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“การจะเสนอขอเป็นระดับช านาญงานพิเศษ  ระดับช านาญการ ระดับช านาญ
การพเิศษ  ระดบัเช่ียวชาญ  และระดบัเช่ียวชาญพเิศษ  
ต้องเสนอผลงานเชิงวเิคราะห์”



การท างานเชิงวเิคราะห์มีความส าคญั และจ าเป็นส าหรับขา้ราชการ
ผูป้ฏิบติังานประเภททัว่ไป วชิาชีพเฉพาะ หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ และ
พนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุนวชิาการ ท่ีจะตอ้งน างานท่ีปฏิบติั หรือ
เอกสารท่ีใชป้ระกอบการปฏิบติังานมาท าการวเิคราะห์ เพื่อพฒันา ปรับปรุง 
และแกไ้ขการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป



ความหมาย

การคิดเชิงวเิคราะห์ คือ การคิดเป็นและคิดหลายทิศทาง มีเหตุและ
ผลในการจ าแนกตีความเช่ือมโยงและเปรียบเทียบ

การวเิคราะห์ คือ การแยกแยะหาตน้ตอสาเหตุ หาตวัแปรท่ีส าคญั การใช้
เคร่ืองมือทางสถิติ ใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์มาท าการวิเคราะห์ หรือคิดแบบวิเคราะห์ 
(ผงักา้งปลา  ผงัรากไม ้ กราฟ การดูแนวโนม้ ฯลฯ)



ผลงานเชิงวเิคราะห์

ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของเร่ืองอย่างมี
ระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ และความสัมพนัธ์ของ
องค์ประกอบต่าง ๆ เพือ่ให้เกดิความรู้ความเข้าใจในเร่ืองน้ัน ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ ต่อหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา



รูปแบบของการท าผลงานเชิงวเิคราะห์

1.บทที่ 1   บทน า

-ภมูิหลงั/ความส าคญั และความเป็นมาของเร่ืองที่จะวิเคราะห์

-วตัถปุระสงค์ของเร่ืองที่จะวิเคราะห์

-ประโยชน์ของเร่ืองที่จะวิเคราะห์

-ขอบเขตของเร่ืองที่จะวิเคราะห์

-นิยามศพัท์เฉพาะ

-สมมติฐานการวิเคราะห์



2.เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองทีจ่ะวิเคราะห์
3.วธีิการด าเนินการวเิคราะห์
4.ผลการวเิคราะห์
5.สรุป  วพิากษ์  และข้อเสนอแนะ
6.บรรณานุกรม
7.ภาคผนวก



ส่วนประกอบของรูปเล่มงานเชิงวเิคราะห์

โดยทัว่ ๆ ไป จะประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนประกอบตอนตน้  ส่วนประกอบของ
เน้ือหา  และส่วนประกอบตอนทา้ย 
1.ส่วนประกอบตอนต้น

1.1 ปกนอก
1.2 ปกใน
1.3 ค านิยม (ถา้มี)
1.4 ค าน า
1.5 สารบญั
1.6 บญัชีตาราง และบญัชีภาพประกอบ (ถา้มี)



2.  ส่วนประกอบเนือ้หา
เป็นส่วนท่ีจดัท าสารบญั โดยแบ่งออกเป็นบท ๆ หวัขอ้ใหญ่ หวัขอ้รอง 

และสรุปความเห็น  เป็นตน้

3.  ส่วนประกอบตอนท้าย
3.1  บรรณานุกรม
3.2  ภาคผนวก
3.3  ประวติัยอ่ผูว้เิคราะห์



การเลอืกเร่ืองท างานเชิงวเิคราะห์

1.งานประจ าที่ปฏิบัติ  
เลือกงานประจ า และเป็นงานหลกัท่ีตนเองปฏิบติั  

 เจา้ตวัจะรู้ดีวา่งานเป็นอยา่งไร 
ขอ้มลูจะเอามาจากไหน 
ขั้นตอนการท างานเป็นอยา่งไร 
 ใครเป็นผูรั้บบริการ  
 เอกสารท่ีใชใ้นการปฏิบติังานเป็นอยา่งไร 



การเลอืกเร่ืองท างานเชิงวเิคราะห์

2.ส่ิงที่ตนสนใจและมีความเช่ียวชาญ  
มีความเช่ียวชาญในงานนั้น ๆ 
ประกอบกบัเราสนใจเป็นพิเศษ
ความรอบรู้ลึกซ้ึง  ความครอบคลุมในเน้ือหาสาระ  
ความสนใจ จะเป็นตวักระตุน้ใหเ้ราทุ่มเท  มีความเพลิดเพลินสนุกไปกบั
งาน  และจะท าใหง้านส าเร็จไปอยา่งรวดเร็ว



3.เร่ืองทีม่ีความส าคญัและเป็นประโยชน์  

งานท่ีท าตอ้งมีความส าคญั
 เป็นประโยชน์มากท่ีสุดส าหรับผูอ่้านศึกษาคน้ควา้
ผูท้  าการวเิคราะห์ พิจารณาวา่คุม้กบัเวลา แรงงาน ค่าใชจ่้าย ความส้ิน
เปล้ืองต่าง ๆ

 หากมีหลายเร่ือง ตอ้งพิจารณาเร่ืองท่ีมีความส าคญัและมีประโยชน์มาก
ท่ีสุดก่อน



4.มีแหล่งข้อมูลให้ค้นคว้า  
การท างานวเิคราะห์ตอ้งมีแหล่งขอ้มูลใหค้น้ควา้
ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งหากเรามีแหล่งขอ้มูลท่ีพร้อมอยูแ่ลว้ และทนัสมยั
เป็นปัจจุบนั สามารถเอามาอา้งอิงไดไ้ม่นอ้ยจนเกินไป  ไม่ตอ้งไป
ขอความร่วมมือจากแหล่งอ่ืน ๆ กค็วรตดัสินใจท าการวเิคราะห์
เร่ืองน้ี



