กาหนดไว้อย่างไร
3.2 มีวธิ กี ารกาหนดไว้อย่างไร
3.3 มีเงือ่ นไขอะไรบ้าง
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ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์ปัญหาและสาเหตุ
2.1 วิเคราะห์หาปญั หาในการปฏิบตั มิ อี ะไรบ้าง แล้วนาเอาปญั หามาจัดหมวดหมูว่ ่าปญั หาเหล่านี้
เกิดจากตรงไหน โดยแยกปญั หาออกเป็ นขัน้ เป็ นตอน ดาเนินการ 3 ขัน้ ดังนี้
2.1.1 แยกปญั หาออกเป็ น 2 ระดับ คือ ปญั หาทีเ่ กิดจากระดับคน (ผูป้ ฏิบตั ิ ผูร้ บั บริการ ผู้
มีอานาจ หรือองค์คณะ) หรือปญั หาทีเ่ กิดจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน
2.1.2 นาเอาปญั หาทีแ่ ยกออกตามข้อ 1 มาแยกจัดระดับของปญั หาออกเป็ น 2 ระดับ อีก
1 รอบว่าอะไรเป็ นปญั หาทีม่ าจากภายนอกทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือปญั หาอะไรทีเ่ กิดจากภายในทีส่ ามารถ
บริหารจัดการได้
2.1.3 นาเอาปญั หาทีแ่ ยกจัดระดับของปญั หาตามข้อ 2 มาแยกย่อยออกเป็น 4 เงือ่ นไข
เป็นรอบที่ 3 ว่า
2.1.3.1 อะไรคือปญั หาของขัน้ ตอน
2.1.3.2 อะไรคือปญั หาของหลักเกณฑ์
2.1.3.3 อะไรคือปญั หาของวิธกี าร
2.1.3.4 อะไรคือปญั หาของเงือ่ นไข
ขัน้ ที่ 3 วิ เคราะห์แนวทางแก้ไข
เมือ่ เรารู้ ชัดเจนจากการวิเคราะห์ แต่ละขัน้ ตอนดังกล่าวข้างต้น ว่า
3.1 ปญั หามีอะไร
3.2 ปญั หาเกิดจากคน หรือกฎ ระเบียบฯ
3.3 ปญั หามาจากภายนอก หรือภายใน
3.4 ปญั หาเกิดตรงไหนเป็ นอะไร
3.4.1 ขัน้ ตอน
3.4.2 หลักเกณฑ์
3.4.3 วิธกี าร
3.4.4 เงือ่ นไข
การวิเคราะห์เสนอแนวทางแก้ไขต้องเสนอวิธกี ารแก้ไขตามหัวข้อ 3. 4 ก่อน แล้วจึงแยกออก ถ้า
เป็นกฎระเบียบฯ ภายในจะแก้ไขอย่างไรและถ้าเป็ นคนภายนอกจะแก้ไขอย่างไร ถ้าเป็นกฎ ระเบียบฯ
ภายนอกจะมีวธิ กี ารแก้ไขอย่างไร
ทัง้ นี้การเสนอวิธกี ารแก้ไข ต้องระลึกอยูเ่ สมอว่าจะใช้เทคนิควิชาชีพเฉพาะอย่างไร หรือจะ
พัฒนาคุณภาพของการปฏิบตั งิ านอย่างไร หรือจะพัฒนางานในหน้าทีอ่ ย่างไร หรือจะพัฒนาเชิงระบบ
อย่างไร หรือจะประยุกต์นวัตกรรมมาใช้แก้ไขปญั หาอย่างไร หรือจะต้องใช้วธิ กี ารแก้ปญั หาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือหลายอย่างผสมผสานกัน เพื่อแสดงความเป็นผูช้ านาญการ และผูเ้ ชีย่ วชาญ
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ขัน้ ที่ 4 ขัน้ วางแผนกาหนดโครงร่าง (Outline)
4.1 จัดทาสารบัญวางโครงร่าง
4.2 สอดแทรกเนื้อหาสาระ 7 ประการ

การจัดทาโครงร่าง/โครงเรื่อง (Outline)
การวางแผนการเขียนคู่มอื ปฏิบตั งิ านทีด่ ตี อ้ งมีการจัดทาโครงร่างอย่างคร่าวๆ เพื่อศึกษาค้นคว้า
หาข้อมูลรายละเอียดเพิม่ เติมในเบือ้ งต้นเป็ นแนวทางว่าจะเขียนอะไร อย่างไร มีประเด็นสาคัญอะไรบ้าง
