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คูมือการจัดทําผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 

1. หลักการและเหตุผลของการประเมินบุคคลและผลงาน 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว14 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนตําแหนงขาราชการพลเรือน เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ประเภทวิชาการ ท่ี นร 1006/ว25 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพ่ือ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ และ อ.ก.พ. กรมสงเสริมสหกรณ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือ

วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสาระสรุปได ดังนี้ 

1.1 ใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกอนท่ีจะใหสงผลงานประเมินและให

ประกาศผลการพิจารณาอยางเปดเผย โปรงใส โดยใหดําเนินการตามท่ี สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

1.2 การสงผลงานและการประเมินผลงาน เพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน  

ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ ของ ก.พ. และแนวทางท่ีกรมฯ กําหนด ในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือก 

1.3 ผูไดรับการแตงตั้งตองมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี ก.พ. กําหนด 

1.4 เม่ือผูขอรับการประเมินผานการประเมินแลว ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได

ไมกอนวันท่ีกองการเจาหนาท่ีไดรับเอกสารประเมินครบถวนสมบูรณ 

2. คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน 

2.1 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ. แลว และมีคุณสมบัติเปนไปตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 14 

ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564  

2.2 มีคุณสมบัติในเรื่องเก่ียวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ คุณวุฒิ หรือการ

อบรมหลักสูตรเพ่ิมเติมครบถวนตามท่ี ก.พ. กําหนด หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ. แลว ในแตละสายงานตาม

หลักเกณฑการเลื่อนระดับตําแหนงประเภทวิชาการ 

2.3 มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งตามคุณวุฒิของ

บุคคล สําหรับการเลื่อนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับตาง ๆ ไมนอยกวาระยะเวลาท่ีกําหนด โดยการนับระยะเวลา

ในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงใหใชแนวทางตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 14  

ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 

3. จํานวนผลงานท่ีจะสงประเมิน 

3.1 กรณีประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการในระดับชํานาญการ 

- ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา จํานวน 1 เรื่อง โดยตองเก่ียวของกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

 - ขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน จํานวน 1 เรื่อง 

3.2 กรณีประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการในระดับชํานาญการพิเศษ 

 - ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา จํานวน 2 เรื่อง โดยเรียงลําดับตามความดีเดน

หรือความสําคัญ โดยอยางนอย 1 เรื่อง ตองเก่ียวของกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

 - ขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน จํานวน 1 เรื่อง 
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4. เง่ือนไขของผลงานท่ีจะนํามาประเมิน 

4.1 เปนผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่องท่ีเสนอในข้ันตอนการประเมินบุคคล 

4.2 เปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาระดับท่ีขอประเมิน 1 ระดับ 

และเปนผลงานไมเกิน 5 ป โดยนับตั้งแตวันท่ีผลงานสําเร็จถึงวันปดรับสมัคร  

4.3 ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา หรือ 

ประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม ของผูขอประเมิน 

4.4 กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน ผูขอประเมินจะตองแสดงใหเห็นวา ไดมีสวนรวม  

ในการจัดทําผลงานในสวนใด สัดสวนเทาใด อยางไร โดยมีคํารับรองจากผูมีสวนรวมในผลงานและผูบังคับบัญชา 

โดยกําหนดใหผูเสนอผลงานตองมีสัดสวนผลงาน ดังนี้ 

1) กรณีประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการในระดับชํานาญการ ผูเสนอผลงาน

ตองมีสัดสวนผลงาน ไมนอยกวารอยละ 60  

2) กรณีประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการในระดับชํานาญการพิเศษ ผูเสนอผลงาน

ตองมีสัดสวนผลงาน ไมนอยกวารอยละ 70 

4.5 ผลงานสวนใดท่ีนํามาใชประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการในระดับใด หรือ

เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง หรือเพ่ือขอรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) แลว 

จะนําผลงานสวนนั้นมาใชเสนอประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึนอีกไมได เวนแต

คณะกรรมการประเมินผลงานจะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

ท้ังนี้ ผลงานขางตนจะตองมีคํารับรองจากผูบังคับบัญชาอยางนอยสองระดับ คือผูบังคับบัญชาท่ี

กํากับดูแล และผูบังคับบัญชาท่ีเหนือข้ึนไปอีกหนึ่งระดับ เวนแตในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนบุคคล    

คนเดียวกัน ก็ใหมีคํารับรองหนึ่งระดับได 

5. ลักษณะของผลงาน 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหสงผลงานเพ่ือขอประเมินเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูง

จะตองเสนอผลงานท้ัง 2 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ไดแก ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

สวนท่ี 2 ไดแก ขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน  

ท้ังนี้ ผูท่ีไดรับการคัดเลือกจะตองสงผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมาและขอเสนอแนวคิดการ

พัฒนาหรือปรับปรุงงาน จํานวน 1 เรื่อง โดยลักษณะของผลงาน ก.พ. ไดกําหนดไวดังนี้ 

5.1 แตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ 

- ผลงานเปนประโยชนตอการพัฒนาความกาวหนาในงาน สามารถใชเปนแบบอยาง เปน

แหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกตเพ่ือใหเกิดการพัฒนาหรือแกปญหาในการ

ปฏิบัติงาน หรือเปนการนําสิ่งท่ีมีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีกอใหเกิด

นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของในระดับกลุมงานหรือฝาย

ข้ึนไป 
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 - มีคุณภาพของผลงานท่ีเช่ือถือไดหรือดี โดยผลงานมีความสมบูรณมีการเรียบเรียงเนื้อหา

และสาระสําคัญไดครบถวน เปนระบบ มีคําอธิบายท่ีถูกตอง ชัดเจน มีการอางอิงแหลงขอมูลท่ีถูกตองและ

เชื่อถือได มีการนําความรูในเรื่องนั้นไมวาจะหลักการ วิธีการ หรือขอกฎหมายมาใชไดอยางถูกตองบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนด หรือชวยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุงยากซับซอนในการดําเนินการ

พอสมควรท่ียอมรับได 

5.2 แตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ 

- ผลงานเปนประโยชนตอการพัฒนาความกาวหนาในงาน สามารถใชเปนแบบอยาง เปน

แหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกตเพ่ือใหเกิดการพัฒนาหรือแกปญหาในการ

ปฏิบัติงาน หรือเปนการนําสิ่งท่ีมีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีกอใหเกิด

นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของในระดับกลุมงาน หรือฝาย 

หรือกองข้ึนไป 

 - มีคุณภาพของผลงานดีมาก โดยผลงานมีความสมบูรณมีการเรียบเรียงเนื้อหาและ

สาระสําคัญไดครบถวน เปนระบบ มีคําอธิบายท่ีถูกตอง ชัดเจน มีการอางอิงแหลงขอมูลท่ีถูกตองและเชื่อถือได 

มีการนําความรูในเรื่องนั้นไมวาจะหลักการ วิธีการ หรือขอกฎหมายมาใชไดอยางถูกตองบรรลุเปาหมายท่ี

กําหนด หรือชวยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุงยากซับซอนในการดําเนินการมากพอสมควรท่ี

ยอมรับได 

5.3 การตรวจสอบการประเมินผลงาน  

การประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการ

พิเศษ ในการประเมินผลงานหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบแลวพบวาขาราชการผูขอ

ประเมินผูใดแจงขอมูลเก่ียวกับเรื่องสัดสวนการจัดทําผลงาน หรือเรื่องอ่ืน ๆ เก่ียวกับ การจัดทําผลงานเปนเท็จ 

หรือมีการลอกเลียนผลงาน นําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการ จางวานผูอ่ืนใหจัดทําผลงาน

ใหโดยผลงานท่ีนํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานท่ีแทจริงของตน ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 57 ดําเนินการ ดังนี้  

(1) ในกรณีท่ีอยูระหวางการประเมินผลงาน ใหระงับการประเมินผลงาน 

(2) ในกรณีท่ีผานการประเมินผลงานแลว ใหยกเลิกผลการประเมิน  

(3) ในกรณีท่ีมีคําสั่งเลื่อนระดับโดยผลของการประเมินผลงานแลว ใหยกเลิกคําสั่งเลื่อนระดับ 

ขาราชการผูนั้นโดยพลัน  

ท้ังนี้ ใหดําเนินการทางวินัยแกผูขอประเมิน และผูท่ีเก่ียวของตามควรแกกรณีและไมใหผูขอ

ประเมินเขารับการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน มีกําหนดเวลา  

ไมนอยกวา 2 ปนับตั้งแตวันท่ีถูกดําเนินการตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี หากพบวาขอทักทวงนั้นเปนการ 

กลั่นแกลง หรือเปนเท็จ ใหรายงานตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เพ่ือดําเนินการสอบสวนผูทักทวงใหได 

ขอเท็จจริงแลวดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรตอไปดวย 
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6. การจัดทําผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

ความหมาย ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา ท่ีเปนผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูนั้น และตองเปนการนําเสนอในรูปแบบการสรุป วิเคราะหถึง     

ผลท่ีเกิดข้ึน สะทอนใหเห็นถึงความรู ความสามารถ และความชํานาญในงาน รวมท้ังสามารถระบุผลสําเร็จของงานหรือ

ประโยชนท่ีเกิดจากงานนั้นหรือการนําไปใช หรือผลงานการใหบริการทางวิชาการ/ปฏิบัติการ ผลงานนวัตกรรม หรือ

สิ่งประดิษฐใหม เปนตน โดยมิใชเปนเพียงการรวบรวมผลงานยอนหลัง 

6.1 หัวขอและขอบเขตนําเสนอ 

เพ่ือใหผลงานทางวิชาการเปนไปในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน จึงใหกําหนดหัวขอพรอม 

ขอบเขตการนําเสนอ ดังนี้ 

1) เรื่องท่ีนําเสนอ (ชื่อเรื่อง ผลงาน) 