5.ขอบเขตของเร่ือง  

 การตดัสินใจเลือกเร่ืองท าการวเิคราะห์ ตอ้งพิจารณาดูวา่ถา้ขอบเขตของเร่ืองแคบ
เกินไปอาจจะดูแลว้ดอ้ยคุณค่า  

 หากขอบเขตกวา้งเกินไปอาจจะวเิคราะห์ไม่ครอบคลุม ตอ้งพิจารณาดูใหร้อบคอบ ให้
เหมาะสมกบัระดบัต าแหน่งของความเป็นผูช้  านาญงาน  ผูช้  านาญงานพิเศษ  
ผูช้  านาญการ หรือผูช้  านาญการพิเศษ  หรือผูเ้ช่ียวชาญ  หรือผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ  เป็นตน้



6.ไม่ส้ินเปลอืงเวลาและค่าใช้จ่ายเกนิไป  เร่ืองบางเร่ืองตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินงานหากท้ิง
ไปเป็นเวลานานอาจลา้สมยั  หรือบางกรณีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานมากเกินไป  
ไม่คุม้กบัเวลาท่ีเราอุทิศใหแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีทุ่มลงไปกไ็ม่ควรท า

7.เส่ียงต่ออนัตราย  การหาขอ้มูลบางทีตอ้งลงภาคสนามเป็นส่ิงท่ียากล าบาก และไม่แน่ใจ
ในความปลอดภยั หรือเส่ียงต่ออนัตราย  หากเป็นเช่นน้ี  กไ็ม่ควรเลือกเร่ืองน้ีมาท าการ
วิเคราะห์



สรุป  
การเลือกเร่ืองท างานเชิงวเิคราะห์ของขา้ราชการประเภททัว่ไป วชิาชีพ

เฉพาะ เช่ียวชาญเฉพาะ และพนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุนวิชาการ
ตอ้งเลือกเร่ืองจากงานท่ีปฏิบติัประจ า  โดยการศึกษาคน้ควา้จากรายงาน
ประจ าปี  จากรายงานการประชุม  จากขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ จากการ
ประชุมสมัมนา และการระดมสมอง หรือการตรวจประกนัคุณภาพ น ามา
ท าการศึกษาวเิคราะห์หาค าตอบนั้น ๆ เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
นั้น



สรุป : เทคนิคการเลือกเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์

• เลือกวิเคราะห์งานประจ า และเป็นงานหลกัท่ีตนเองปฏิบตัิ ท่ีตรงกบัลกัษณะงานและสายงานในหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมายในหน่วยงานที่สงักดั

• เลือกวิเคราะห์งานที่ตนเองสนใจ มีความช านาญการเป็นพิเศษ เป็นงานที่มีความส าคญัตอ่การพฒันางาน
และเป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงาน

• เลือกวิเคราะห์งานที่มีข้อมลูมากพอ และสามารถศกึษาค้นคว้าหาข้อมลูเพิ่มเติมได้

• เลือกวิเคราะห์งานที่ตนเองสามารถท าได้ด้วยตนเอง /ทีมงาน และไมว่ิเคราะห์งานที่เสี่ยงต่อตนเอง/ทีมงาน

• เลือกวิเคราะห์งานที่ใช้ระยะเวลาในการท าผลงานไมม่ากจนเกินไป เพราะอาจท าให้ผลงานเชิงวิเคราะห์ไม่
การปรับทนัสมยั และเสียค่าใช้จ่ายมาก

• เลือกวิเคราะห์งานท่ีจะท าให้เกิดการปรับปรุงงาน/การพฒันางานโดยเฉพาะเพื่อลดการสญูเสียอนัเกิดจาก
การท างานในแตล่ะขัน้ตอน ทัง้ในเร่ืองระยะเวลา /บคุลากร/งบประมาณในการท างาน



ขั้นตอนการจัดท าผลงานเชิงวเิคราะห์

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาเลือกงานท่ีจะพฒันา / 
ปรับปรุง / งานท่ีมีปัญหา โดยศึกษางานท่ีตอ้งใช ้
บุคลากรเป็นจานวนมาก หรืองานท่ีมีความล่าชา้
ไม่เป็นไปตามก าหนด



ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมขอ้มูล จากฐานขอ้มูล (Database) เพื่อวิเคราะห์งานทั้ง
ระบบอยา่งละเอียด ตั้งแต่เร่ิมตน้ จนส้ินสุดกระบวนการ

ขั้นตอนที่ 3 วเิคราะห์งานในแต่ละองคป์ระกอบ / ทุกขั้นตอนของการ
ปฏิบติังาน โดยผูเ้ขียนตอ้ง รู้จกัการคิดเชิงวิเคราะห์ และออกแบบการปฏิบติังานท่ีใช้
เทคนิคและวธีิการในการ แกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม และประเมินผลงาน ในแต่ละ
องคป์ระกอบ เพื่อหาแนวทาง ในการพฒันา / ปรับปรุงการปฏิบติังานในแต่ละขั้นตอน
ใหดี้ข้ึน โดยพิจารณางาน / องคป์ระกอบของงานทั้งระบบ และใช้ IT เขา้ช่วย เพื่อ
ความทนัสมยั และรวดเร็ว ในการปฏิบติังาน



• ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์งานและก าหนดรูปแบบ เทคนิควิธีการใหม่ทั้งระบบ มีการก าหนด
แผนงาน จ านวนบุคลากรและเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ในการปฏิบติังาน รวมทั้ง SWOT 
analysis เพื่อขอความเห็นชอบ /อนุมติัจากผูบ้ริหารของหน่วยงานท่ีสงักดั

• ขั้นตอนท่ี 5 ปฏิบติังานตามรูปแบบ/ระบบการท างานใหม่ เพื่อใหไ้ดรั้บอนุมติัและเห็นชอบ มี
การติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองในแต่ละองคป์ระกอบ /ขั้นตอนของงาน ท่ีวิเคราะห์ เพื่อ
ศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะต่อไป

• ขั้นตอนท่ี 6 จดัท าเป็นผลงานเชิงวิเคราะห์ ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ โดยจดัท าเป็นรูปเล่มท่ีสมบูรณ์ 
ประณีตและสวยงาม