เมือ่ ลงมือเขียน หาข้อมูลรายละเอียดมาประกอบการเขียน แล้วอาจจะต้องปรับปรุงโครงร่างใหม่ให้
สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ จนกลายเป็นสารบัญของคู่มอื ปฏิบตั งิ าน
การวางโครงร่างการเขียนคู่มอื ปฏิบตั งิ าน ควรกาหนดเป็นบท ๆ ทีเ่ ป็นประเด็นสาคัญ จานวน 5
บท และมีหา้ เรือ่ งหลัก ดังต่อไปนี้
บทที่
1 บทนา
ความเป็ นมาความจาเป็น (ภูมหิ ลัง) ความสาคัญ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษา
2 บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตาแหน่ง
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
โครงสร้างการบริหารจัดการ
3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิ บตั ิ งานและเงื่อนไข
หลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ าน
วิธกี ารปฏิบตั งิ าน
เงือ่ นไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิง่ ทีค่ วรคานึงในการปฏิบตั งิ าน
แนวคิด/งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
4 เทคนิ คในการปฏิ บตั ิ งาน
แผนกลยุทธ์ในการปฏิบตั งิ าน
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน (Flow chart)
วิธกี ารให้บริการกับผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจ
วิธกี ารติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน
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5 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน
ปญั หาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก (ถ้ามี)
ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งาน (Flow chart)
เป็นการอธิบายถึงขัน้ ตอนการทางานอย่างละเอียดว่าได้ทาอะไร ทีไ่ หน อย่างไร เมื่อไร ช่วยให้
เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและงาน เพื่อวางขัน้ ตอนการทางาน โดยเขียนออกมาในรูปของ
Flow chart ทาให้เกิดความเข้าใจง่าย มีการสื่อความหมายทีด่ ี โดยไม่ลงลึกในรายละเอียด เพื่อนาไปใช้
เขียนเป็ นคาอธิบายอีกครัง้ หนึ่ง
Flow chart
เป็นแผนภูมแิ สดงการไหลของงาน เพื่อวางขัน้ ตอนการทางานด้วยการนา
กิจกรรมต่าง ๆ (Activity) ทีจ่ ะต้องเกิดขึน้ มาใส่ลงในกรอบรูปทรงเรขาคณิต ตามประเภทกิจกรรมนัน้ ๆ
แล้วนามาเรียงต่อกันตามลาดับขัน้ ตอน เชื่อมด้วยลูกศร แบบทาละขัน้ ตอน (Step by Step) ความละเอียด
ของงานขึน้ อยูก่ บั ระดับของคุณภาพของงานทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ ถ้าต้องการมีคุณภาพสูงก็จะต้องมีรายละเอียด
มากขึน้ ตามลาดับ เพื่อทีจ่ ะควบคุมให้ผปู้ ฏิบตั ติ ามได้อย่างถูกต้อง โดยจะมีการอธิบายรายละเอียดของแต่
