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รูปแบบการเขียนผลงานประกอบการประเมิน 
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  

ระดับช านาญการพิเศษลงมา 
 
 
 

ส่วนวิชาการและประเมินบุคคล  ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 



     ส านักงาน ก.พ . ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล
และผลงาน  เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น  ส าหรับ
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ  และช านาญการพิเศษ    
ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10  ลงวันที่ 15กันยายน 2548 โดยที่ 
ก.พ. ก าหนดให้ อ.ก.พ. กรม มีอ านาจหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน  รวมทั้งพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
ประเมินผลงานตามแนวทางที่ ก .พ. ก าหนด และสามารถเพิ่มเติม         
จากหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก .พ. ก าหนดได้ตามเหมาะสมของ        
ส่วนราชการ 



 



 





 



 



 



 



   อ.ก.พ.กรมชลประทาน  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
บุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษลงมา และการขอรับเงินประจ าต าแหน่งส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการระดับช านาญการ ตามประกาศ อ.ก.พ.กรมชลประทาน  
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  โดยได้ก าหนดรายละเอียดของหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ และช านาญการพิเศษไว้แล้ว 
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เงื่อนไขของผลงาน 
 
 
 
 



 



 



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 

ผลงานที่จะน ามาประเมิน  
ผลงานและหรือผลส าเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

ตามปกติในต าแหน่ง 

เงื่อนไขของผลงานที่ส าคัญ 

ผลงานที่ประเมินเพื่อเลื่อนระดับไปแล้วจะ
น ามาเสนอเพือ่ขอประเมินเลื่อนระดับอีกไม่ได้ 



 



รายละเอียด 
การเขียนผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
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แนวทางในการด าเนินการจัดท าผลงานเพื่อขอรับการประเมิน 

 เพื่อให้การน าเสนอผลงานทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัด
กรมชลประทานเป็นไปในรูปแบบและแนวทางเดียวกัน ส่วนวิชาการและประเมินบุคคล  
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดท าสรุปแนวทางในการด าเนินการจัดท าผลงานเพื่อ
เสนอขอรับการประเมิน ตามหนังสือส านักงาน ก .พ. ที ่ นร 1006/ว 1 ลงวันที่ 15 
กันยายน 2548 ไว้แล้ว ดังแนวทางการจัดท าผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษลงมา (มิถุนายน 2559) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจน สมบูรณ์ และเพื่อให้ผู้ขอประเมินผลงานได้ศึกษา                 
และใช้เป็นแนวทางในการจัดท าผลงาน 

 
ดาวน์โหลดได้ที่  http://kromchol.rid.go.th/person/main/  หัวขอ้ แนวทางการจัดท าผลงานระดบั K3 ลงมา 

 

 

http://kromchol.rid.go.th/person/main/


ดาวน์โหลดได้ที่  
http://kromchol.rid.go.th/person/main/                  
หัวข้อ แนวทางการจัดท าผลงานระดับ K3 ลงมา 
 

ซึ่งได้น าเสนอเกี่ยวกับ 
1. การน าเสนอผลงาน 
2. เงื่อนไขของผลงาน 
3. รายละเอียดการเขียนผลงานที่เป็นผลการ   
   ด าเนินงานที่ผ่านมา 
4. รายละเอียดการเขียนข้อเสนอแนวคิดฯ 
5. รูปแบบในการพิมพ์ผลงาน 

http://kromchol.rid.go.th/person/main/


รายละเอียดการเขียนผลงานท่ีเป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

1.  

ปก 

2.  

ค าน า กล่าวถึง   
ความเป็นมาโดยย่อ 
ท าขึ้นเพื่ออะไร 
เนื้อหาภายในเล่ม             
มีอะไร ประโยชน์     
ที่คาดว่าจะได้รับ    
จากผลงาน  

3.  

สารบัญ 

   - สารบัญตาราง 

- สารบัญรูป 

- หัวข้อหลักของเนื้อหา
ผลงาน 10 หัวข้อ และ
เอกสารอ้างอิงและ
ภาคผนวก (ถ้ามี) 

4.  
เนื้อหาผลงาน       
ที่เป็นผลการ              

เนินงานที่ผา่นมา 

เรื่องที่ ........ 

 



รายละเอียดการเขียนผลงานท่ีเป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

5. 
เอกสารอ้างอิง
ระบุชื่อเอกสารที่
ใช้ประกอบใน

การเขียนผลงาน  

เพื่อให้ทราบ
แหล่งที่มา 

6.  

การรับรอง
ผลงาน 

7.  

ภาคผนวก (ถ้า
มี) 

8.  