เทคนิคการเขียน
รายงานการวเิคราะห์



เทคนิคการเขียนบทที่ 1
บทน า

บทน า เป็นบทที ่1 เป็นเนือ้หาส่วนแรกหรือบทเร่ิมต้นของงานที่
เขยีนจงึมีความส าคญัและมีความจ าเป็นในการน าเข้าสู่เนือ้เร่ืองของงาน
ที่เขยีน

การเขียนบทน าจะตอ้งกล่าวถึงความเป็นมาและความส าคญัของ
งานท่ีปฏิบติัใหช้ดัเจน รวมถึงแนวคิด วตัถุประสงค ์และประโยชน์ท่ี
คาดวา่จะไดรั้บจากการ
วิเคราะห์



หลกัการทั่วไปของการเขยีนบทน า

• ควรเขยีนน ำใหผู้อ้ำ่นเขำ้ใจถงึปัญหำ แนวคดิ 
วตัถปุระสงค ์ขอบเขต และประโยชนข์องเรือ่งทีก่ ำลงัเขยีน

• ควรเขยีนใหผู้อ้ำ่นอยำกอำ่นเรือ่งทีก่ ำลงัเขยีนวำ่
เป็นเรือ่งทีส่ ำคญั มคีวำมทำ้ทำย และน่ำสนใจอยำ่งไร

• ควรกลำ่วน ำใหผู้อ้ำ่นเห็นควำมส ำคญั เหตผุล 
ตลอดจนควำมจ ำเป็นทีต่อ้งมกีำรวเิครำะหน์ี้

• ควรมกีำรใชภ้ำษำทีเ่รยีบงำ่ย อำ่นแลว้เขำ้ใจงำ่ย 
สอดคลอ้ง กลมกลนื ไมส่บัสน วกไปเวยีนมำ

• กำรเขยีนบทน ำไมค่วรใหม้จี ำนวนหลำยๆ หนำ้ 
ใหม้จี ำนวนหนำ้พอประมำณ จ ำนวน 2-3 หนำ้



ส่วนประกอบ ของบทน า

•  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญั

•  วัตถปุระสงค์

•  ประโยชนท์ีค่ำดวำ่จะไดรั้บ

•  ขอบเขต

• ขอ้ตกลงเบือ้งตน้

• ค ำจ ำกดัควำมเบือ้งตน้



1.1  ความเป็นมาและความ ส าคญัของการวเิคราะห์

ตอ้งเขียนถึงความเป็นมาและความส าคญัของการ
วิเคราะห์ใหช้ดัเจน

โดยเขียนถึงความเป็นมาของงานท่ีจะท าการวิเคราะห์วา่มีความ
เป็นมาอยา่งไร มีความส าคญัอยา่งไร หรือมีความจ าเป็นอะไรท่ีตอ้งมีมา
ท าการวิเคราะห์เร่ืองน้ี



ตัวอย่างการเขียนความเป็นมาและความส าคญัของการวิเคราะห์

หน่วยงาน/กลุ่มงาน.....................มีบทบาทหนา้ท่ี..............................โดยใน
หน่วยงาน/กลุ่มงาน................................ประกอบดว้ยต าแหน่งงาน.....................................มี
ความส าคญัต่อมหาวทิยาลยัอยา่งไร........................................

โดยต าแหน่งงาน(ของผูว้ิเคราะห์).............................................เป็นส่วนหน่ึงของ
หน่วยงาน/กลุ่มงาน.....................................ซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ี ตามรายละเอียดของงาน
(JD : Job Description) ประกอบดว้ยงานหลกั งานรองและงานอ่ืนๆ.....................โดยงาน
ในต าแหน่งน้ีมีความส าคญัอยา่งไร..........................................................................

จากท่ีผา่นมาพบวา่งานในต าแหน่ง(ต าแหน่งของผูเ้ขียน)........................มีงานๆหน่ึง
ท่ียงัมีการด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร คือ งาน........................โดยประเดน็ปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนท่ีส าคญั เช่น...............................................................



ตัวอย่างการเขียนความเป็นมาและความส าคญัของการวิเคราะห์

ท่ีผา่นมาพบวา่งานในต าแหน่ง(ต าแหน่งของผูเ้ขียน)........................มีงานๆหน่ึงท่ียงั
มีการด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร คือ งาน........................โดยประเดน็ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนท่ีส าคญั เช่น...............................................................

จากท่ีกล่าวมาผูเ้ขียนซ่ึงปฏิบติังานอยูใ่นต าแหน่งงานน้ี เลง็เห็นถึงความส าคญัของ
งานน้ีจึงมีความตั้งใจท่ีจะวิเคราะห์งานๆน้ีในภาพรวมทั้งหมดเพ่ือคน้หาขอ้มูลทีแทจ้ริง
เพ่ือท่ีจะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดไ้ปสู่การหาแนวทางการปฏิบติัท่ีดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานและเป็นแนวทางใหบุ้คลากรท่านอ่ืนๆน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบติังานต่อไป



ตัวอย่างการเขียนความเป็นมาและความส าคญัของการวิเคราะห์

ผลจากการปฏิวติัอุตสาหกรรมท าใหธุ้รกิจมีการพฒันาดา้นการผลิตและเศรษฐกิจ
มากยิง่ข้ึน และไดเ้กิดระบบโรงงานข้ึนมา มีการลงทุนในการน าเอาเคร่ืองจกัรกลมาทดแทน
แรงงานคน การผลิตเปล่ียนเป็นขนาดใหญ่ (Mass Products) เพ่ือใหเ้พียงพอกบัความ
ตอ้งการ รวมทั้งมีการแบ่งงานกนัท าตามความถนดั ดงันั้นการจดัการจึงมีความจ าเป็นอยา่ง
ยิง่เน่ืองจากมีการลงทุนในรูปแบบต่างๆ จะท าเป็นการบริหารแบบลองผิดลองถูกแบบก่อน
มิได ้จึงท าใหใ้นปัจจุบนัน้ีธุรกิจท่ีจะประสบผลส าเร็จนั้นจะตอ้งเป็นองคก์ารท่ีให้
ความส าคญักบังานการจดัการทรัพยากรมนุษย ์โดยการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนั
เป็นภาระหนา้ท่ีส าคญัอีกหนา้ท่ีหน่ึงท่ีผูบ้ริหารทั้งในภาครัฐและเอกชนจะตอ้งท าความ
เขา้ใจและด าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมเพ่ือน าองคก์ารไปสู่
การบรรลุผลส าเร็จในท่ีสุด (อนิวชั แกว้จ านงค,์ 2552, น.1) 