ละกิจกรรมว่าใครเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ แล้วต้องปฏิบตั อิ ย่างไร ต้องเก็บบันทึกหรือไม่ อย่างไร มีเอกสารใดบ้างที่
เกีย่ วข้อง ตามแต่ระดับความซ้าซ้อนของงาน Flow Chart จะทาให้ผปู้ ฏิบตั ไิ ม่หลงทาง หรือข้ามขัน้ ตอน
แต่ยงั เป็นประโยชน์ในการสื่อความให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึน้
Flow Chart มีการเขียนกันหลาย
รูปแบบ อาจจะเขียนในรูปของตารางแล้วใช้สญ
ั ลักษณ์ เชื่อมด้วยลูกศร แต่ทน่ี ิยมใช้กนั อย่างแพร่หลาย
มากทีส่ ุดคือ ใช้สญ
ั ลักษณ์ แล้วเขียนเป็ น Flow Chart โดยไม่ตอ้ ทาตาราง
สัญลักษณ์ ที่นิยมใช้ ในการเขียน Flow Chart คือ
จุดเริม่ ต้น และสิน้ สุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบตั งิ าน
การตัดสินใจ การตรวจสอบ การอนุมตั ิ
แสดงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อ Flow จากหน้าหนึ่งไปยังหน้าต่อไป
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ตารางประกอบ : ตัวอย่างการเขียน Flow chart
หน่ วยงานขอใช้อตั รา

กองการเจ้าหน้ าที่
วิ เคราะห์จดั ทา JD
อนุกรรมการบริหารพนักงาน
คณะกรรมการบริหารพนักงาน
พิ จารณา
สภามหาวิ ทยาลัย
พิ จารณา
กองการเจ้าหน้ าที่สรรหา
และบรรจุแต่งตัง้
กองการเจ้าหน้ าที่
พิ จารณาตรวจสอบภาพรวม
งานประเมิ นผลบุคลากร
ดาเนิ นการประเมิ น

งานทะเบียนประวัติ
ดาเนิ นการลงทะเบียน
งานบริหารงานบุคคล
ดาเนิ นการเลื่อนขัน้
เงิ นเดือนและปรับวุฒิ

สรุปผลการดาเนิ นการ
เพื่อรายงานเป็ นข้อมูล
ย้อนกลับปรับปรุง
พัฒนาและวางแผน
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เทคนิ คการจัดทาคู่มือการปฏิ บตั ิ งานให้น่าสนใจ
1. การใช้แบบฟอร์ม มีขอ้ ดี คือ มีความชัดเจนในปฏิบตั งิ านได้ตามขัน้ ตอนไม่ผดิ ขัน้ ตอน เก็บ
รายละเอียดได้ครบ มีความสมบูรณ์เป็นเอกสารอ้างอิงในการพิจารณา มีความยืดหยุน่ ในการแก้ไข แต่ม ี
ข้อด้อย คือ หากไม่มกี ารชีแ้ จงให้เข้าใจอาจผิดพลาดได้ แก้ไขได้ยาก หากพิมพ์จากโรงพิมพ์ ไม่ม ี
รายละเอียดวิธกี ารใช้
2. การใช้ภาพการ์ตูน มีขอ้ ดี คือมีสสี นั สะดุดตาน่ าสนใจ เข้าใจได้งา่ ยทุกระดับ แต่มขี อ้ จากัด
อยูท่ ว่ี ่าดูไม่เป็นทางการ ลงรายละเอียดได้ไม่ครบถ้วน และหาคนมีฝีมอื ทาภาพการ์ตูนได้ค่อนข้างยาก
3. การใช้ภาพถ่าย มีขอ้ ดี คือเข้าใจง่าย ประหยัดเนื้อที่ ดูเป็นรูปธรรม และจูงใจให้เกิดการ
ปฏิบตั ติ ามได้งา่ ย แต่มขี อ้ ด้อยคือ การหาภาพทีเ่ หมาะสม ความสามารถในการถ่ายภาพความพร้อมของ
อุปกรณ์และเทคนิคถ่ายภาพ
4. การใช้ Multi Media ข้อดีคอื มีความทันสมัย มีพร้อมทัง้ ภาพและเสียง น่ าสนใจ น่าติดตาม