ในการตั้งชื่อเรื่องตองใชภาษาไทยท่ีอานเขาใจงาย ชัดเจน ไมใชภาษาพูด และเปนผลงาน

ท่ีสําเร็จมาแลว ยอนหลังไมเกิน 5 ป นับตั้งแตวันท่ีผลงานสําเร็จถึงวันปดรับสมัคร 

2) เนื้อหา 

บทท่ี 1 บทนํา 

 1.1 ความเปนมาและความสําคัญของผลงาน 

  ใหบรรยายความเปนมาและความสําคัญของเรื่องท่ีนําเสนอ อาทิ เชน การเกริ่นนํา

ท่ีมาท่ีไปของเรื่อง ผูเสนอผลงานไดรับมอบหมาย/เก่ียวของอยางไร ประเด็นท่ีนําเสนอมีความสําคัญอยางไร 

(เขียนทํานองเดียวกันกับหลักการและเหตุผลในการเขียนโครงการ) 

 1.2 เปาหมายของงาน 

  ใหระบุเปาหมายของผลงานท่ีเสนอขอรับการประเมิน โดยแสดงใหเห็นวา

ผลงานท่ีนํามาเสนอเม่ือดําเนินการแลวเกิดผลลัพธอะไร/อยางไร ท้ังนี้ ใหระบุเปาหมายของผลงานใหชัดเจน 

เชน จัดทําผลงาน  

  - เรื่อง การตรวจการสหกรณ เปาหมายของงาน คือ ไดเขาตรวจการ

สหกรณ จํานวน ..... แหง และมีผลการตรวจการสหกรณ จํานวน ..... แหง  

  - เรื่อง การชําระบัญชีสหกรณ เปาหมายของงาน คือ ไดดําเนินการชําระ

บัญชี จํานวน ..... แหง และสามารถดําเนินการชําระบัญชีไดแลวเสร็จ และถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียนได 

จํานวน ..... แหง 

  - เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ เปาหมายของงาน 

คือ สหกรณยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ ..... จากระดับ “พอใช” เปนระดับ “ดี” หรือ “ดีมาก”  

  - เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจสหกรณ เปาหมายของงาน 

คือ สหกรณ ..... มีปริมาณธุรกิจ ..... เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ ..... เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 

  - เรื่อง การสงเสริมสหกรณสูมาตรฐาน เปาหมายของงาน คือ สหกรณ ..... 

ผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ ในป ..... 

  - เรื่อง การสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิก เปาหมายของงาน คือ 

สมาชิกสหกรณ ..... มีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจกับสหกรณ ..... เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ ..... เม่ือกับปท่ีผานมา 
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  - เรื่อง การแกไขปญหาหนี้คางชําระของสหกรณ เปาหมายของงาน คือ 

สหกรณ ..... มีหนี้คางของสมาชิกลดลง ไมนอยกวารอยละ ..... เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 

  - เรื่อง การแกไขปญหาการปดบัญชีของสหกรณ เปาหมายของงาน คือ 

สหกรณ ..... สามารถปดบัญชีและจัดทํางบการเงินสําหรับปบัญชีสิ้นสุด .... เพ่ือเสนอผูสอบบัญชีและแสดง

ความเห็นตองบการเงินของสหกรณ 

  - เรื่อง การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึนเปนระดับชํานาญการ

พิเศษในกรมสงเสริมสหกรณ เปาหมายของงาน คือ กรมสงเสริมสหกรณมีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ

ชํานาญการพิเศษเพ่ิมข้ึน จํานวน .... ตําแหนง และตอบสนองกับภารกิจงานของกรมสงเสริมสหกรณท่ี

เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน  

 1.3 ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 

  ใหระบุถึงชวงเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดของเรื่อง (ผลงาน) มิใช

ระยะเวลาของการเขียนผลงานเพ่ือขอรับการประเมิน 

 1.4 ผูมีสวนรวมในผลงาน  

  ใหระบุผูรวมดําเนินการ (ถามี) พรอมระบุสัดสวนของผลงานท่ีผูรวม

ดําเนินการ 

 บทท่ี 2 ความรู ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญและประสบการณท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

 ใหระบุกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบหรือแนวคิดทางวิชาการตางๆ รวมถึงความ

เชี่ยวชาญและประสบการณท่ีใชในการปฏิบัติงานของผูเสนอผลงาน ท่ีใชในการวิเคราะหและดําเนินการ  

จนเกิดผลสําเร็จของงาน เชน นําเสนอเรื่อง (ผลงาน) ท่ีเก่ียวของกับการติดตามประเมินผล ควรมีทฤษฎีการ

ติดตามประเมินผล หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีสั่งสมมาปรับใชในการปฏิบัติงาน เปนตน 

 บทท่ี 3 ผลการดําเนินงาน  

 3.1 สรุปสาระสําคัญและข้ันตอนการดําเนินการ  

  ใหสรุปเนื้อหาสาระและข้ันตอนการดําเนินการของเรื่อง (ผลงาน) ท่ีนําเสนอ

ในทุกข้ันตอน หรือทุกกิจกรรม จนเกิดผลสําเร็จ 

 3.2 สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ โดยมีสัดสวนของผลงานรอยละ........... 

  อธิบายรายละเอียดตามข้ันตอนการดําเนินการของเรื่อง (ผลงาน) ท่ีนําเสนอ 

ตามขอ 3.1 รวมถึงการนําแนวคิด ทฤษฎี หลักวิชาการใด หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีสั่งสมมา มาใช

ในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ หรือคิดริเริ่มใหม คิดคน สราง หรือประดิษฐข้ึนใหม การตัดสินใจแกไขปญหา 

ท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงาน จนเกิดผลสําเร็จของงานหรือทําใหบรรลุเปาหมายของงาน 

  3.3 ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

  ใหระบุผลสําเร็จของงาน ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ วาสามารถวัดผล

สําเร็จของงานไดอยางไร 
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  3.3.1 เชิงปริมาณ ใหระบุผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ หรือ

ผลสําเร็จของการดําเนินการเม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมาย หรือขอตกลงท่ีกําหนด 

  3.3.2 เชิงคุณภาพ แสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จของงานท่ีตอบสนองเปาหมาย

ของงาน ภารกิจกรม หรือยุทธศาสตรของจังหวัด หรือกรม หรือรัฐบาล โดยมีขอมูลท่ีสามารถอางอิงได เชน 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ ผลตอบแทนท่ีไดจากการดําเนินงาน (การลดคาใชจาย การลดตนทุน ผลกําไร 

การลดเวลาการปฏิบัติงาน ฯลฯ) 

  3.4 การนําไปใชประโยชน/ผลกระทบ 

   ใหอธิบายวาผลงานท่ีดําเนินการเกิดประโยชนอะไร กับใคร หรือหนวยงานใด 

และสามารถนําไปใชประโยชนอยางไร หรือกอใหเกิดผลดีอยางไร โดยระบุถึงผูรับประโยชนท่ีไดรับ ผลงาน

กอใหเกิดประโยชนตอราชการ สหกรณ/กลุมเกษตรกร สมาชิกอยางไร และหากมีการนําผลงานไปใชในการ

พัฒนาตอยอด ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานในงานอ่ืนหรือนําไปประยุกตแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ใหอธิบายวาได

นําไปใชประโยชนอยางไรกับบุคคลหรือเปาหมายใด เกิดประโยชนตอสหกรณ/กลุมเกษตรกร และสมาชิก หรือชุมชน

อยางไร มีผลตอการพัฒนางานท้ังทางตรงและทางออมอยางไร หรือมีผลกระทบกับใคร หนวยงานใด อยางไร เชน 

ผูเสนอผลงาน เสนอผลงานเรื่อง การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึนเปนระดับชํานาญการพิเศษในกรม

สงเสริมสหกรณ มีผลกระทบในเชิงบวกคือ ทําใหขาราชการในสังกัดกรมสงเสริมสหกรณมีโอกาสเจริญกาวหนา

ในตําแหนงท่ีสูงข้ึน และเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรม อันสงผลใหการขับเคลื่อนภารกิจ

ของกรมฯ ประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน แตในขณะเดียวกันสงผลกระทบในเชิงลบ คือ กรมฯ 

ตองนําตําแหนงวางประเภทท่ัวไปมายุบเลิกเพ่ือใหครอบคลุมคาใชจายดานบุคคลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เปนตน 

  3.5 ความยุงยากและซับซอนในการดําเนินการ 

   ใหสรุปความยุงยาก ซับซอน ในการดําเนินการในเรื่อง (ผลงาน) ท่ีนําเสนอ 

โดยเปนความยุงยาก และซับซอนท่ีเก่ียวของกับสวนของงานท่ีผูเสนอผลงานเปนผูปฏิบัติ (ในขอ 3.2) ตลอดจน

มีวิธีการขจัดความยุงยาก ซับซอนในการดําเนินการอยางไร ซ่ึงเปนปจจัยภายใน เชน ในการดําเนินงานตองใช

ระเบียบ กฎหมายใหม ๆ หรือมีกระบวนงานข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ียุงยากอยางไร เปนตน 

  3.6 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 

   ใหสรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการในเรื่อง (ผลงาน) ท่ีนําเสนอ โดยเปน

ปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของกับสวนของงานท่ีผูเสนอผลงานประสบในระหวางดําเนินการ (ในขอ 3.2) รวมถึง

ขอจํากัดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีวิธีการแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการอยางไร ซ่ึงเปนปจจัย

ภายนอกท่ีผูเสนอผลงานควบคุมไมได เชน  

- มีการวางแผนท่ีจะออกพ้ืนท่ีเพ่ือเขารวมประชุมกับสหกรณ แต เกิด

สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดตามแผน ผูเสนอไดดําเนินการแกไข

ปญหาโดยวิธีการประชุมออนไลนดวยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings แทนการเดินทาง เพ่ือใหการประชุม

ดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว เปนตน  
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แตหาก เปนความยุงยาก ซับซอน (ขอ 3.5) ปญหาและอุปสรรค (ขอ 3.6) ท่ีผูเสนอ

ผลงานยังไมสามารถแกไขไดในขณะนั้น หรือยังไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง ผูเสนอผลงานมีขอเสนอแนะให

บุคคลหรือหนวยงานใดแกไขอยางไร หรือหากความยุงยาก ซับซอน ปญหาและอุปสรรค นั้นไดรับการแกไขแลว 

แตผูเสนอผลงานเห็นวามีวิธีการอ่ืนใดท่ีดีกวา ใหนําไปเขียนเสนอวิธีการแกไขไวในบทท่ี 4  

 บทท่ี 4 ขอเสนอแนะ 

        ตองเปนการเสนอวิธีการแกไขความยุงยาก ซับซอน ปญหาและอุปสรรค ท่ียังไมได

รับการแกไขหรือเปนวิธีการอ่ืนใดท่ีดีกวาท่ีผูเสนอผลงานไดดําเนินการตามท่ีนําเสนอไวในขอ 3.5 และขอ 3.6 เพ่ือ

เปนการแสดงถึงความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และเพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของสามารถนําไปปรับใชในการ

ดําเนินการในงานท่ีมีลักษณะงานท่ีคลายคลึงกันได 

7. การจัดทําขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 

7.1 ความหมาย 

ขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ควรเปนแนวคิด หรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคต 

เพ่ือพัฒนางานในตําแหนงท่ีจะไดรับแตงตั้ง (ไดรับคัดเลือก) สามารถดําเนินการไดจริง ใหผลคุมคา หรือชวย 

ในการแกไขปญหาตาง ๆ ของหนวยงานหรือสวนราชการ และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

โดยนําเสนอในรูปของงาน/โครงการ หรือกิจกรรมท่ีดําเนินการและกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จไวดวย 

      7.2 หัวขอและขอบเขตนําเสนอ 

  เพ่ือใหผลงานทางวิชาการเปนไปในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน จึงใหกําหนดหัวขอพรอม

ขอบเขตการนําเสนอ ดังนี้ 

  1) ช่ือเรื่อง ขอเสนอแนวคิดฯ 

      ในการตั้งชื่อเรื่องตองใชภาษาไทยท่ีอานเขาใจงาย ชัดเจน ไมใชภาษาพูด และสอดคลอง

กับเนื้อหาและขอบเขตท่ีจะนําเสนอ 

  2) เนื้อหา 

   บทท่ี 1 บทนํา 

    1.1 หลักการและเหตุผล 

  เปนการนําเสนอท่ีมาของปญหาของเรื่องท่ีจะนําเสนอ แสดงใหเห็นถึง

ความรูพ้ืนฐาน และความเขาใจในปญหามาวิเคราะหกับขอมูลท่ีมีอยูเพ่ือนําสูเรื่องท่ีตองการนําเสนอ พรอมท้ังระบุ

ประโยชนท่ีจะไดรับ หากมีการอางอิงขอมูลใหอางถึงท่ีมาดวย 

    1.2 วัตถุประสงคของการนําเสนอ 

          ใหระบุวัตถุประสงคของการนําเสนอใหชัดเจน เพ่ือใหทราบถึงเปาหมาย

ของผูเสนอแนวคิดวาตองการนําเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางานอะไร ในประเด็นไหน และนําเสนอแนวคิดเรื่องนี้เพ่ืออะไร 

โดยวัตถุประสงคตองสอดคลองกับตัวชี้วัด 
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            บทท่ี 2 บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ และขอจํากัดท่ีอาจเกิดข้ึนและแนวทางแกไข 

           เม่ือผู เสนอแนวคิดฯ ไดนําเสนอหลักการและเหตุผล รวมท้ังไดกําหนด

วัตถุประสงคของเรื่องท่ีนําเสนอแลว จะตองวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนและจะตองใชแนวความคิดทางวิชาการ  

ขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎเกณฑ ท่ีนํามาปรับใชในการวิเคราะหขอเสนอแนวคิดฯ พรอมท้ัง

กําหนดเปนขอเสนอและขอจํากัดท่ีอาจเกิดข้ึนและแนวทางแกไข เพ่ือกําหนดแผนงานหรือใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จตามตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ีไดกําหนดไวในบทท่ี 4 โดยแบงออกเปน 3 หัวขอ คือ 

    2.1 บทวิเคราะห 

 จากหลักการและเหตุผลท่ีไดนําเสนอในบทท่ี 1 ใหผูเสนอแนวคิด

ทําการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา สาเหตุของปญหาของเรื่องท่ีนําเสนอใหเห็นเชิงประจักษ เพ่ือแสดงใหเห็น

วาการปฏิบัติงานยังประสบปญหาหรือมีจุดออนในเรื่องใด หรือการปฏิบัติงานยังไมมีประสิทธิภาพอยางไร และ

จะใชทฤษฏี แนวความคิดทางวิชาการ กฎ ระเบียบมาปรับใชในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางไร หรือใช

ในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนได และเกิดผลดีอยางไร ในสวนของบทวิเคราะห 

ผูเสนอแนวคิดจะตองแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของปญหากับทฤษฏี แนวความคิดทางวิชาการ กฎ ระเบียบ อยาง

ชัดเจน  

    2.2 แนวความคิด 

 ใหผูเสนอแนวคิดฯ ศึกษาทฤษฏี แนวความคิดทางวิชาการ กฎ ระเบียบ

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และสามารถนํามาใชในการแกไขหรือพัฒนางานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดย

นํามาสรุปใชประกอบในการนําเสนอในบทวิเคราะห (ใหใสเฉพาะทฤษฏี แนวความคิดทางวิชาการ กฎ ระเบียบ

ท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหในขอ 2.1 เทานั้น) 

    2.3 ขอเสนอและขอจํากัดท่ีอาจเกิดข้ึนและแนวทางแกไข 

  เปนการนําเสนองาน/โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีเปนเครื่องมือหรือ

วิธีการเพ่ือการแกไขปญหา หรือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังนี้ ขอเสนอควรเปนขอเสนอท่ีชัดเจน

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และเห็นผลสําเร็จไดชัดเจน ไมควรเปนขอเสนอท่ีผูกพันกับปจจัยภายนอกมาก

เกินไป เชน ตองใชงบประมาณในการดําเนินงานมากหรือเก่ียวของกับนโยบายของรัฐ ซ่ึงอาจทําใหไมสามารถ

ปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด ควรเปนขอเสนอท่ีผูเสนอแนวคิดสามารถนําไปปฏิบัติได

ดวยตนเองหรือปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีสังกัดอยู โดยตองแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางองคความรู

กระบวนการจัดทํา ผลสําเร็จของขอเสนอแนวคิด และตองจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ตามขอเสนอ

ประกอบดวย ซ่ึงขอเสนอดังกลาวจะตองปฏิบัติใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับแตวันท่ีท่ีมีผลตามคําส่ังท่ีกรมฯ 

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือก ท้ังนี้ หากมีขอจํากัดท่ีไมสามารถดําเนินการไดตามขอเสนอ ใหผูเสนอ

แนวคิดเสนอวิธี/แนวทางแกไขขอจํากัดท่ีอาจเกิดข้ึน 

   บทท่ี 3 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

    ใหระบุวาแนวคิดท่ีเสนอนั้น ผลหรือประโยชนท่ีจะไดรับจากการนําเสนอ

ตามขอ 2.3 คืออะไร จะเปนประโยชนตอการพัฒนางานไดอยางไร หรือหนวยงานใด หรือบุคคลใดจะเปนผูนํา

แนวคิดนี้ไปใชประโยชนไดอยางไรบาง 
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   บทท่ี 4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

    ใหกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของขอเสนอแนวคิดฯ ท่ีนําเสนอใหชัดเจนเปน

รูปธรรม สามารถวัดได ไมควรกําหนดตัวชี้วัดหลายขอ  

8. มาตรฐานงานพิมพ 

 8.1 กระดาษท่ีใช ใชกระดาษ A4 

 8.2 หลักในการพิมพ 

    1) เวนระยะขอบกระดาษดานซาย 1.5  นิ้ว (3.81 ซม.) ดานขวา 0.75  นิ้ว (2 ซม.) ดานบน 

1.5 นิ้ว (3.81 ซม.) ดานลาง 1 นิ้ว (2.54 ซม.) 

    2) การพิมพเครื่องหมาย ๆ (ไมยมก) เคาะ 1 เคาะ กอนและหลังพิมพ 

    3) หลังเครื่องหมาย . (มหัพภาค) ใหเคาะ 1 เคาะ หลังพิมพ 

    4) การยอหนาใหเวนระยะไปจากแนวปกติ 10 – 12 ชวงตัวอักษร 

    5) ไมพิมพตัดคํา เชน พ.ศ. 2556, กลุมเกษตรกร, 100 บาท ตองพิมพไวบรรทัดเดียวกัน 

    6) หมายเลขหนาใหพิมพไวตอนบนทางมุมขวามือของหนากระดาษโดยพิมพหางจากขอบบน

และดานขางทางขวาดานละ 1 นิ้ว ยกเวน หนาท่ีตรงกับบทท่ี... ไมตองใสเลขหนากํากับ 

    7) คํานํา บทคัดยอ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ ใหใสเลขหนา (เลขอารบิค) อยู

ภายในวงเล็บ โดยพิมพไวดานบนมุมขวา ตัวอยาง (1)  

    8) ไมควรมีหนาแทรก เชน หนา 2 ก หนา 2 ข 

 8.3 การพิมพและเรียงลําดับหัวขอ 

    1) ตัวอักษร ใหใชรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK 

    2) ปกนอกและปกในใชตัวอักษร ขนาด 20 หนา 

    3) ชื่อบทพิมพกลางหนากระดาษใชตัวอักษร ขนาด 18 ตัวหนา และไมขีดเสนใต 

    4) หัวชื่อเรื่อง พิมพติดขอบกระดาษซาย ใชตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา 

    5) เนื้อหาภายในเลม ใชตัวอักษรขนาด 16 

    6) หัวขอยอย ใหพิมพในระดับยอหนา การใหหมายเลขหัวขอ ใหมีหัวขอเทาท่ีจําเปน  

ดังตัวอยาง 

 

ตัวอยางการจัดลําดับความสําคัญหมายเลขหัวขอ 

1.                                  