การพฒันาทางดา้นเทคโนโลย ีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารองคก์าร และ
การแกไ้ขกฎระเบียบต่างๆ แลว้ การบริหารทรัพยากรมนุษยดู์เหมือนจะเป็นปัจจยัหลกัท่ีมี
ความส าคญัอยา่งสู่ท่ีมีผลต่อความส าเร็จดงักล่าวซ่ึงท าใหใ้นปัจจุบนัเป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้
วา่ “ทรัพยากรมนุษย”์ เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการปฏิบติังาน
ทุกประเภท แมว้า่วทิยาการหรือเทคโนโลยต่ีางๆ จะกา้วหนา้กวา้งไกลไปเพียงใดกต็าม 
มนุษยก์ย็งัถือไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีมีค่าและมีความส าคญัยิง่ต่อการท างาน (ดิสดารก ์เวชยานนท,์ 
2543, น.1) ทั้งน้ีเพราะส่วนหน่ึงความจ าเป็นของการจดัการทรัพยากรมนุษยน์ั้น  1) เพื่อ
จดัหาคนท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบังาน 2) เพื่อใชท้รัพยากรมนุษยใ์หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
3) เพ่ือพฒันาทกัษะและความสามารถของก าลงัแรงงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 4) เพื่อ
รักษาพนกังานท่ีมีความสามารถใหค้งอยูใ่หน้านท่ีสุด 5) เพื่อส่ือสารโยบายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์หก้บัพนกังานทุกคนไดท้ราบ (สมชาย หิรัญกิตติ,2542, น.10) 



การจดัการทรัพยากรมนุษยมี์ความส าคญัต่อองคก์าร เพราะทุกองคก์ารไม่
ตอ้งการใหมี้ความผดิพลาดในการบริหารงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
การจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์องคก์ารจะตอ้งเผชิญผลกระทบกบัปัญหาไดแ้ก่ 1) 
การจา้งคนไม่เหมาะสมกบังาน 2) อตัราการออกจากงานสูง 3) การพบวา่
พนกังานไม่ตั้งใจท่ีจะท างานใหดี้ท่ีสุด 4) การเสียเวลากบัการสมัภาษณ์ท่ีไม่ได้
ประโยชน์ 5) ท าใหบ้ริษทัตอ้งข้ึนศาลเน่ืองจากวามไม่เป็นธรรมของผูบ้ริหาร 6) 
ท าใหบ้ริษทัถูกฟ้องจากการจดัสภาวะแวดลอ้มการท างานท่ีไม่ปลอดภยั 7) การ
ท าใหพ้นกังานคิดวา่เงินเดือนท่ีเขาไดรั้บไม่ยติุธรรม 8) ไม่ยอมใหมี้การฝึกอบรม
และการพฒันา ซ่ึงเป็นการท าลายประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน 9) 
การกระท าท่ีไม่ยติุธรรมและความสมัพนัธ์ท่ีตึงเครียดกบัพนกังาน (สมชาย หิรัญ
กิตติ,2542, น.10) 



จากความเป็นมาและความส าคญัของการวิเคราะห์การจดัการทรัพยากร
มนุษยใ์นองคก์ารท่ีกล่าวถึงขา้งตน้นั้นท าใหผู้ว้ิเคราะห์มีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาการจดัการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารโดยการเปรียบเทียบการบริหาร
จดัการทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อเป็นรูปแบบและแนวทาง
ในการพฒันาและการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ความเหมาะสมกบั
สถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต เพื่อก่อใหเ้กิดความคุม้ค่าในการ
บริหารงานสถาบนัการศึกษา



1.2  วตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์

ตอ้งเขียนอธิบาย ช้ีแจง ใหท้ราบถึงวตัถุประสงคข์องการ
วิเคราะห์เร่ืองนั้นๆ เช่น...

- เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัของก าลงัคนในหน่วยงาน
(วิเคราะห์อตัราก าลงั)

- เพื่อวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรในหน่วยงาน
(วิเคราะห์อตัราก าลงั)

- เพื่อก าหนดกรอบอตัราก าลงัท่ีเหมาะสมของบุคลากร  
ในหน่วยงาน(วิเคราะห์อตัราก าลงั)



1.3 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

ตอ้งเขียนอธิบายช้ีแจงใหท้ราบประโยชน์ของการศึกษาวเิคราะห์เร่ืองนั้นๆ เช่น...

- ไดท้ราบถึงสภาพปัจจุบนัของก าลงัคนในหน่วยงาน

- ไดท้ราบถึงภาระงานของบุคลากรในหน่วยงาน

- ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน าไปใชใ้นการก าหนดกรอบอตัราก าลงัท่ี
เหมาะสมของบุคลากรในหน่วยงาน

* ควรตอบวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว้



1.4 ขอบเขตหรือขอ้จ ากดั

ตอ้งเขียนอธิบายช้ีแจง ใหท้ราบถึงขอบเขตหรือขอ้จ ากดัของการศึกษาวเิคราะห์เร่ืองนั้นๆ

วา่เร่ืองท่ีก าลงัวเิคราะห์อยูน้ี่มีขอบเขต ครอบคลุมถึง เร่ืองอะไร แค่ไหน เพียงใด 
เช่น...