มีประสิทธิภาพในการทาความเข้าใจ สะดวกต่อการเผยแพร่ จัดเก็บ แต่มขี อ้ จากัด คือเสียค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง ความสามารถของผูใ้ ช้งาน ความพร้อมของเครือ่ งมือและอุปกรณ์และสถานที่
5. การทดสอบหรือทดลองใช้ปฏิบตั ิ โดยการให้เพื่อนผูร้ ว่ มงานในสาขาวิชาชีพและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
อ่านและทดลองปฏิบตั ิ บันทึกหาจุดเด่นจุดด้อย แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข และให้ผทู้ ไ่ี ม่ได้ปฏิบตั งิ าน
โดยตรงกับสาขาวิชาชีพ อ่านและให้ขอ้ เสนอแนะว่าตรงไหนทีเ่ ข้าใจยากหรือไม่เข้าใจ ไม่ชดั เจน ควร
ต้องเพิม่ เติมอะไร ทางไหน หรือตรงไหน สับสน วกวนเกินไป หรือซ้าซ้อน เป็นต้น แล้วนามาปรับปรุง
พัฒนาอีกครัง้
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สรุปประเด็นหลักสาคัญในการเขียนคู่มือการปฏิ บตั ิ งาน
ทีแ่ บ่งออกเป็น 5 บท จะต้องเขียนอธิบายให้ต่อเนื่องกันไป ดังต่อไปนี้
บทที่ 1 ความเป็ นมาความจาเป็น ต้องหาตัว Keyword ของชื่อเรือ่ งให้ได้ แล้วเอามาอธิบาย
ความเป็ นมาของงานตัง้ นัน้ ว่าสาคัญอย่างไร หากไม่มงี านนี้จะมีผลกระทบต่อผูบ้ ริหารอย่างไร จะมี
ผลกระทบต่ออาจารย์ อย่างไร จะมีผลกระทบต่อนิสติ นักศึกษาอย่างไร จะมีผลต่อผูร้ บั บริหารอย่างไร
เมือ่ มีผลกระทบดังกล่าว เราจึงสนใจทีจ่ ะทาคู่มอื โดยยึดหลัก ย่อหน้าแรกวิเคราะห์ว่าทาไมเราจึงทา
เรือ่ งนี้ ย่อหน้าทีส่ อง ทาแล้วได้อะไร ย่อหน้าทีส่ ามสรุปปมทีต่ อ้ งทาคู่มอื หรือทีอ่ ยากรู้ ประมาณ 2-3
หน้ากระดาษ A 4 ตัวอย่าง คู่มอื การขอเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ไม่ใช่ว่าไปอธิบายชีแ้ จงความเป็ นมาอย่างละเอียดว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ก่อตัง้ มาอย่างไร หรือไปอธิบายชีแ้ จงความเป็นมาของกองการเจ้าหน้าทีว่ ่าเป็นอย่างไร ต้องเอาตัว
Keyword คือ งานการเลื่อนตาแหน่ งทางวิ ชาการ โดยการอธิบายชีแ้ จงให้เห็นว่างานการเลื่อน
ตาแหน่งทางวิชาการ นี้มคี วามเป็ นมาอย่างไร หากไม่มงี านนี้จะมีผลกระทบต่อผูบ้ ริหารอย่างไร ต่อผู้
ปฏิบตั อิ ย่างไร ต่อคณาจารย์อย่างไร ต่อนิสนิ นักศึกษาอย่างไร มีใครกล่าวไว้บา้ งหรือพูดไว้ทไ่ี หนบ้าง
หรือมีขอ้ หารือ มีหนังสืออะไรพูดถึงบ้างต้องมีการอ้างอิงให้มคี วามน่าเชื่อถือในผลงาน ฯลฯ เมือ่ เป็น
เช่นนี้ เราจึงเลือกทาเป็ นคู่มอื การปฏิบตั งิ านนี้ ถ้ามีค่มู อื นี้แล้วจะได้อะไร จะแก้ปญั หาต่าง ๆ ทีม่ ี
ผลกระทบใครต่อใครทีก่ ล่าวไว้แล้วข้างต้นอย่างไร จริงหรือไม่ ต้องอ้างอิงผลงานทีม่ คี นเคยทาไว้แล้ว