1.1 หัวขอ 1.1 ใหยอหนาประมาณ 10 ตัวอักษร                          

 1.2                       

 1.2.1                                  

1.2.2                       
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8.4 การพิมพตาราง 

    1) เลขท่ีและชื่อตาราง 

        1.1) เลขประจําตารางเปนสวนท่ีแสดงลําดับของตารางใหพิมพ “ตารางท่ี...” ตามดวย

หมายเลขประจําตารางไวขอบกระดาษซายมือสุด ใหพิมพตัวเขม  

        1.2) ชื่อตารางใหพิมพตอจากเลขประจําตารางโดยเวน 2 ตัวอักษร กรณีชื่อตารางยาวกวา 

1 บรรทัด ใหพิมพตัวอักษรตัวแรกจากบรรทัดท่ี 2 ตรงกับตัวแรกของชื่อตาราง เชน 

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลปริมาณธุรกิจ และฐานะการเงินของสหกรณการเกษตรแวงใหญ จํากัด 

 ปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 

1.3) ตารางท่ีมีความยาวจนไมสามารถลงในหนากระดาษเดียวได ใหพิมพในหนาถัดไป

โดยมีเลขท่ีตารางและคําวา “ตอ” ในวงเล็บ ไมตองใสชื่อตาราง ตัวอยางเชน ตารางท่ี 1 (ตอ) 

1.4) ตารางท่ีมีความกวางจนไมสามารถบรรจุในหนากระดาษเดียวได ใหใชวิธีพิมพตาม

ดานขวางของกระดาษหรือวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสม 

        1.5) การอางอิงท่ีมาของตาราง  

 - กรณีท่ีผูเสนอผลงานเปนผูจัดทํา/สรุปเนื้อหาในตารางดวยตนเอง ไมตองมีท่ีมาใต

ตาราง แตตองเกริ่นนําเพ่ือใหผูอานทราบวาตารางดังกลาวผูเสนอผลงานเปนผูจัดทํา เชน ผูเสนอผลงานได

จัดทํารายละเอียด.....ตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 

       - กรณีท่ีนําขอมูลของบุคคลหรือหนวยงานมาใชประกอบเนื้อหา ตองอางอิงโดยพิมพ

ไวใตตารางชิดซายมือของตาราง ในรูปแบบ ดังนี้ ท่ีมา : ผูแตง (ปท่ีแตง) ตัวอยาง เชน 

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลปริมาณธุรกิจ และฐานะการเงินของสหกรณการเกษตรแวงใหญ จํากัด 

ปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 

     

     

     

ท่ีมา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ (2558) 

8.5 การใสภาพประกอบ 

  ภาพประกอบหมายถึง กราฟ แผนภูมิ และภาพประกอบอ่ืน ใหแสดงเลขท่ีและชื่อภาพไว 

ใตภาพ โดยพิมพ “ภาพท่ี...” ตามดวยหมายเลขประจําภาพไวซายมือสุดของภาพ และใหพิมพตัวเขม ตามดวย 

ชื่อภาพใหพิมพตอจากเลขประจําภาพโดยเวน 2 ตัวอักษร และอางอิงท่ีมาของภาพไวใตชื่อภาพในรูปแบบการ

อางอิงเชนเดียวกับตาราง  เชน  
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ภาพท่ี 1 โครงสรางการดําเนินงานของสหกรณ 

ท่ีมา : กรมสงเสริมสหกรณ (2559) 

9. เกณฑการตัดสินคุณภาพของผลงานประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการและ 

ชํานาญการพิเศษ 

เกณฑผานการประเมินของผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

       ผูท่ีผานการประเมินจะตองไดรับการพิจารณาให “ผาน” จากคณะกรรมการผูประเมินเกินกึ่งหนึ่ง 

โดยจะตองไดคะแนนในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ 60 และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบไมนอย

กวารอยละ 60 ของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

เกณฑผานการประเมินของขอเสนอแนวคิด 

       ขอเสนอแนวคิดท่ีผานการประเมินจะตองไดรับผลการพิจารณาในระดับยอมรับได ดีมาก หรือ

ดีเดน ของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ท้ังนี้ หากผลการพิจารณาเปนปรับปรุง ใหผูขอประเมินปรับปรุงขอเสนอ

แนวคิดตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงาน 

ท้ังนี้ เกณฑการประเมินของขอเสนอแนวคิดตามหนังสือสํานัก ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 25 ลงวันท่ี 

19 ตุลาคม 2564 กําหนดไว 4 ระดับ ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาคูมือการจัดทําผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษของกรมสงเสริมสหกรณ เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2565 มีความเห็นวา 

เพ่ือใหคณะกรรมการประเมินผลงานมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนและเปนไปในทางเดียวกัน จึงเห็นควรกําหนดชวง

คะแนนแตละชวงใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินของ ก.พ. ดังนี้ 

 ดีเดน (คะแนน ตั้งแต 90 คะแนนข้ึนไป) สามารถนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงไดในระดับสูงเปน
พิเศษเปนประโยชนอยางดีเยี่ยมตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 

ดีมาก (ชวงคะแนน ระหวาง 75 - 89 คะแนน) สามารถนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงไดใน
ระดับสูงมากเปนประโยชนอยางดียิ่งตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 

ยอมรับได (ชวงคะแนน ระหวาง 60 - 74 คะแนน) สามารถนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงไดใน
ระดับสูงเปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน  

ปรับปรุง (คะแนนต่ํากวา 60 คะแนน) ยังไมเห็นความชัดเจนวาสามารถนําไปพัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานไดอยางไร หรือจะเปนประโยชนไดอยางไร 
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10. การสงเอกสารเพ่ือขอเขารับการประเมินผลงาน 

10.1 ใหผูขอเขารับการประเมินสงผลงาน/ขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน โดยทํา

เปนหนังสือใหผูบังคับบัญชาลงนามในหนังสือสงถึงผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 

10.2 จํานวนผลงานท่ีสง ใหสงตามจํานวนท่ีกองการเจาหนาท่ีแจง พรอมบทคัดยอเรื่องละ 2 ชุด

และสงเปนไฟล word (เฉพาะบทคัดยอ) ทาง E-mail : Cpd.hrd1@gmail.com  
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11. Work Flow กระบวนการประเมินบุคคลและผลงาน 

ข้ันตอนการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน (ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ) 
กรณีตําแหนงท่ีมีลักษณะกรอบระดับตําแหนงเล่ือนไหล 

 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอนการประเมินบุคคล 

อ.ก.พ. กรม กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินบุคคล 

ผูมีอํานาจสั่งบรรจุฯ หรือผูท่ี
ไดรับมอบหมาย ประเมินบุคคล 

ประกาศรายชื่อผูผานการประเมิน
บุคคล/เคาโครงผลงาน/ขอเสนอ  

ข้ันตอนการประเมินผลงาน 

อ.ก.พ. กรม 

ขาราชการ สงผลงาน 

กรม 

คณะกรรมการประเมินผลงานตาม

องคประกอบท่ี ก.พ. กําหนด 

(วาระ 2 ป) พิจารณาผลงาน 

ผานประเมิน ไมผานประเมิน 

แตงตั้ง แจงใหทราบ 

ตามเกณฑท่ี ก.พ. และ 
คกก. ประเมินผลงาน

กําหนดเพ่ิมเติม 

องคประกอบ : ขอมูลบุคคล ความรูความสามรถ ทักษะ 
สมรรถนะ / เคาโครงผลงาน / ขอเสนอ / อ่ืน ๆ 

วิธีการ : พิจารณาตามองคประกอบ (ใหผูมีอํานาจสัง่บรรจุ
และแตงตั้งตาม ม.57 เปนผูประเมินบุคคล 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ.กรม กําหนด 

เกณฑการตัดสิน 

ประกาศ 
ลวงหนา 

เห็นชอบ 

มติไมผาน 
- แกไขเปนสาระสําคัญ กําหนดเวลาแกไข
ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 

- กกจ. แจงมติใหผูเสนอผลงานทราบ 
- ผูขอประเมินสงเอกสารท่ีแกไข เพ่ือเขารับ
การประเมินอีกครั้งหน่ึง 

แจง 

แตงต้ัง 

มติผาน 

- แกไขไมเปนสาระสําคัญ กําหนดเวลา

แกไขใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน 

- แกไขไมเปนสาระสําคัญ กําหนดเวลา

แกไขใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน (กรณี

แกไขสาระสาํคัญมาแลว 30 วัน 

- กกจ. แจงมติใหผูเสนอผลงานทราบ 

- ผูขอประเมินสงเอกสารฉบับสมบูรณ

ท่ีแกไขตามมติคณะกรรมการ - ระดับ ชก. เสนอ อธิบดี ออก

คําสั่งแตงตั้ง 

- ระดับ ชพ. เสนอ ปลดักระทรวงฯ  

ใหความเห็นชอบกอนอธิบดีออก

คําสั่งแตงตั้ง 

มติไมผาน 
- ไมสามารถแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับขอ
ประเมินได เน่ืองจาก เน้ือหาท่ีนําเสนอมีคุณภาพของ
ผลงานเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพไมเพียงพอสําหรับ
ใชในการประเมินผลงาน 
- กกจ. รายงานผูมีอํานาจส่ังบรรจุ และแจงมติให 
ผูเสนอผลงานทราบ 
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ข้ันตอนการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน (ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ) ท่ีวาง 

 