กรณีต าแหน่ง น.วเิคราะห์ หรือ ต าแหน่งบุคลากรในการวเิคราะห์ความตอ้งการ
ก าลงัคน จะครอบคลุมบุคลากรท่ีเป็นขา้ราชการ และพนกังานมหาวทิยาลยัทั้งน้ีไม่รวม
ไปถึงลูกจา้งชัว่คราวและ พนกังานองคก์รในก ากบัของมหาวทิยาลยั



1.5 ค าจ ากดัความเบ้ืองตน้

ต้องเขียนอธิบายช้ีแจงให้ทราบถึงค าจ ากัดความต่างๆ ท่ีมีอยู่ในเร่ืองท่ี
ท าการศึกษาวเิคราะห์นั้นๆ

ค าศพัทเ์ฉพาะท่ีมีในคู่มืออาจเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาต่างประเทศ หรือ ค ายอ่ ก็
ได ้เช่น...

บุคลากร หมายถึง.............

สายวชิาการ หมายถึง.............

สายสนบัสนุน หมายถึง.............



เทคนิคการเขียน บทที่ 2
ทฤษฎ/ีงานวเิคราะห์/วจิัยทีเ่กีย่วข้อง

หลกัในการเขียนแนวคิดทฤษฎี มีดงัน้ี

۞ จดัหมวดหมู่ของแนวคิด-ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็น
หมวดๆ เพื่อใหเ้ห็นแนวทางในการ review literature 
อยา่งชดัเจน

۞ จดัล าดบัของหมวดหมู่ใหเ้หมาะสม

۞ เขียนและเรียบเรียงความรู้ดว้ยภาษาวชิาการใหเ้ป็นความ
ต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนั



ตัวอย่างการเขียน
ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง

ในบทที่ 2



บทที ่2 ทฤษฎแีละงานวเิคราะห์ทีเ่กี่ยวข้อง

งานวเิคราะห์ เร่ือง  “การวเิคราะห์การเขา้สู่ต  าแหน่งทางวชิาการของสายวิชาการ”
 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
 กองบริหารและจดัการทรัพยากรมนุษย์
 กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาบุคลากร
 การก าหนดต าแหน่ง
 ผลงานทางวชิาการท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาแต่งตั้งต  าแหน่งทางวิชาการ
 เอกสารท่ีใชใ้นการยืน่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ



บทที่ 2
ทฤษฎแีละงานวเิคราะห์ที่เกีย่วข้อง

2.1  แนวคดิ  ทฤษฎ ี และผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้องในการท าวจิัย

2.1.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการจดัการทรัพยากรมนุษย์
ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

(Human Resource Management) ไดแ้ก่ แนวคิดของการจดัการทรัพยากรมนุษยข์อง 
เชาว ์โรจนแสง (2544) ท่ีกล่าวถึงหลกัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ขอบเขตของการ
จดัการทรัพยากรมนุษย,์ ความเป็นมาของการจดัการทรัพยากรมนุษยต์ามแนวคิดของ 
Ferderick W. Taylor, แนวคิดของ Hugo Munsterberg, แนวคิดของ Douglas McGregor 
และแนวคิดของ Robert Oven (อนิวชั แกว้จ านงศ,์ 2552), ระบบการจดัการทรัพยากร
มนุษยข์อง อนนัต ์บุญสนอง (2550)



2.1.2 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎ่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากร

มนุษย ์ไดแ้ก่ ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(จิระจิต บุนนาค, 
2544) ลกัษณะการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละกิจกรรมการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์(Mondy, Noe and Premeaux, 1999, Dessler, 1997, 
Byars and Rue. 1997, Ivancevich. 1998) การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยทุธ์ (เสน่ห์ จุย้โต, 2544, สมชาย หิรัญกิติ, 2544), การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยแ์บบไทยๆ (นิสดารก ์เวชยานนท,์ 2543) และ การ
บริหารทรัพยากรมนุษยเ์ชิงยทุธศาสตร์ (จ าเนียร จวงตระกลู, 2550)



2.1.3 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) ไดแ้ก่ 
แนวคิดในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง Leonard Nadler and
Zeace Nadler (1980), Ellen Emst Kossek and Richaard N. 
Block (2002), R. Wayne Mondy and Robert M.Noe (2005), 
เป้าหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(สุจิตรา ธนานนัท,์ 
2551) ทฤษฎีทุนมนุษย ์และกลยทุธ์การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
(อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ, 2554)



2.1.4 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารและการพฒันาองค์การ

ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารและการพฒันาองคก์าร ไดแ้ก่ 
ทศันะเก่ียวกบัการพฒันาองคก์าร (Egan, 2000, Swanson and Holton, 2001), ความเป็นมา
ของการพฒันาองคก์าร และกระบวนการพฒันาองคก์าร (Commings and Worley, 2001) 
ลกัษณะของการพฒันาองคก์รตามแนวคิดของสร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ 
(2553) หลกัการพ้ืนฐานของการพฒันาองคก์ร (Beer, 1995)

วตัถุประสงคข์องการพฒันาองคก์ร ซ่ึงในการพฒันาองคก์ร (OD) ไดมี้การถกเถียง
กนัในเร่ืองของแนวความคิด หลกัการและแนวทางการปฏิบติัอยู ่ซ่ึงยงัไม่มีขอ้ยติุกต็าม 
แต่โดยทัว่ไปเม่ือมีการพฒันาองคก์รจะตอ้งมีการก าหนดวตัถุประสงคข์องการพฒันา
องคก์ร 



การเขียนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ก่อนอ่ืนเราตอ้งยอ่เอกสารเอาไวก่้อน
เล่มละ 1-4 หนา้ ในการยอ่นั้นจะตอ้งมีหวัขอ้ ดงัน้ี

۞ ชือ่ผูเ้ขยีน

۞ ชือ่เรือ่งทีเ่รำอำ่นมำ

۞ ชือ่สถำบนัของเรือ่ง

۞ ปี พ.ศ. ทีพ่มิพ์

۞ วตัถปุระสงคข์องวรรณกรรมนัน้

۞ วธิกีำรทีเ่ขำศกึษำ(ท ำอยำ่งไรเขำจงึไดข้อ้สรปุออกมำ)