หรือมีคนพูดไว้เกีย่ วกับเรือ่ งนี้มาอ้างอิงบ้างจะได้ให้เป็ นทีเ่ ชื่อถือของผลงานไม่ใช่กล่าวลอย ๆ แล้วต่อมาจึง
สรุปว่าเราอยากจะรูอ้ ะไรกับการทาคู่มอื การปฏิบตั งิ านนี้ เป็นต้น
บทที่ 2 บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ บทที่ 1 เราอธิบายไปแล้วว่างานสาคัญอย่างไร มีความ
เป็นมาอย่างไร เจ้านายหรือผูบ้ งั คับบัญชาจึงมอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้ทางานทีว่ ่าสาคัญและ
จาเป็ นนัน้ ต้องเขียนอธิบายชีแ้ จงตาม ข้อตกลง TOR(Term of Reference) หรือมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ ง โดยแยกออกเป็ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และลักษณะงานทีต่ อ้ งปฏิบตั งิ านนัน้ เมือ่ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ และลักษณะงานทีป่ ฏิบตั แิ ล้ว จะมีการบริหารจัดการงานนัน้ อย่างไร เขียนอธิบายเป็น
โครงสร้างการบริหารจัดการงานทีว่ ่าสาคัญนัน้
บทที่ 3 หลักเกณฑ์ วิธกี ารปฏิบตั งิ านและเงือ่ นไข งานทีว่าสาคัญและจาเป็ น จึงมีการ
มอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้ทางาน
มีการบริหารจัดการงานนัน้
แต่จะทางานให้บรรลุ
ความสาเร็จ จะต้องมีหลักเกณฑ์ วิธกี ารและหรือเงือ่ นไขในการปฏิบตั งิ านนัน้ โดยจะต้องมีการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน มติของทีป่ ระชุมคณะต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้อง เอามาสรุปแยกแยะให้ออกว่าตรงไหนข้อไหน เป็นหลักเกณฑ์ ตรงไหนเป็นวิธกี าร ตรงไหน
เป็นเงือ่ นไข แต่ละประเด็นมีรายละเอียดอะไรว่าไว้อย่างไร เขียนอธิบายชีแ้ จงให้เป็นภาษาของผูป้ ฏิบตั ิ
และผูร้ บั บริการอ่านแล้วเข้าใจตรงกัน ไม่ควรเอาตัวบทกฎหมายมาเขียนล้วน ๆ ต้องดัดแปลงให้เป็น
ภาษาทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
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สาหรับหัวข้อรองทีส่ าคัญอีกหัวข้อหนึ่งคือ
ข้อสังเกต/ข้อควรระวังหรือสิง่ ทีค่ วรคานึงในการ
ปฏิบตั งิ าน เราผ่านงานนี้มาหลายปี มีประสบการณ์ในการทางานนี้มา ต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าการ
ปฏิบตั งิ านนี้ แยกเป็นผูป้ ฏิบตั คิ วรระวังอะไรบ้าง ผูร้ บั บริการควรระวังอะไรบ้าง ผูบ้ งั คับบัญชาควร
ระวังอะไรบ้าง ทีเ่ ราพบบ่อย ๆ หรือมีขอ้ ผิดพลาดอยู่บ่อย ๆ อาจจะแยกเป็ นสิง่ ทีค่ วรคานึงในด้าน
หลักเกณฑ์ สิง่ ทีค่ วรคานึงในด้านวิธกี าร สิง่ ทีค่ วรคานึงในด้านเงือ่ นไข หรือสิง่ ทีค่ วรคานึงในการกรอก
แบบฟอร์มต่าง ๆ ฯลฯ
อีกหัวข้อทีส่ าคัญไม่แพ้กนั คือ งานของผูอ้ ่นื ทีเ่ คยเขียนไว้แล้ว หรือเคยทาเป็นงานวิจยั งาน
