
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สื่อสารด้
หน่วยงาน
ความหม
ควรมีข้ันต
ท่ีถูกต้อง

ถ้อยคําภา
เขียนยาว
หลายครั้ง
อยู่ไม่น้อย
            
ภายในคร
กับผู้ร่าง 

เมื่อได้รับ
ไม่รู้จะจบ
เป็นแนวท
และภาษา

    ควรสัง

 

ปัญ

การติ
้วยการเขียน
นกับบุคคล หรื
ายด้านการเขี
ตอนและเทคนิ
และนํามาฝึกฝ

 

๑. ปั

ผู้บังค
าษาหรือวิธีกา
ๆ มีการอธิบา
ง ก็จะทําให้ง
ย 
             ในกา
รั้งเดียวให้เสร็
 ผู้พิมพ์ เพื่อให้

๒. ปั

ในกร
บมอบหมายให้
บอย่างไร โดยจ
ทางในการร่าง 
าของตนเองต

ในกา
ังเกตและวิเคร

หาในการ

ติดต่อสื่อสารนั
นนั้น ทุกหน่ว
รือบุคคลถึงหน
ียน เน่ืองจา
นคิการเขียนโด
ฝนให้เกิดความ

ปัญหาการเขี

ปัญหาด้านผู้บั

คับบัญชาหรือ
ารนําเสนอ โด
ายอย่างละเอี
งานออกมาล่า

ารแก้ปัญหาดัง
ร็จสิ้น เพื่อปร
ห้เข้าใจปัญหา

ปัญหาด้านผู้ร่า

รณีนี้ ผู้ร่างอา
ห้ร่างหนังสือรา
จะเขียนไปด้วย
 หรืออาจจะข
ามที่เข้าใจ ซึ่ง

ารแก้ปัญหาดั
ราะหก์ารเขียน

รเขียนหน

นั้น เป็นสิ่งจําเ
ยงานต้องเขี
น่วยงานทั้งภา
กมีการกําหน
ดยต้องฝึกปฏิบ
มชํานาญ จนส

ขยีนและแนวท

ังคับบญัชาหรื

อผู้ตรวจร่างแต
ดยอาจจะไม่ต
ยด แต่บางค
าช้า หรือบาง

งกล่าว  ผู้บังคับ
ะหยัดเวลา น
ต่างๆ อย่างชัด

าง  

าจยังไม่มีความ
าชการไม่ว่าจ
ยความคิดและ
อคําปรึกษาจา
งเมื่อนําเสนออ

ังกล่าว ผู้ร่าง
นของผู้ที่มีประ

นังสือราช

เป็นที่ทุกหน่ว
ยนหนังสือเพื
ายในและภาย
นดรูปแบบ คํา
บัติจนเกิดทัก
สามารถใช้ภาษ

ทางแกไ้ข 

รือผู้ตรวจร่าง

ต่ละคนจะมีรูป
ตรงกับรูปแบบ
นต้องการให้เ
งคนไม่ตรวจแ

บบัญชาหรือผูต้
นอกจากนั้น ผู้
ัดเจนตรงประ

มรู้ ความเข้าใ
ะเป็นหนังสือภ
ะถ้อยคําภาษาข
ากผู้หัวหน้างา
ออกไปอาจทาํ

จะต้องอ่านให
ะสบการณ์ แล

ชการและ

ยงานราชการ
พื่อติดต่อสื่อส
ยนอก ซึ่งปัจจบุ
ข้ึนต้น คําลงท
ษะ ใช้สํานวน
ษาได้อย่างถูก