۞ ผลกำรศกึษำของเขำ คน้พบควำมจรงิอะไรบำ้ง



ตัวอย่างการเขียน
วรรณกรรม/งานวจิัยที่เกีย่วข้องในบทที่ 2



2.2 งานวเิคราะห์/งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
จงศกัด์ิ ผดุงทรัพย ์(2551) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “การศึกษาเร่ืองกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องตุลาการ”

ผลการศึกษาพบวา่ กลไกการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องตุลาการดา้นการบรรจุแต่งตั้ง คือ มีการก าหนดอายขุั้นต ่า มี
การก าหนดประสบการณ์ในการท างานและวุฒิการศึกษาขั้นต ่า นอกจากน้ียงัมีกระบวนการฝึกอบรมเก่ียวกบัการ
โยกยา้ย มีการก าหนดบญัชีอาวโุสศาลในการแต่งตั้งโยกยา้ยและก าหนดวาระในการด ารงต าแหน่งทางการบริหาร 
เก่ียวกบัการพิจารณาความดีความชอบ มีการก าหนดตวับุคคล ผูพ้ิจารณาความดีความชอบในล าดบัต่างๆ และมีการใช้
ระบบบญัชีเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งแบบแท่ง เก่ียวกบัการข้ึนต าแหน่งหรือการเล่ือนต าแหน่ง มีการจดัล าดบั
อาวโุสตวัของผูพ้ิพากษา เก่ียวกบัการลงโทษทางวินยัมีการแต่งตั้งกรรมการสอบขอ้เทจ็จริงในชั้นตน้ก่อนมีการตั้ง
กรรมการสอบสวนทางวินยั เวน้แต่ความผิดท่ีชดัแจง้ 

ปัจจยัท่ีส่งเสริมกลไกและวิธีการทางการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องตุลาการ พบวา่ ใชก้ฎหมายซ่ึงออกโดย
ฝ่ายนิติบญัญติั และระเบียบ ประกาศ รวมถึงวฒันธรรมการบริหารงานบุคคลท่ีสะสมมานาน

จุดอ่อน จุดแขง็ ในการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องตุลาการ พบวา่ ทั้ง 5 ดา้น คือ การบรรจุแต่งตั้ง การ
โยกยา้ย การพิจารณาความดีความชอบ การข้ึนต าแหน่งหรือเล่ือนต าแหน่ง และการลงโทษทางวินยั มีทั้งจุดอ่อนและ
จุดแขง็ ส าหรับจุดแขง็ท่ีส าคญั คือ ระบบอาวโุสท่ีใชม้านาน ส่วนจุดอ่อน คือ การก าหนดใหเ้งินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่งของผูพิ้พากษาศาลชั้นตน้จนถึงอธิบดีผูพิ้พากษาศาลชั้นตน้ และของผูพิ้พากษาศาลอุทธรณ์จนถึงรอง
ประธานศาลฏีกามีอตัราเท่ากนั ทั้งท่ีภารกิจ อ  านาจหนา้ท่ีแตกต่างกนั



จีรศกัด์ิ โพกาวิน (2551) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “การพฒันาการศึกษาเพื่อพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข์องประเทศเวียดนาม หลงันโยบายโด๋ยเมย้ (Doi Moi) ค.ศ.1986 -
2007” ผลการวิจยัพบวา่  หลงัจากมีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจโดยใชน้โยบายโด๋ย 
เมย้ ในปี ค.ศ.1986 ไดส่้งผลอยา่งมากต่อระบบการศึกษาของประเทศเวียดนาม 
กล่าวคือ พอ่แม่ใหลู้กลาออก จากการศึกษากลางคนัเพื่อตอ้งท างาน แรงงานวยัหนุ่ม
สาวตอ้งการมีรายไดจึ้งลาออกจากโรงเรียน และการน าระบบเกบ็ค่าหน่วยกิตมาใช้
ท าใหผู้ป้กครองไม่สามารถจ่ายไดจึ้งใหบุ้ตรหลานลาออกจาก การศึกษา ดงันั้น จึง
เป็นท่ีมาส าคญัของการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศเวียดนาม โดยรัฐบาล ได้
ประกาศใชน้โยบาย Education for All (1990-2000) ข้ึนในปี 1992 

ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัสนบัสนุนท่ีท าใหบ้รรลุเป้าหมาย คือ วฒันธรรม
รักการเรียนรู้ และสนบัสนุนคนเก่ง วิสยัทศันข์องผูน้ าท่ีไดด้ าเนินนโยบายดา้น
การศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั นโยบายและการด าเนินมาตรการตามแผนการ
ศึกษาอยา่งจริงจงั การไดรั้บความช่วยเหลือจากองคก์ร ต่างชาติ ผูป้กครอง ครู และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามร่วมมืออยา่งจริงจงั และบทบาทของ ส่ือมวลชน 



ตัวอย่างหัวข้อ
ในการท างานวเิคราะห์



ตัวอย่างหัวข้อการเขียนงานวเิคราะห์
ของต าแหน่งนักวชิาการเงนิและบัญชี

- วเิครำะหง์บประมำณเงนิรำยได ้คณะ.....ประจ ำปีงบประมำณ....
- วเิครำะหง์บประมำณเงนิแผน่ดนิ คณะ.....ประจ ำปีงบประมำณ....
- วเิครำะหก์ำรบรหิำรเงนิงบประมำณเงนิรำยได ้คณะ...ประจ ำปีงบประมำณ...
- วเิครำะหก์ำรบรหิำรงบประมำณแผน่ดนิ คณะ.....ประจ ำปีงบประมำณ...
- วเิครำะหง์บประมำณแผน่ดนิ คณะ......เปรยีบเทยีบ 3 พระจอม
- วเิครำะหง์บประมำณเงนิรำยได ้คณะ.....เปรยีบเทยีบ 5 สถำบนั
- วเิครำะหแ์นวโนม้งบประมำณเงนิรำยได/้แผน่ดนิ คณะ......