  
 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการประเมินบุคคล 

อ.ก.พ. กรม กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินบุคคล 

คณะกรรมการประเมินบุคคล
ตามองคประกอบท่ี ก.พ. กําหนด

พิจารณาประเมินบุคคล 

ประกาศรายชื่อผูผานการประเมิน
บุคคล/เคาโครงผลงาน/ขอเสนอ 

ผูมีอํานาจสั่งบรรจุฯ 

ขาราชการ สงผลงาน 

กรม 

คณะกรรมการประเมินผลงานตาม
องคประกอบท่ี ก.พ. กําหนด 
(วาระ 2 ป) พิจารณาผลงาน 

ผานประเมิน ไมผานประเมิน 

แตงตั้ง แจงใหทราบ 

ตามเกณฑท่ี ก.พ. และ 
คกก. ประเมินผลงาน

กําหนดเพ่ิมเติม 

องคประกอบ : ขอมูลบุคคล ความรูความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ / เคาโครงผลงาน / ขอเสนอ / อ่ืน ๆ 

วิธีการ : พิจารณาตามองคประกอบ อาจใหมีการสอบ
ขอเขียน สัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนเพ่ิมเติม 

เกณฑการตัดสิน 

ประกาศ 
ลวงหนา 

เสนอ 

แตงตั้ง 

อ.ก.พ. กรม 

แตงตั้ง 

แจง 

เห็นชอบ 

มติผาน 

- แกไขไมเปนสาระสําคัญ กําหนดเวลา

แกไขใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน 

- แกไขไมเปนสาระสําคัญ กําหนดเวลา

แกไขใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน (กรณี

แกไขสาระสาํคัญมาแลว 30 วัน 

- กกจ. แจงมติใหผูเสนอผลงานทราบ 

- ผูขอประเมินสงเอกสารฉบับสมบูรณ

ท่ีแกไขตามมติคณะกรรมการ 

มติไมผาน 
- แกไขเปนสาระสาํคัญ กําหนดเวลา
แกไขใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 

- กกจ. แจงมติใหผูเสนอผลงานทราบ 
- ผูขอประเมินสงเอกสารท่ีแกไข เพ่ือ
เขารับการประเมินอีกครั้งหน่ึง 

ข้ันตอนการประเมินผลงาน 

มติไมผาน 
- ไมสามารถแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับขอ
ประเมินได เน่ืองจาก เน้ือหาท่ีนําเสนอมีคุณภาพของ
ผลงานเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพไมเพียงพอสําหรับ
ใชในการประเมินผลงาน 
- กกจ. รายงานผูมีอํานาจส่ังบรรจุ และแจงมติให 
ผูเสนอผลงานทราบ 

- ระดับ ชก. เสนอ อธิบดี ออก

คําสั่งแตงตั้ง 

- ระดับ ชพ. เสนอ ปลดักระทรวงฯ  

ใหความเห็นชอบกอนอธิบดีออก

คําสั่งแตงตั้ง 
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12. สรุปสวนประกอบการจัดทํารูปเลม 

ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินการท่ีผานมา ใหจัดแบงรูปเลมผลงานทางวิชาการออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 สวนนํา ประกอบดวยสวนตาง ๆ ตามลําดับ ดังนี้ 

 ปกนอก 

 แผนรองปก 

 ปกใน 

 คํานํา 

 บทคัดยอ 

 สารบัญ 

 สารบัญตาราง (ถามี) 

 สารบัญภาพ (ถามี) 

สวนท่ี 2 สวนเนื้อความ ประกอบดวยสวนตาง ๆ ตามลําดับ ดังนี้ 

 บทท่ี 1 บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของผลงาน 

1.2 เปาหมายของงาน 

1.3 ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 

1.4 ผูรวมดําเนินการ  

(1)    สัดสวนของผลงาน    

(2)    สัดสวนของผลงาน    

 บทท่ี 2 ความรู ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญและประสบการณท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

 บทท่ี 3 ผลการดําเนินงาน 

  3.1 สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ  

  3.2 สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมท้ังสัดสวนของผลงาน) 

  3.3 ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

  3.4 การนําไปใชประโยชน/ผลกระทบ 

  3.5 ความยุงยากและซับซอนในการดําเนินการ 

  3.6 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 

 บทท่ี 4 ขอเสนอแนะ 

  ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 ลงชื่อ ……………………………………….. 

        (………………………………………..) 

        ผูเสนอผลงาน 

      ……………/………………/………….. 
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สวนท่ี 3 สวนอางอิง 

 - บรรณานุกรม ใหระบุรายการเอกสารตาง ๆ ท่ีไดอางอิงไวในผลงานตามรูปแบบท่ีกําหนด 

 - สําเนาโครงผลงานท่ีเปนผลดําเนินงานท่ีผานมา เปนชุดเดียวกับผูขอรับการประเมินไดนําเสนอ

เพ่ือสมัครเขารับการคัดเลือก 

 - ภาคผนวก (ถามี) 
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ขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ใหจัดแบงรูปเลมผลงานทางวิชาการออกเปน 3 สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1 สวนนํา ประกอบดวยสวนตาง ๆ ตามลําดับ ดังนี้ 

 ปกนอก 

 แผนรองปก 

 ปกใน 

 คํานํา 

 บทคัดยอ 

 สารบัญ 

 สารบัญตาราง (ถามี) 

 สารบัญภาพ (ถามี) 

สวนท่ี 2 สวนเนื้อความ ประกอบดวยสวนตาง ๆ ตามลําดับ ดังนี้ 

 บทท่ี 1 บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

1.2 วัตถุประสงคของการนําเสนอ 

 บทท่ี 2 บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอและขอจํากัดท่ีอาจเกิดข้ึนและแนวทางแกไข 

  2.1 บทวิเคราะห 

  2.2 แนวความคิด 

  2.3 ขอเสนอ และขอจํากัดท่ีอาจเกิดข้ึนและแนวทางแกไข 

 บทท่ี 3 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 บทท่ี 4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 

 ลงชื่อ ……………………………………….. 

        (………………………………………..) 

        ผูเสนอแนวคิด 

      ……………/………………/………….. 

 

สวนท่ี 3 สวนอางอิง 

 - บรรณานุกรม ใหระบุรายการเอกสารตาง ๆ ท่ีไดอางอิงไวในผลงานตามรูปแบบท่ีกําหนด 

 - สําเนาโครงขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

เปนชุดเดียวกับผูขอรับการประเมินไดนําเสนอเพ่ือสมัครเขารับการคัดเลือก 

 - ภาคผนวก (ถามี)  
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ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

 

 

เรื่อง .....................(ช่ือผลงาน)....................... 

 

 

 

 

 

โดย 

 

.....................(ระบุ คํานําหนา ช่ือ – สกุล)...................... 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

................................. 

สังกัด ฝาย/กลุม....................... กอง/สํานัก……………. 

(เสนอผลงานเขารับการประเมิน ป พ.ศ. ................) 
 

13. แบบฟอรมการจัดทํารูปเลมผลงาน 

[LOGO พ้ืนขาว (ลายเสนสีเขียว) 

เสนผาศูนยกลาง 3 ซ.ม.] 
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คํานํา 

 

กลาวถึงความเปนมาโดยยอ ทําขึ้นเพื่ออะไร เนื้อหาภายในเลมมีอะไร สามารถนําไปใช

ประโยชนไดอยางไร และขอบคุณผูใหความชวยเหลือ (ถามี) (ไมตองระบุวาทําเพ่ือประเมินเลื่อนระดับ 

สูงข้ึน)            

            

             
 

 

 

 

        ชื่อ - นามสกุล (ไมตองระบุคํานําหนานาม)     

                                                เดือน/ป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 



คูมือการจัดทําผลงาน  20 

 

 

 

บทคัดยอ 

 

ช่ือเรื่อง  (ระบุชื่อผลงาน)………………………………………………..……………….…………………………. 

โดย  (ระบุชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ และสังกัด)…………………………………………………….. 

เอกสารเสนอประกอบการขอประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารง............................... 

(ระบุชื่อตําแหนง ระดับ และสังกัด)…………………………………………………………………. 

ป   พ.ศ. (ใหระบุป พ.ศ. ท่ีจัดทําผลงาน).…………………………………………………............... 

........................................................... 

 

(เนื้อหาบทคัดยอสรุปมาจากบทท่ี 1 - 4 ควรมี 3 ยอหนา และความยาว ไมเกิน 2 หนา 

กระดาษ A4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 
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สารบัญ 

 

  หนา 

คํานํา (1) 

บทคัดยอ (2) 

สารบัญ (.....) 

สารบัญตาราง (ถามี) (.....) 

สารบัญภาพ (ถามี) (.....) 

บทท่ี 1 บทนํา  ….. 

 1.1 ความเปนมาและความสําคัญของผลงาน  ….. 

 1.2 เปาหมายของงาน ….. 

 1.3 ระยะเวลาท่ีดําเนินการ ….. 

 1.4 ผูรวมดําเนินการ  ….. 

บทท่ี 2 ความรู ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญและประสบการณ 

ท่ีใชในการปฏิบัติงาน  

….. 

บทท่ี 3 ผลการดําเนินงาน ….. 

 3.1 สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ  ….. 

 3.2 สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ  ….. 

 3.3 ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) ….. 

 3.4 การนําไปใชประโยชน/ผลกระทบ ….. 

 3.5 ความยุงยากและซับซอนในการดําเนินการ ….. 

 3.6 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ ….. 

บทท่ี 4 ขอเสนอแนะ ….. 

บรรณานุกรม  

ภาคผนวก (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 
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สารบัญตาราง 

 

  หนา 

ตารางท่ี 1 (ระบุชื่อตาราง).................... ….. 

ตารางท่ี 2 ............................................ ….. 

ตารางท่ี 3 ............................................ ….. 

ตารางท่ี 4 ............................................ ….. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

  

(4) 
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สารบัญภาพ 

 

  หนา 

ภาพท่ี 1 (ระบุชื่อภาพ)...... .............. ….. 