ง  

ปแบบในการเ
บของผู้บังคับบั
เขียนแบบสั้นแ
แก้ไขเลย จึงท

ตรวจร่างควรอ
ผู้บังคับบัญชา
เด็น  

ใจเก่ียวกับเร่ือ
ภายในหรือหน
ของตนเอง บา
น จากนั้นก็จะ
าให้ผู้รับไม่เข้า

ห้มาก ฟังให้ม
ละฝึกฝน เรียน

ะแนวทาง

รทุกแห่งต้องป
สารระหว่างห
บันหน่วยงาน
ท้ายต่างๆ ดังน
นภาษาที่เหมา
กต้องตามหลกั

เขียนแตกต่าง
บัญชา ตัวอย่า
และกระชับ ฉ
ทําให้มีหนังสือ

อ่านเอกสารอย่
ควรมีการพูด

องการเขียนห
นังสือภายนอ
างครั้งอาจจะดู
ะลงมือร่างหนั
าใจวัตถุประสง

มาก คิดให้รอ
นรู ้พัฒนาจนเ

งแก้ไข 

ปฏิบัติกัน โดย
หน่วยงานกับ
จะมีปัญหามา
นั้นการสื่อควา
ะสม และเรีย

กเกณฑ์ 

กัน ทั้งในเรื่อ
างเช่น บางคน
ฉะนั้นเม่ือมีกา
อที่ผิดพลาดอ

ย่างรอบคอบแล
คุยทําความเข้

หนังสือราชการ
ก ก็ไม่รู้จะเร่ิม
ดูจากแฟ้มเร่ือง
ังสือราชการด้
งค์ที่มีหนังสือไ

บคอบ และเขี
เกิดความชาํน

ยเฉพาะการ 
บหน่วยงาน 
ากในการสื่อ
ามหมายที่ดี
นรู้หลักการ

งของการใช้
นต้องการให ้ 
ารแก้ไขงาน
อกไปสู่ผู้รับ  

ละแก้ไขงาน 
ข้าใจตรงกัน

รมากเท่าไร  
มต้นอย่างไร 
งเดิมที่เคยมี

ด้วยความคิด
ไป 

ขียนให้มาก 
าญ 

      

       

 



 

การพิมพ์
โดยไม่ต้อ
อย่างไรก็
การตัดคํา
แต่ไม่สาม

ตัดคําถูกต

โดยคิดวา่
เจ้าหน้าที

การเขียน
ผู้บังคับบั

ซึ่งถ้ามีกา

ควรรับฟงั
อย่างแรก

เป็นต้น จึ

๓. ปั

ปัจจุบ
์ด้วยเคร่ืองคอ

องเปลืองกระด
ก็ตาม การนําค
าของภาษาไท
มารถทราบขอ

ในกา
ต้องหรือไม่ แ

๔. ปั

บางห
ามีตัวอย่างเดิม
ที่ไปเพียงบางค

ในกา
นหนังสืออย่าง
ัญชา ได้เข้าใจ

๕. ปั

ผู้ปฏิ
ารพัฒนาตนเอ

ในกา
งคําเสนอแนะ
กที่จะตอ้งพัฒน

 