ในปีงบประมำณ พ.ศ.25..-25..
- วเิครำะหก์ำรพงึพำตนเองดำ้นเงนิรำยได ้คณะ.......
- วเิครำะหค์ำ่ใชจ้ำ่ยภำคบคุลำกร คณะ......



ตัวอย่างหัวข้อการเขียนงานวเิคราะห์
ของต าแหน่งนักวิชาการศึกษา

- วเิครำะหก์ำรสอบคดัเลอืกเขำ้ศกึษำระดบัปรญิญำตร ีคณะ.....
ปี พ.ศ...

- วเิครำะหก์ำรสอบคดัเลอืกเขำ้ศกึษำตอ่ระดบับณัฑติศกึษำ 
คณะ...ปี พ.ศ. ...

- วเิครำะหก์ำรลำออกของนักศกึษำ คณะ...ชว่งปี 25..-25..
- วเิครำะหก์ำรลงทะเบยีนเรยีนของนักศกึษำระดบัปรญิญำตร ี

คณะ.....ชว่งปี 25..-25..
- วเิครำะหก์ำรลงทะเบยีนเรยีนของนักศกึษำระดบับณัฑติศกึษำ คณะ......ชว่งปี 

25..-25..
- วเิครำะหก์ำรตกออก ซ ้ำชัน้ของนักศกึษำ คณะ.... ปี พ.ศ. ...
- วเิครำะหก์ำรเพิม่ ถอน รำยวชิำของนักศกึษำ คณะ....ปี พ.ศ. ...
- วเิครำะหห์ลักสตูร ป.ตร/ีโท/เอก ของคณะ...ชว่งปี พ.ศ.25..-25..



ตัวอย่างหัวข้อการเขียนงานวเิคราะห์
ของต าแหน่งบุคลากร

- วเิครำะหก์ำรเขำ้สูต่ ำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. คณะ.....ชว่งปี พ.ศ...
- วเิครำะหเ์ขำ้สูต่ ำแหน่ง ช ำนำญกำร เชีย่วชำญ คณะ....ชว่งปี

25..-25..
- วเิครำะหก์ำรลำออก โอนยำ้ยของบคุลำกร คณะ...ชว่งปี 25..-

25..
- วเิครำะหก์ำรเปลีย่นต ำแหน่ง คณะ.....ชว่งปี 25..-25..
- วเิครำะหผ์ลกำรสรรหำบคุลำกร คณะ......ชว่งปี 25..-25..
- วเิครำะหห์ลกัเกณฑก์ำรเขำ้สูต่ ำแหน่งวชิำกำรของสำยวชิำกำร
- วเิครำะหห์ลกัเกณฑก์ำรเขำ้สูต่ ำแหน่งวชิำกำรของสำยสนับสนุน



ตัวอย่างหัวข้อการเขียนงานวเิคราะห์
ของต าแหน่งนักวชิาการพสัดุ

- วเิครำะหผ์ลกำรจัดซือ้จัดจำ้งโดยวธิสีอบรำคำ คณะ.....
- วเิครำะหผ์ลกำรจัดซือ้จัดจำ้งโดยวธิปีระกวดรำคำ คณะ.....
- วเิครำะหผ์ลกำรจัดซือ้จัดจำ้งโดยวธิตีกลงรำคำ คณะ....
- วเิครำะหผ์ลกำรจัดซือ้จัดจำ้งโดยวธิพีเิศษ คณะ......
- วเิครำะหผ์ลกำรบรหิำรจัดกำรวัสด ุคณะ........
- วเิครำะหผ์ลกำรบรหิำรครภุัณฑ ์คณะ.....



ตัวอย่างหัวข้อการเขียนงานวเิคราะห์
ของต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- วเิคราะห์โครงการ คณะ.....ท่ีด าเนินการในปี งบประมาณ 25..
- วเิคราะห์ตน้ทุนการจดัประชุม กรรมการชุดต่างๆ คณะ... ปี 25..
- วเิคราะห์ฐานขอ้มูลดา้นอาคาร คณะ.......ปี 25..
- วเิคราะห์ค่าใชจ่้ายในลกัษณะต่างๆ คณะ.....ปี 25..
- วเิคราะห์การใชพ้ื้นท่ีของอาคารต่างๆ คณะ....ปี 25..

เจา้หนา้ท่ีบริหารทัว่ไปท่ีสงักดัภาควชิา

- วเิคราะห์หลกัสูตร....... ภาควชิา.....คณะ...
- วเิคราะห์การลาศึกษาต่อ การเพิ่มพนูวชิาการ ภาควชิา...คณะ.....
- วเิคราะห์งบการเงิน ภาควชิา..... คณะ......ปีงบประมาณ 25..
- วเิคราะห์การจอง/ใช ้หอ้งประชุม ภาควชิา....คณะ.... ปี พ.ศ. ...



ตัวอย่างหัวข้อการเขียนงานวเิคราะห์
ของต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์

- วิเคราะห์ผลการทดลองในหอ้งปฏิบติัการ...... ของนกัศึกษา คณะ.....ปี พ.ศ
...

- วิเคราะห์วสัดุวิทยาศาสตร์ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ  คณะ... ปี 25..
- วิเคราะห์การเตรียม Lab วิชา.......ภาคตน้ คณะ...ปี 25..
- วิเคราะห์การเตรียม Lab วิชา.......ภาคปลาย คณะ.....ช่วงปี 25..
- วิเคราะห์การ...........      คณะ......ช่วงปี 25..-25..
- วิเคราะห์การ...........      คณะ......ช่วงปี 25..-25..