ภาพท่ี 2 ............................................ ….. 

ภาพท่ี 3 ............................................ ….. 

ภาพท่ี 4 ............................................ ….. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของผลงาน  

(ความเปนมา ใหเกริ่นนําท่ีมาของเรื่อง)……………………………………………………………............. 

….................................................................................................................................................................. 

 (ระบุเนื้อหาความสําคัญของผลงาน และผูเสนอผลงานไดรับมอบหมาย/เก่ียวของอยางไร ประเด็น

ท่ีนําเสนอมีความสําคัญอยางไร)….…............….............……..………………………………………………….............. 

1.2 เปาหมายของงาน  

 .......................................................................................................................................................

(ใหผูเสนอผลงานระบุเปาหมายของผลงานท่ีเสนอขอรับการประเมิน โดยแสดงใหเห็นวาผลงานท่ีนํามาเสนอเม่ือ

ดําเนินการแลวเกิดผลลัพธอะไร/อยางไร ท้ังนี้ ใหระบุเปาหมายของผลงานใหชัดเจน) เชน จัดทําผลงาน  

- เรื่อง การตรวจการสหกรณ เปาหมายของงาน คือ ไดเขาตรวจการสหกรณ จํานวน ..... แหง 

และมีผลการตรวจการสหกรณ จํานวน ..... แหง  

- เรื่อง การชําระบัญชีสหกรณ เปาหมายของงาน คือ ไดดําเนินการชําระบัญชี จํานวน ..... แหง 

และสามารถดําเนินการชําระบัญชีไดแลวเสร็จ และถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียนได จํานวน ..... แหง 

- เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ เปาหมายของงาน คือ สหกรณยกระดับชั้น

คุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ ..... จากระดับ “พอใช” เปนระดับ “ดี” หรือ “ดีมาก”  

- เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจสหกรณ เปาหมายของงาน คือ สหกรณ ..... มี

ปริมาณธุรกิจ ..... เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ ..... เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 

- เรื่อง การสงเสริมสหกรณสูมาตรฐาน เปาหมายของงาน คือ สหกรณ ..... ผานเกณฑมาตรฐาน

สหกรณ ในป ..... 

- เรื่อง การสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิก เปาหมายของงาน คือ สมาชิกสหกรณ ..... มีสวนรวม  

ในการดําเนินธุรกิจกับสหกรณ ..... เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ ..... เม่ือกับปท่ีผานมา 

- เรื่อง การแกไขปญหาหนี้คางชําระของสหกรณ เปาหมายของงาน คือ สหกรณ ..... มีหนี้คาง

ของสมาชิกลดลง ไมนอยกวารอยละ ..... เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 

- เรื่อง การแกไขปญหาการปดบัญชีของสหกรณ เปาหมายของงาน คือ สหกรณ ..... สามารถปดบัญชี

และจัดทํางบการเงินสําหรับปบัญชีสิ้นสุด .... เพ่ือเสนอผูสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของ

สหกรณ 

 - เรื่อง การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึนเปนระดับชํานาญการพิเศษในกรมสงเสริม

สหกรณ เปาหมายของงาน คือ กรมสงเสริมสหกรณมีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษเพ่ิมข้ึน 

จํานวน .... ตําแหนง และตอบสนองกับภารกิจงานของกรมสงเสริมสหกรณท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน 
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1.3 ระยะเวลาท่ีดําเนินการ  

ใหระบตุั้งแตชวงเวลาเริ่มตนปฏิบัติงาน ถึงระยะเวลาท่ีผลงานสําเร็จ (มิใชระยะเวลาของการเขียน

ผลงานเพ่ือขอรับการประเมิน) เชน 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 

1.4 ผูมีสวนรวมในผลงาน   

 (1) ชื่อ - สกุล ..................................ตําแหนง.................... สังกัด........................................ 

สัดสวนของผลงานรอยละ........... 

(2) ชื่อ - สกุล ..................................ตําแหนง.................... สังกัด........................................ 

สัดสวนของผลงานรอยละ........... 
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บทที ่2 

ความรู ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญและประสบการณที่ใชในการปฏิบัติงาน 

 

ผลงานเรื่อง............................................................. ผูเสนอผลงานไดใชความรูความรู ความ

ชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีใชในการปฏิบัติงาน ในการดําเนินการ ดังนี้ 

1. ............(ใสเฉพาะหัวขอ).................................. 

2. …………….………….……………………………………... 

3. ……………….………….…………………………………… 

ฯลฯ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 .................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ 

2.2 .................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ 

ฯลฯ 

ตัวอยางเชน 

2.1 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (กรมสงเสริมสหกรณ, 2562) 

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ

สหกรณและกลุมเกษตรกร มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       

  

 

 

 

1. ใหระบุกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบหรือแนวคิดทางวิชาการตาง ๆ ท่ีใชในการวิเคราะห 

ดําเนินการท่ีเก่ียวของกับผลงานท่ีนําเสนอขอประเมินจนเกิดผลสําเร็จของงาน  

2. ใหวงเล็บอางอิงท่ีมาของความรูทางวิชาการหรือแนวคิดในแตละเรื่อง และนําไปใสไวใน

บรรณานุกรมตามรูปแบบใหครบถวน 

3. ใหระบุความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีสั่งสมมาของผูเสนอผลงานท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

(ถามี) 
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บทที ่3  

ผลการดําเนินงาน 

 

3.1 สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ  

 ในสวนเนื้อหาสาระ เปนการเกริ่นนําใหมีความเขาใจในผลงานท่ีเสนอโดยสังเขป........................... 

.................................................................................................................................................................โดยมี

ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

 3.1.1................................................................................................................................. 

 3.1.2................................................................................................................................. 

     ฯลฯ 

3.2 สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ โดยมีสัดสวนของผลงานรอยละ..........  

อธิบายรายละเอียดตามข้ันตอนการดําเนินการของเรื่อง (ผลงาน) ท่ีนําเสนอ ตามขอ 3.1 รวมถึง

การนําแนวคิด ทฤษฎี หลักวิชาการใด หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีสั่งสมมา มาใชในการปฏิบัติงาน     

ท่ีรับผิดชอบ หรือคิดริเริ่มใหม คิดคน สราง หรือประดิษฐข้ึนใหม การตัดสินใจแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการ

ปฏิบัติงาน จนเกิดผลสําเร็จของงานหรือทําใหบรรลุเปาหมายของงาน 

3.3 ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)  

3.3.1 เชิงปริมาณ  

    ใหระบุผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ หรือผลสําเร็จของการดําเนินการเม่ือ

เปรียบเทียบกับเปาหมาย หรือขอตกลงท่ีกําหนด 

3.3.2 เชิงคุณภาพ  

    แสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จของงานท่ีตอบสนองเปาหมายของงาน ภารกิจกรม หรือ

ยุทธศาสตรของจังหวัด หรือกรม หรือรัฐบาล โดยมีขอมูลท่ีสามารถอางอิงได เชน ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ผลตอบแทนท่ีไดจากการดําเนินงาน (การลดคาใชจาย การลดตนทุน ผลกําไร การลดเวลาการ

ปฏิบัติงาน ฯลฯ) 

3.4 การนําไปใชประโยชน/ผลกระทบ 

ใหผูเสนอผลงานอธิบายวาผลงานท่ีดําเนินการเกิดประโยชนอะไร กับใคร หรือหนวยงานใด และ

สามารถนําไปใชประโยชน หรือกอใหเกิดผลดีอยางไร โดยระบุถึงประโยชนท่ีไดรับ วาผลงานกอใหเกิดประโยชน

ตอราชการ สหกรณ/กลุมเกษตรกร สมาชิกอยางไร และหากมีการนําผลงานไปใชในการพัฒนาตอยอด    

ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานในงานอ่ืนหรือนําไปประยุกตแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ใหอธิบายวาไดนําไปใช

ประโยชนอยางไรกับบุคคลหรือหนวยงานใด และมีผลตอการพัฒนางานท้ังทางตรงและทางออมอยางไร หรือมี

ผลกระทบในเชิงบวก/ลบ กับใคร หนวยงานใด อยางไร เชน  
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 ผูเสนอผลงาน เสนอผลงานเรื่อง การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึนเปนระดับชํานาญการ

พิเศษในกรมสงเสริมสหกรณ มีผลกระทบในเชิงบวกคือ ทําใหขาราชการในสังกัดกรมสงเสริมสหกรณมีโอกาส

เจริญกาวหนาในตําแหนงท่ีสูงข้ึน และเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรม อันสงผลใหการ

ขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ ประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน แตในขณะเดียวกันสงผลกระทบใน

เชิงลบ คือ กรมฯ ตองนําตําแหนงวางประเภทท่ัวไปมายุบเลิกเพ่ือใหครอบคลุมคาใชจายดานบุคคลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

เปนตน 

3.5 ความยุงยากและซับซอนในการดําเนินการ  

ใหผูเสนอผลงานสรุปความยุงยาก ซับซอน ในการดําเนินการในเรื่อง (ผลงาน) ท่ีนําเสนอ โดยเปน

ความยุงยาก และซับซอนท่ีเก่ียวของกับสวนของงานท่ีผูเสนอผลงานเปนผูปฏิบัติ (ในขอ 3.2) ตลอดจนมีวิธีการ

ขจัดความยุงยาก ซับซอนในการดําเนินการอยางไร ซ่ึงเปนปจจัยภายใน เชน ในการดําเนินงานตองใชระเบียบ 

กฎหมายใหม ๆ หรือมีกระบวนงานข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ียุงยากอยางไร เปนตน 

3.6 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ  

ใหผูเสนอผลงานใหสรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการในเรื่อง (ผลงาน) ท่ีนําเสนอ โดยเปน

ปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของกับสวนของงานท่ีผูเสนอผลงานประสบในระหวางดําเนินการ (ในขอ 3.2) รวมถึง

ขอจํากัดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีวิธีการแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการอยางไร ซ่ึงเปนปจจัย