วิเคราะห์ เขียนเป็นบทความไว้ ต้องศึกษาเอามาสรุปอ้างอิงไว้ แต่ควรให้ทนั สมัย ตามหลักการไม่ควร
เกิน 10 ปี ยกเว้นทีเ่ ป็ นกฎหมาย และยังใช้อยูป่ จั จุบนั
จะทาให้งานของเราเป็ นทีน่ ่ าเชื่อถือได้ใน
ปจั จุบนั และทันสมัย
บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบตั งิ าน บทนี้จะแสดงถึงความเป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในการทางานนี้
แสดงถึงความเป็ นผูช้ านาญงาน เป็นผูช้ านาญการ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในงาน เพราะหัวข้อรองทุกหัวข้อมี
ความสาคัญทัง้ สิน้ จากบทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 เกี่ยวโยงสัมพันธ์กนั มาเป็นลาดับ การจะทาให้งาน
บรรลุความสาเร็จ ต้องมีแผนกลยุทธ์ในการปฏิบตั งิ าน ต้องมีขนั ้ ตอนในการปฏิบตั งิ าน(Flow Chart)
ต้องมีวธิ กี ารทาให้ผรู้ บั บริการมีความพึงพอใจ งานล่าช้าไม่เป็ นไปตามกาหนดจะมีวธิ กี ารติดตามงาน
อย่างไร มีหลักเกณฑ์ มีวธิ กี าร มีขอ้ ตกลงกาหนดไว้อย่างไร งานจะสาเร็จไม่สาเร็จจะมีการประเมิน
ความสาเร็จอย่างไร จะทารายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ทุก 3 เดือน และหรือ ทุก 6 เดือน และหรือราย
ปี ทาอย่างไร ผูท้ จ่ี ะปฏิบตั งิ านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีจรรยาบรรณอย่างไร ต้องมีสมรรถนะ
(Competency) อย่างไรจึงจะปฏิบตั งิ านได้โดดเด่นในหน่วยงานหรือองค์กร
บทที่ 5 ปญั หาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนา บทนี้สามารถวิเคราะห์แยกแยะออกเป็ น
หลักใหญ่ ๆ ได้ดงั นี้
1. เสนอปญั หา แนวทางแก้ไขและหรือการพัฒนา ตามแต่ละขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน และหรือ
2. เสนอปญั หา แนวทางแก้ไขและหรือการพัฒนา ตามหัวข้อรอง ด้านหลักเกณฑ์ ด้านวิธกี าร
ปฏิบตั งิ าน ด้านเงือ่ นไขการปฏิบตั งิ าน ด้านแบบฟอร์ม และหรือ
3. เสนอปญั หา แนวทางแก้ไขและหรือการพัฒนา ด้านตัวบุคคล องค์คณะบุคคล ผูร้ บั บริการ
ผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั ิ และหรือ
4. เสนอปญั หา แนวทางแก้ไขและหรือการพัฒนา มองในมุมทีท่ าการ SWOT และหรือ
5. เสนอปญั หา แนวทางแก้ไขและหรือการพัฒนา กรณีศกึ ษาทีเ่ กดขึน้ ภายในหน่ วยงาน
ภายในองค์กร ทีส่ ามารถควบคุมได้ หรือกรณีทเ่ี กิดขึน้ จากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ จะมีวธิ รี
การอย่างหร และหรือ
6. เสนอปญั หา แนวทางแก้ไข การพัฒนา ในลักษณะ ถาม – ตอบ เป็นข้อ ๆ ทัง้ นี้สามารถ
นากรณี ตาม ข้อ 1 ข้อ 5 มาสรุปรวมนาเสนอแต่ละประเด็นเป็น ข้อ 6 ก็ได้
สรุปโดย ณัฐนพิน ขันนาแล