- วเิคราะห์นกัศึกษาใหม่ (น.วิชาการศึกษา,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร)

- วเิคราะห์นกัศึกษาเตม็เวลา (น.วิเคราะห์)

- วเิคราะห์การตกออกซ ้ าชั้น (น.วิชาการศึกษา,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) 

- วเิคราะห์การสละสิทธ์ิของนกัศึกษา (น.วิชาการศึกษา,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร)
- วเิคราะห์การใชป้ระโยชน์จากอาคาร (น.วิเคราะห์,จ.บริหาร)

- วเิคราะห์ความตอ้งการใชพ้ื้นท่ีอาคาร (น.วิเคราะห์,จ.บริหาร)

- วเิคราะห์หลกัสูตร (น.วิชาการศึกษา,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร)

- วเิคราะห์ความตอ้งการใชส้าธารณูปโภค (น.วิเคราะห์,จ.บริหาร)
- วเิคราะห์ศกัยภาพบุคลากร (จ.บุคคล,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร)

ตัวอย่างหัวข้อการเขยีนงานวเิคราะห์
ของต าแหน่งอืน่ๆ



- วิเคราะห์การจดัซ้ือวสัดุ/ครุภณัฑ(์น.พสัดุ,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร)

- วิเคราะห์การบริหารวสัดุ/ครุภณัฑ ์(น.พสัดุ, น.วิเคราะห์,จ.บริหาร)

- วิเคราะห์การบริหารงบประมาณ (น.การเงิน, น.วิเคราะห์)

- วิเคราะห์หนงัสือเขา้-ออก (จ.บริหาร)
- วิเคราะห์การการเขา้สู่ต าแหน่ง ผศ รศ. ศ.(น.วิเคราะห์,จ.บุคคล)

- วิเคราะห์ความตอ้งการกรอบอตัรา ช. ชช. (น.วิเคราะห์,จ.บุคคล)

- วิเคราะห์ งปม.ท่ีไดรั้บระยะ 3ปี (น.การเงิน,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) 

- วิเคราะห์ความตอ้งการหอ้งเรียนบรรยาย (น.วิเคราะห์,จ.บริหาร)
- วิเคราะห์ความตอ้งการหอ้งปฏิบติัการ (น.วิทย,์น.วิเคราะห์)
- วิเคราะห์สถิติผูป่้วย (น.เวชสถิติ) 

ตัวอย่างหัวข้อการเขยีนงานวเิคราะห์
ของต าแหน่งอืน่ๆ (ต่อ)



ตวัอยา่งการเขยีนรายงานการวเิคราะห ์
ของต าแหนง่นกัวชิาการศกึษา

จำกตำรำงที.่.. นักศกึษำใหมจ่ ำนวน ..... คน คดิเป็นรอ้ยละ ...... มี
ภมูลิ ำเนำจำกจังหวดั.........มำกทีส่ดุ รองลงมำ นักศกึษำใหม ่จ ำนวน 
.... คน  และ .........  คดิเป็นรอ้ยละ ...... , ...... ตำมล ำดบั มภีมูลิ ำเนำ
จำกจังหวดั.........และ จังหวดั........  โดยมนัีกศกึษำใหม ่จ ำนำน.....คน 
คดิเป็นรอ้ยละ......มภีมูลิ ำเนำจำกจังหวดั......................  นอ้ยทีส่ดุ                                       

การวเิคราะหน์กัศกึษาใหม่

ตารางที.่. แสดงจ ำนวนนักศกึษำใหม ่จ ำแนกตำมภมูลิ ำเนำ

ที่ ภมูลิ าเนา จ านวน รอ้ยละ

1

2

3

4

ฯลฯ



การวเิคราะหน์กัศกึษาใหม่

ตารางที.่. แสดงจ ำนวนนักศกึษำใหม ่จ ำแนกตำมอำชพีผูป้กครอง

ที่ อาชพีผูป้กครอง จ านวน รอ้ยละ

1

2

3

4

ฯลฯ

จำกตำรำงที.่..นักศกึษำใหมจ่ ำนวน ..... คน คดิเป็นรอ้ยละ ...... บดิำมี
อำชพี.........มำกทีส่ดุ รองลงมำ นักศกึษำใหม ่จ ำนวน .... คน  และ 
.........  คดิเป็นรอ้ยละ ...... , ...... ตำมล ำดบั บดิำมอีำชพี และ อำชพี
........  โดยมนัีกศกึษำใหม ่จ ำนำน.....คน คดิเป็นรอ้ยละ......บดิำมอีำชพี
................  นอ้ยทีส่ดุ                                       



การวเิคราะหต์กออกซ า้ช ัน้

ตารางที.่. แสดงจ ำนวนนักศกึษำทีต่กออก จ ำแนกตำมเกรด

ที่ เกรดเฉลีย่สะสม จ านวน รอ้ยละ

1

2

3

4

ฯลฯ

จำกตำรำงที.่.นักศกึษำทีต่กออกจ ำนวน ..... คน คดิเป็นรอ้ยละ ...... ตก
ออกดว้ยเกรด.........มำกทีส่ดุ รองลงมำ นักศกึษำทีต่กออก จ ำนวน .... คน  
และ .........  คดิเป็นรอ้ยละ ...... , ...... ตำมล ำดบัตกออกดว้ยเกรด.........
และ เกรด........  โดยมนัีกศกึษำทีต่กออก จ ำนำน.....คน คดิเป็นรอ้ยละ......
ตกออกดว้ยเกรด......................  นอ้ยทีส่ดุ                                       



การวเิคราะหต์กออกซ า้ช ัน้

ตารางที.่. แสดงจ ำนวนนักศกึษำทีต่กออก จ ำแนกตำมชัน้ปี

ที่ ช ัน้ปีทีต่กออก จ านวน รอ้ยละ

1

2

3

4

ฯลฯ

จำกตำรำงที.่. นักศกึษำทีต่กออกจ ำนวน ..... คน คดิเป็นรอ้ยละ ...... ก ำลงั
ศกึษำในชัน้ปีที.่........มำกทีส่ดุ รองลงมำ นักศกึษำทีต่กออก จ ำนวน .... คน  
และ .........  คดิเป็นรอ้ยละ ...... , ...... ตำมล ำดบัก ำลงัศกึษำในชัน้ปีที ่และ ชัน้
ปีที ่........  โดยมนัีกศกึษำทีต่กออก จ ำนำน.....คน คดิเป็นรอ้ยละ...... ก ำลงั
ศกึษำในชัน้ปีที.่............  นอ้ยทีส่ดุ                                       



ฝึกปฏิบัติ
ใหเ้ขียนโครงร่างการวเิคราะห์งาน