ภายนอกท่ีผูเสนอผลงานควบคุมไมได เชน  

- มีการวางแผนท่ีจะออกพ้ืนท่ีเพ่ือเขารวมประชุมกับสหกรณ แตเกิดสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดตามแผน ผูเสนอไดดําเนินการแกไขปญหาโดยวิธีการประชุมออนไลน

ดวยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings แทนการเดินทาง เพ่ือใหการประชุมดําเนินการเปนไปตามแผนท่ี

กําหนดไว เปนตน  

แตหาก เปนความยุงยาก ซับซอน (ขอ 3.5) ปญหาและอุปสรรค (ขอ 3.6) ท่ีผูเสนอผลงานยังไม

สามารถแกไขไดในขณะนั้น หรือยังไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง ผูเสนอผลงานมีขอเสนอแนะใหบุคคลหรือ

หนวยงานใดแกไขอยางไร หรือหากความยุงยาก ซับซอน ปญหาและอุปสรรค นั้นไดรับการแกไขแลว แตผูเสนอ

ผลงานเห็นวามีวิธีการอ่ืนใดท่ีดีกวา ใหนําไปเขียนเสนอวิธีการแกไขไวในบทท่ี 4 
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บทที ่4 

ขอเสนอแนะ 

 

ใหผูเสนอผลงานเสนอวิธีการแกไขความยุงยาก ซับซอน ปญหาและอุปสรรค ท่ียังไมไดรับการ

แกไขหรือเปนวิธีการอ่ืนใดท่ีดีกวาท่ีผูเสนอผลงานไดดําเนินการตามท่ีนําเสนอไวในขอ 3.5 และขอ 3.6 เพ่ือเปน

การแสดงถึงความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และเพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของสามารถนําไปปรับใชในการดําเนินการ

ในงานท่ีมีลักษณะงานท่ีคลายคลึงกันได 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ  

ลงชื่อ.................................................  

         (…...............................................)  

       ผูเสนอผลงาน  

             .........../................../............ 
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บรรณานุกรม 

 

(เขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบท่ีกําหนดและจัดเรียงตามตัวอักษร หากมีการอางอิงเปนภาษาอังกฤษ  

ใหระบุตอจากภาษาไทย และเรียงตามตัวอักษรเชนกัน) 

 

 

ท้ังนี้ ใหนําเอกสารหมายเลข 4 เรียงตอจากบรรณานุกรม กอนภาคผนวก (ถามี) 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[พิมพก่ึงกลางหนากระดาษ

ตัวอักษรหนา ขนาด 28] 
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ขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 

 

 

 

 

เรื่อง .....................(ช่ือขอเสนอแนวคิด)....................... 

 

 

 

 

โดย 

 

.....................(ระบุคํานําหนา ช่ือ – สกุล)...................... 

 
 

 

 

เอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

............................... 

สังกัด ฝาย/กลุม....................... กอง/สํานัก……………. 

(เสนอผลงานเขารับการประเมิน ป พ.ศ. ................) 
 

 

 

 

[LOGO พ้ืนขาว (ลายเสนสีเขียว) 

เสนผาศูนยกลาง 3 ซ.ม.] 

14. แบบฟอรมการจัดทํารูปเลมแนวคิด 
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คํานํา 

กลาวถึงความเปนมาโดยยอ ทําข้ึนเพ่ืออะไร  เนื้อหาภายในเลมมีอะไร ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

และขอบคุณผูใหความชวยเหลือ (ถามี) (ไมตองระบุวาทําเพ่ือประเมินเลื่อนระดับสูงข้ึน)   

            
             

 

 

 

 

        ชื่อ - นามสกุล (ไมตองระบุคํานําหนานาม) 

                                                                                    เดือน/ป  

  
 

 

 

  

(1) 
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บทคัดยอ 

 

ช่ือเรื่อง  (ระบุชื่อผลงาน)………………………………………………..……………….…………………………. 

โดย  (ระบุชื่อ – สกุล ตําแหนง ระดับ และสังกัด)…………………………………………………….. 

เอกสารเสนอประกอบการขอประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารง............................... 

(ระบุชื่อตําแหนง ระดับ และสังกัด)…………………………………………………………………. 

ป   พ.ศ. (ใหระบุป พ.ศ. ท่ีจัดทําผลงาน).…………………………………………………............... 

........................................................... 

 

(เนื้อหาบทคัดยอสรุปมาจากบทท่ี 1 - 4 ควรมี 3 ยอหนา และความยาว ไมเกิน 2 หนา 

กระดาษ A4) 

 

 

  

(2) 
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สารบัญ 

 

  หนา 

คํานํา (1) 

บทคัดยอ (2) 

สารบัญ (.....) 

สารบัญตาราง (ถามี) (.....) 

สารบัญภาพ (ถามี) (.....) 

บทท่ี 1   บทนํา  ….. 

 1.1 หลักการและเหตุผล  ….. 

 1.2 วัตถุประสงคของการนําเสนอ ….. 

บทท่ี 2 บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอและขอจํากัดท่ีอาจเกิดข้ึนและแนวทางแกไข  ….. 

 2.1 บทวิเคราะห ….. 

 2.2 แนวความคิด ….. 

 2.3 ขอเสนอ และขอจํากัดท่ีอาจเกิดข้ึนและแนวทางแกไข ….. 

บทท่ี 3 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ….. 

บทท่ี 4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ….. 

บรรณานุกรม  

ภาคผนวก (ถามี)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 
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สารบัญตาราง 

 

  หนา 

ตารางท่ี 1 (ระบุชื่อตาราง).................... ….. 

ตารางท่ี 2 ............................................ ….. 

ตารางท่ี 3 ............................................ ….. 

ตารางท่ี 4 ............................................ ….. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

  

(4) 
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สารบัญภาพ 

 

  หนา 

ภาพท่ี 1 (ระบุชื่อภาพ).................... ….. 

ภาพท่ี 2 ............................................ ….. 

ภาพท่ี 3 ............................................ ….. 

ภาพท่ี 4 ............................................ ….. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล  

ใหผูเสนอแนวคิดนําเสนอท่ีมาของปญหาของเรื่องท่ีจะนําเสนอ แสดงใหเห็นถึงความรูพ้ืนฐาน 

และความเขาใจในปญหามาวิเคราะหกับขอมูลท่ีมีอยูเพ่ือนําสูเรื่องท่ีตองการนําเสนอ พรอมท้ังระบุประโยชน   

ท่ีจะไดรับ หากมีการอางอิงขอมูลใหอางถึงท่ีมาดวย...........................................................................................… 

...................................................................................................................................................................... 

 

1.2 วัตถุประสงคของการนําเสนอ 

 (1) เพ่ือ....................................................................................................... 

(2) เพ่ือ....................................................................................................... 

 ใหระบุวัตถุประสงคของการนําเสนอใหชัดเจน เพ่ือใหทราบถึงเปาหมายของผูเสนอแนวคิดวา

ตองการนําเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางานอะไร ในประเด็นไหน และนําเสนอแนวคิดเรื่องนี้เพ่ืออะไร   
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บทที ่2  

บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ และขอจํากัดที่อาจเกิดข้ึนและแนวทางแกไข 

 

2.1 บทวิเคราะห 

จากหลักการและเหตุผลท่ีไดนําเสนอในบทท่ี 1 ใหผูเสนอแนวคิดทําการศึกษา วิเคราะหสภาพ

ปญหา สาเหตุของปญหาของเรื่องท่ีนําเสนอใหเห็นเชิงประจักษ เพ่ือแสดงใหเห็นวาการปฏิบัติงานยังประสบ

ปญหาหรือมีจุดออนในเรื่องใด หรือการปฏิบัติงานยังไมมีประสิทธิภาพอยางไร และจะใชทฤษฏี แนวความคิด

ทางวิชาการ กฎ ระเบียบมาปรับใชในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางไร หรือใชในการพัฒนางานหรือ

ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนได และเกิดผลดีอยางไร ในสวนของบทวิเคราะห ผูเสนอแนวคิดจะตอง

แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของปญหากับทฤษฏี แนวความคิดทางวิชาการ กฎ ระเบียบ อยางชัดเจน

............................................................................................................................................................................... 

2.2 แนวความคิด  

ในการเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง ........................................... ผูเสนอแนวคิด

ไดใชแนวความคิด ดังนี้ 

2.2.1 .........(ใสเฉพาะหัวขอวิชาการ)......................... 

2.2.2 ……………………………………………………………….. 

2.2.3 ……………………………………………………………….. 

ฯลฯ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 ...............(ยกหัวขอตามขอ 2.2.1 ดานบนมาใสและอธิบายรายละเอียดเฉพาะท่ีเก่ียวของ

กับขอเสนอแนวคิด)................................................................................................................................................ 

2.2.2 ............................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

2.2.3 .............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 ฯลฯ 

(ใหผูเสนอแนวคิดฯ ระบุเฉพาะทฤษฏี แนวความคิดทางวิชาการ กฎ ระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ท่ีนําไปใชในการวิเคราะหในขอ 2.1 หรือใชในการแกไขหรือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน)  
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2.3 ขอเสนอ และขอจํากัดท่ีอาจเกิดข้ึนและแนวทางแกไข 

ผูเสนอแนวคิดตองนําเสนองาน/โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีเปนเครื่องมือหรือวิธีการเพ่ือการแกไข

ปญหา หรือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังนี้ ขอเสนอควรเปนขอเสนอท่ีชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

และเห็นผลสําเร็จไดชัดเจน ไมควรเปนขอเสนอท่ีผูกพันกับปจจัยภายนอกมากเกินไป เชน ตองใชงบประมาณใน

การดําเนินงานมากหรือเก่ียวของกับนโยบายของรัฐ ซ่ึงอาจทําใหไมสามารถปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จไดตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด ควรเปนขอเสนอท่ีผูเสนอแนวคิดสามารถนําไปปฏิบัติไดดวยตนเองหรือปฏิบัติรวมกับ

หนวยงานท่ีสังกัดอยู โดยตองแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางองคความรูกระบวนการจัดทํา ผลสําเร็จของ

ขอเสนอแนวคิด และตองจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ตามขอเสนอประกอบดวย ซ่ึงขอเสนอดังกลาว

จะตองปฏิบัติใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับแตวันท่ีท่ีมีผลตามคําส่ังท่ีกรมฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไดรับ

คัดเลือก ท้ังนี้ หากมีขอจํากัดท่ีไมสามารถดําเนินการไดตามขอเสนอ ใหผูเสนอแนวคิดเสนอวิธี/แนวทางแกไข

ขอจํากัดท่ีอาจเกิดข้ึน  

ตัวอยางการเขียนตารางแผนปฏิบัติงาน   

จากขอเสนอ.......ขางตน ผูเสนอแนวคิดไดจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) การจัดทํา

................รายละเอียดตามตารางท่ี ..... ดังนี้ 

ตารางท่ี ....  แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) การจัดทํา.............................................................................. 