๑. แ
จึงต้องแม่นยํา

๒. ชือ่
๓. เขี
๔. ด่ว

ปัญหาด้านผู้พิ

บันคอมพิวเต
อมพิวเตอร์จะไ
ดาษ นอกจากน
คอมพิวเตอร์

ทย การแยกคํา
อบเขตของคําไ

รแก้ปัญหาดังก
ละไม่ควรปล่อ

ปัญหาด้านหน่

หน่วยงานไม่มีก
มอยู่แล้วก็ปฏิบ
คนซึ่งไม่ท่ัวถึงก

ารแก้ปัญหาดัง
ทั่วถึง อาจวา
จระบบที่ตรงกั

ปัญหาด้านตัวบ

บัติงานไม่ให้ค
องอย่างจริงจัง

รแก้ปัญหาดังก
ะจากผู้มีประส
นาก่อนคือ คว

ข้อบกพร่องใ

บบฟอร์มไม่ถู
และปฏิบัติตา
อเร่ือง ไม่ตรง
ขียนไมต่รงประ
วนสรุป โดยข้

พมิพ ์ 

ตอร์ได้เข้ามามี
ได้ต้นฉบับขอ
นี้ยังสามารถเก็
มาใช้ในการพิ
าท่ีผิดหลักภาษ
ไทยได้ 

กล่าว ผู้พิมพ์คว
อยให้เคร่ืองตดั

นวยงาน  

การจัดหลักสูต
บัติตามๆกันม
กัน 

งกล่าว หน่วยง
างระบบการเข
กัน ไม่ขัดแย้งกั

บคุคล หรือผู้ป

ความสําคญัใน
ง ก็จะทําให้มคี

กล่าว ผู้ปฏิบัติ
บการณ ์หมั่น
วามรู้ในเรื่องงา

ในการเขียนแล

ถูกต้อง เช่น ก
มระเบยีบอย่า
กับจุดประสงค
ะเด็นหรือวกว
อ้มูลหรอืเหตุ

‐๒- 

มีบทบาทต่อก
องงานพิมพ์ที่ส
ก็บข้อมูลไว้ได้
พิมพ์ ได้ส่งผล
ษา เนื่องจากค

วรต้องจัดวรรค
ดคํา ซึ่งเป็นหน

ตรฝึกอบรมกา
า บางแห่งขาด

งานจึงควรจัดฝึ
ขียนให้เป็นมา
กัน เช่น จัดสัม

ปฏิบัติงาน  

นการพัฒนาตน
ความก้าวหน้า

ติงานจําเป็นต้อ
แสวงหาความ
านท่ีทํา หลังจ

ละแนวทางแ

การเว้นช่วงบร
างเคร่งครัด 
ค์ หรือยาวเกิน
วน ควรเรียบเรี
ผลไม่เพียงพอ

การพิมพ์หนัง
สวยงาม สามา
ด้ ทําให้สะดวก
ลกระทบต่อกา
คอมพิวเตอร์ส

ตอนเองและตร
น้าที่ของผู้พิมพ

รเขียนหนังสือ
ดงบประมาณ

ฝึกอบรม หรือส
าตรฐานในหน
มมนาบุคลากร

นเอง เห็นเป็น
และประสบค

งพัฒนาตนเอง
มรู้ใหม ่ๆ มาป
จากน้ันจึงศึกษ

กไ้ข 

รรทัด การเว้น

นไป ควรสรุป
รียงความคิด ห
อ ควรค้นคว้าข้

สือราชการเป็
ารถจัดรูปแบบ
กในการแก้ไขแ
ารใช้ภาษาไท
สามารถจัดรูป

รวจดูทุกบรรทดั
พ์เองที่จะต้อง

อประเภทนี้ เนื่
ณการจัดอบรม 

ส่งเสริมให้บุคล
น่วยงานและค
รทุกระดับ 

เร่ืองใกล้ตัวจน
วามสําเร็จได ้

งให้ก้าวทันกับก
ปรับปรุงการทํา
ษาความรู้อื่นที่

นซ้ายขวา กา

ย่อให้กะทัดรดั
หรือเขียนประ
ข้อมูลมายืนยัน

ป็นอย่างมาก 
บ สีสัน ได้ตาม
และสิ้นเปลือง
ทยในเรื่องขอ
ปแบบการพิมพ

ดด้วยว่าเคร่ืองค
งจัดรูปแบบให้

นองจากไม่เห็น
 บางแห่งจัดอ

ลากรได้รับควา
วรหาวิธีให้ผู้ร

นมองข้ามในเรื
 

การเปลี่ยนแปล
างานอยู่เสมอ
ีมาปรับใช้ในก

รย่อหน้า การ

ด 
ะเด็นเป็นข้อๆ 
นให้เชือ่ถือได ้

 เนื่องจาก 
มต้องการ 
เวลาน้อยลง 
งวรรคตอน  
พ์ให้สวยงาม

คอมพิวเตอร์ 
ห้ถูกต้อง 

ความสําคัญ  
บรมหรือส่ง

ามรู้ในด้าน 
ร่าง ผู้ตรวจ 

ร่ืองนี้ไป  

ลงของสังคม 
 ซึ่งความรู้
การทํางาน  

รเว้นวรรค 

 ไว้ก่อน 
 

  

 



 

            

ท่ีเข้าใจง่า

ควรใชใ้ห้
 

มาตรฐาน

ควรพิจาร

เรียนรู้ที่ไ
ภายนอก 
เขียนหนัง
อย่างแท้จ
 
 
 
 
 
    เอกสา
      

๕. ไม
๖. ไม

            ๗. ขา
๘. ปร

าย 
๙.  ใ
๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 

้ถูกตอ้งตามหล
           ๑๓. ใ
น 

๑๔. 
๑๕. 