รายละเอียด 
ป พ.ศ........... 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. .........................             

2. .........................             

3. .........................             

ฯลฯ             
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บทที ่3 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

ใหผูเสนอแนวคิดระบุวาแนวคิดท่ีเสนอนั้น ผลหรือประโยชนท่ีจะไดรับจากการนําเสนอตามขอ 

2.3 คืออะไร จะเปนประโยชนตอการพัฒนางานไดอยางไร หรือหนวยงานใด หรือบุคคลใดจะเปน 

ผูนําแนวคิดนี้ไปใชประโยชนไดอยางไรบาง 
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บทที ่4 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 

ใหผูเสนอแนวคิดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของขอเสนอแนวคิดฯ ท่ีนําเสนอใหชัดเจนเปน

รูปธรรม สามารถวัดได ไมควรกําหนดตัวชี้วัดหลายขอ และตองสอดคลองกับบทท่ี 1 ขอ 1.2 วัตถุประสงคของ

การนําเสนอ 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.................................................  

         (…...............................................)  

        ผูเสนอแนวคิด 

                    ........../................../............ 
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บรรณานุกรม 

 

(เขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบท่ีกําหนดและจัดเรียงตามตัวอักษร หากมีการอางอิงเปนภาษาอังกฤษ  

ใหระบุตอจากภาษาไทย และเรียงตามตัวอักษรเชนกัน) 

 

ท้ังนี้ ใหนําเอกสารหมายเลข 5 เรียงตอจากบรรณานุกรม กอนภาคผนวก (ถามี) 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[พิมพก่ึงกลางหนากระดาษ

ตัวอักษรหนา ขนาด 28] 
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15. การเขียนอางถึงในเนื้อหา และบรรณานุกรม 

1) หนังสือภาษาไทย 

อางอิง  (ชื่อ นามสกุล, ปท่ีพิมพ) 

บรรณานุกรม ชื่อ นามสกุล. (ปท่ีพิมพ). ชื่อเรื่อง (ครั้งท่ีพิมพ). เมืองท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 

อางอิง  (วิจิตร เจริญภักตร, 2543) 

บรรณานุกรม วิจิตร เจริญภักตร. (2543). ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันตก (พิมพครั้งท่ี 3). 

   กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

2) หนังสือภาษาอังกฤษ 

อางอิง  (ชื่อ นามสกุล, ปท่ีพิมพ) 

บรรณานุกรม นามสกุล, อักษรยอตัวแรกของชื่อตน. อักษรยอตัวแรกของชื่อกลาง (ปท่ีพิมพ).   

  ชื่อเรื่อง (ครั้งท่ีพิมพ). เมืองท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 

อางอิง  (Brauer, 2005) 

บรรณานุกรม Brauer, R. L. (2005). Safety and health for engineers (2nd en.) Hoboken, 

  NJ: John Wiley & Sons. 

ผูแตง 2 คน ใหลงชื่อท้ังหมด ระหวางชื่อใหค่ันดวย “และ” หรือ “&” 

อางอิง  (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2544) 

บรรณานุกรม สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา. (2544). การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอน 

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ. กรุงเทพฯ: การพิมพ. 

อางอิง  (Steers & Porter, 1991) 

บรรณานุกรม Steers, R. M., & Porter, L. (1991). Motivation and work behavior (5th ed.). 

   New York, NY: Mcgraw-Hill. 

ผูแตง 3-5 คน ในครั้งแรกท่ีลงรายการอางอิงใหลงชื่อท้ังหมด และถามีการกลาวซํ้าใหลงเฉพาะชื่อคนแรก และ

ใส “และคนอ่ืนๆ” หรือ “et al.” และถาในยอหนาเดียวกันมีการอางอิงมากกวา 1 ครั้ง ใหลงเฉพาะชื่อคนแรก 

และใส “และคนอ่ืนๆ” หรือ “et al.” แตไมตองลงปท่ีพิมพ เชน 

อางอิงครั้งท่ี 1  (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, ลัดดาวัลย รอดมณี, และไพฑูรย ภักดี, 2529)  

อางอิงครั้งท่ี 2 เปนตนไป (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ และคนอ่ืนๆ, 2529)  

3) วารสารภาษาไทย 

อางอิง  (ชื่อ นามสกุล, ปท่ีพิมพ) 

บรรณานุกรม ชื่อ นามสกุล. (ปท่ีพิมพ). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปท่ี(ฉบับท่ี), เลขหนาท่ีปรากฏบทความ. 

อางอิง  (ศิริลักษณ วงษวิจิตสุข และฉัตรปวีณ จรัสวราวัฒน, 2551) 

บรรณานุกรม ศิริลักษณ วงษวิจิตสุข และฉัตรปวีณ จรัสวราวัฒน. (2551). การแกปญหาระดับตะก่ัว 

   ในเลือดสูง. วารสารวิชาการ, 18(2), 26-31 
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4) วารสารภาษาอังกฤษ 

อางอิง  (ชื่อสกุล, ปท่ีพิมพ) 

บรรณานุกรม ชื่อสกุล. อักษรยอตัวแรกของชื่อตน. อักษรยอตัวแรกของชื่อกลาง (ปท่ีพิมพ).    

อางอิง  (Richard, 2007) 

บรรณานุกรม Richard, M. (2007). The Practice of engagement. Strategic HR Review, 

   6(16), 52-59 

5) หนังสือพิมพ 

มีช่ือผูเขียนบทความ 

อางอิง  (ผูเขียนบทความ, ป, หนา) 

บรรณานุกรม ผูเขียนบทความ. (วันท่ี เดือน ป). ชื่อบทความ, ชื่อหนังสือพิมพ, หนา.  

อางอิง  (สมเดช รุงศรีสวัสดิ์, 2553, 21 กุมภาพันธ, 5) 

บรรณานุกรม สมเดช รุงศรีสวัสดิ์. (2553, 21 กุมภาพันธ). ผลวิจัย “วัยรุน” เปดรับสื่อลามกและ 

การมีเพศสัมพันธ. มติชน, 5. 

อางอิง  (Lee, 2006, April 26, 13) 

บรรณานุกรม Lee, M. (2006, April 26). Plastic Perfection. Bangkok Post, 13. 

ไมมีช่ือผูเขียนบทความหรือพาดหัวขาว 

อางอิง  (“พาดหัวขาวหรือชื่อบทความแบบตัดคํา”, ป, หนา) 

บรรณานุกรม พาดหัวขาวหรือชื่อบทความ. (ป, วันท่ี เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ, หนา. 

อางอิง  (“กกอ. ตั้งศูนย”, 2549, 25 เมษายน, 1) 

บรรณานุกรม กกอ. ตั้งศูนยรับมือตรวจโอเน็ต-เอเน็ต. (2549, 25 เมษายน). มติชน, 1. 

อางอิง  (“HM asks courts”, 2006, April 26, 1) 

บรรณานุกรม HM asks courts to solve crisis. (2006, April 26). Bangkok Post, 1. 

6) เอกสารการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) 

อางอิง  (ชื่อ นามสกุลผูเขียนบทความ, ป, หนา) 

บรรณานุกรม ชื่อ นามสกุลผูเขียนบทความ. (ป). ชื่อบทความ. ใน การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 

  ................................ (หนา). สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ 

อางอิง  (จีรเดช มโนสรอย, สุดา เสาวคนธ, และอภิญญา มโนสรอย, 2543, 42-50) 

บรรณานุกรม จีรเดช มโนสรอย, สุดา เสาวคนธ, และอภิญญา มโนสรอย. (2543). หญาหวาน  

(Stevia). ใน การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรม   ครั้งท่ี 2 

เรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติเพ่ือการแพทยแผนไทย (น.42-50). 

เชียงใหม: ศูนยวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบยาเครื่องสําอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ 

สถาบันวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
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อางอิง  (Tian & Kok, 1991, 315-320) 

บรรณานุกรม Tian, C. S. & Kok, L. P. (1991). Parent adolescent communication in  

Singaporean families. In Psychiatry in the 90s: ASEAN Perspective: 

Proceedings of the 3 th ASEAN Congress on Psychiatry & Mental Health 

(pp.315-320). Kuala Lumpur: Malaysian Psychiatric Association. 

7) วิทยานิพนธฉบับเต็ม 

อางอิง  (กรองแกว ชางปน, 2545) 

บรรณานุกรม กรองแกว วัฒนะมงคลรักษ. (2545). การสื่อสารกับอัตลักษณถนนขาวสาร   

(วิทยานิพนธปริญญานิเทศสาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตรพัฒนาการ, 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย). 

อางอิง  (Rojpalakorn, 2006) 

บรรณานุกรม Rojpalakorn, R. (2006). A study into the typologies of international  

tourists and their motivation on Khao Sarn road (Master’s thesis, Hotel 

and Tourism Management (International Program),   Silpakorn 

University). 
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