รณา๑-๓ หรอื 
๑๕. ใ
๑๖. 
๑๗. 
อย่าง

ม่เข้าใจการเขี
 ซึ่งเป็นเร่ืองข
งสือราชการส
จริง 

ารอ้างอิง 
   ปญัหา ข้อบ

มอ่้างอิงทีม่า ห
ม่เลอืกสรรข้อม
าดความคดิริเริ
ระโยคยาว ซบั

ใช้คําว่า จึง แล้
 ขอบคุณแล้ว 
ขอแสดงความ
 ใช้ไปยาลน้อ
ลักการ 
ในกรณีที่มีข้อ

การใช้ตัวเลข ใ
 เนื้อความน้อ
 ๔ ย่อหน้าตาม
 ใช้คําบางคําผิ
 พิมพ์ผิด พิมพ
 สะกดการันต์
งไรก็ตาม การ
ขียนหนังสือท่ีถู
ของรูปแบบวิธี
สามารถดําเนิน

บกพร่อง และ

หรืออ้างอิงไม่ค
มลู เนื้อความ
ริม่สร้างสรรค์ 
บซอ้น ใช้คําเชื่อ

ล้ว จึง อีก ในข
 ยังลงท้ายว่า 
มนับถือ ยกไปไ
ยผิด เช่น ใช้ไ

ความยาว มีหั

 ใชเ้ลขอารบิคแ
ย  แต่ใช้ย่อห
มควรแก่เนื้อห
ผิด เช่น ไป – ม
พ์ตกขอ้ความ 
ผดิ ตอ้งสอบถ
เขียนหนังสือน
ถูกต้องของตัว
ธการถ้อยคําภา
นไปได้อย่างรา

แนวทางแก้ไข

‐๓- 

ครบถ้วน ควร
ยาว ใช้คําฟุม่
เขียนตาม ๆ กั
อมมากเกินไป 

ข้อความใกล้ ๆ
จึงเรียนมาเพื่อ
ไว้หน้าตอ่ไป ต้
้ไปยาลน้อยห

ัวข้อมาก ใช้ตัว

และเลขไทยใน
น้าหลายย่อห

หา 
มา ต้องใชใ้ห้ถู
ตอ้งตรวจสอบ
ถามจากผู้รู้หรื
น้ันเป็นปัญหา
ผู้เขียนเอง ซึ่ง
าษาของหนังสื
าบรื่น มีคว

ข ในการเขียน

ตรวจสอบให้ร
เฟือย ควรสรุป
กนัมาโดยไม่แก้
 ประโยคยาวเข้

ๆ กัน ควรตรว
อทราบ อีก เมื
ตอ้งยกข้อความ
หลังชื่อคน กา

วเลขหัวข้อไม่เ

นหนังสอืฉบับเ
หน้า  โดยเข้าใ

ถูก ให้ถือตัวผู้ร
บให้รอบคอบอ
อตรวจทานกบั
าของหลายหน่
งถือเป็นปัญห
สือราชการ อัน
ามถูกต้องทั้งรู

หนังสือราชกา

รอบคอบ 
ปให้กระชับ 
ก้ไข ควรคิดให
ข้าใจยาก ควรตั

วจสอบและแก
มื่อขอบคุณแล้
มอย่างน้อย ๒
รใช้ไปยาลน้อ

เป็นไปตามลําด

เดียวกัน ควรต
ใจผิดควรว่าต้อ

รับหนังสือเป็น
อย่างน้อย ๒ ร
บัพจนานุกรม

นว่ยงาน  ส่วนห
าภายใน กับอี
นจะต้องเรียนรู
รูปแบบและเนื

าร   รศ.นภาลั

ม ่เขียนใหม่ให
ตัดตอนเป็นปร

ก้ไข 
ลว้ควรจบข้อคว
 บรรทดัสดุท้า
อยใช้แทนนา

ดับ ควรวางระ

ตรวจสอบอย่าง
องมี ๓ ย่อหน้

นสําคัญ 
รอบเสมอ 
  
หนึ่งเกิดจากก
อีกส่วนหน่ึงเกิ
รู้อย่างต่อเนื่อ
นื้อหาจนเป็นท

ลัย สุวรรณธาด

ห้เหมาะสม 
ระโยคสั้นๆ 

วามได ้
ายมาด้วย 
มสกุลไม่ได้ 

ะบบให้เป็น 

งรอบคอบ 
น้าเสมอน้ัน  

กระบวนการ 
ดจากปัจจัย
งเพื่อให้การ
ที่ยอมรับได้

ดา  