หลักฐานอ้างอิง 
(ถ้าม)ี 



การน าเสนอผลงานเพื่อขอประเมิน  

 ผลงานที่ผ่านมาเป็นผลส าเร็จของงาน ให้น าเสนอในรูปแบบการสรุป

วิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึ้น  ระบุผลส าเร็จของงาน ประโยชน์ที่เกิดจากผลงาน

นั้น หรือการน าผลงานไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหางาน ใช้เสริมยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงาน มิใช่เป็นเพียงการรวบรวมผลงานย้อนหลัง  

๑. ผลงานท่ีเป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 



ประกอบด้วย  
1. ชื่อผลงาน 

2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

3. ความรู้ทางวิชาการหรือ  

   แนวคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 

4. สรุปสาระและขั้นตอนการ  

    ด าเนินการ 

 

การเขียนเนื้อหาผลงาน 

  
5. ผู้ร่วมด าเนินการ 

6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ  

7. ผลส าเร็จของงาน 

8. การน าไปใช้ประโยชน์ 

9. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ 

   ปัญหา/อุปสรรค 

10. ข้อเสนอแนะ 

 



ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

1. ชื่อผลงาน .…………............……...…......… 

2. ระยะเวลาด าเนินการ ………….……………........ 

3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ….. 

4. สรุปสาระและขั้นตอนการด าเนินการ ………………….  

5. ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี)…………(สัดส่วน)….……...  

6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ ………………….... 

7. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)…………....…  

8. การน าไปใช้ประโยชน์…………………………...… 

ตัวอย่างที่ ๑ 

ต่อ 



9. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค ………………..… 

10. ข้อเสนอแนะ …………………………………………… 
 

                ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

     ลงชื่อ …………………………… 

                     
         (……………………………) 

                        ผู้เสนอผลงาน 

                     ……../……….…/………..  

     ต่อ 



        ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้น 
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 

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

       ผู้ร่วมด าเนินการ                   ผู้ร่วมด าเนินการ 
        …../….…/…….                       ...../......./.......                               
         ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับ

ความเป็นจริงทุกประการ 
   ลงชื่อ .....................      ลงชื่อ ………….... 

      (.....................)                          (………………) 
 ต าแหน่ง ...................                 ผู้อ านวยการส านัก/กอง…… 
        ...../......../........                         …../.......…/….. 
   ผบ.ที่ควบคุมดูแลการด าเนินการ 



1. ชื่อผลงาน (หัวข้อตัวอักษรหนา ขนาด 16)  

    ระบุชื่อผลงานที่จะน าเสนอ (ต้องตรงกับ

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการ

ประเมินผลงาน และประกาศกรมชลประทาน)  

     โดยผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลส าเร็จ      

ของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ 

ความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน   

      โดยในการตั้งชื่อเรื่องต้องใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจ

ง่าย ชัดเจน ไม่ใช้ภาษาพูด  

                (เนื้อความตัวธรรมดา ขนาด 16) 

 

 

การเขียนเนื้อหาผลงาน 

  
 



2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

   (หัวข้อตัวอักษรหนา ขนาด 16) 

ระบุระยะเวลาตั้งแต่วันที่เริ่มด าเนินการจนถึง

วันที่สิ้นสุดโครงการ  ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวจะต้อง

เป็นผลการด าเนินการที่ เสร็จสิ้นก่อนวันส่ง

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล  

(เนื้อความตัวธรรมดา ขนาด 16) 

 

 

การเขียนเนื้อหาผลงาน 

  
 



3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิด 
   ที่ใช้ในการด าเนินการ  
   (หัวข้อตัวอักษรหนา ขนาด 16) 

ให้ระบุแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ และข้อมูลต่าง ๆ 
เชิงวิชาการที่น ามาใช้ในการด าเนินงาน 
      โดยสรุปให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับผล
การด าเนินงาน และเขียนอ้างอิงแหล่งที่มา  

      โดยใช้แหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ไม่ควรใช้วิกิพีเดีย 
และ เว็บบล็อก         
     โดยข้อมูลอ้างอิงต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับชื่อเรื่อง 

และไม่ล้าสมัย  
(เน้ือความตัวธรรมดา ขนาด 16) 

 

 

การเขียนเนื้อหาผลงาน 



 

4. สรุปสาระและขั้นตอนการด าเนินการ 
(หัวข้อตัวอักษรหนา ขนาด 16)   

ประกอบด้วย 10 หัวข้อ 

     4.1 หลักการและเหตุผล (หัวข้อตัวอักษร

หนา ขนาด 16)  กล่าวถึงความเป็นมา สถานการณ์ 

และความจ าเป็นของงานหรือกิจกรรมหรือโครงการที่

ด าเนินการ (ไม่ควรเกินหนึ่งหน้ากระดาษ)  ในกรณีที่

เสนอผลการวิจัย ให้น าหลักการและเหตุผลของการ

วิจัยมาเขียน 

 (เนื้อความตัวธรรมดา ขนาด 16) 

 

 

 

การเขียนเนื้อหาผลงาน 



   4.2 วัตถุประสงค์ (หัวข้อตัวอักษรหนา ขนาด 16) 

        -  กรณีที่เป็นการเสนอผลการด าเนินงาน ให้

ระบุวัตถุประสงค์ของงาน หรือกิจกรรมหรือโครงการ

ที่ผู้ขอรับการประเมินด าเนินการ โดยเชื่อมโยงกับ

หลักการและเหตุผล 

      - กรณีที่ เป็นการเสนอผลการวิจัย ให้น า

วัตถุประสงค์ของการวิจัยมาเขียน   

ทั้งนี้  ทุกวัตถุประสงค์ต้องมีค าตอบในผลส าเร็จของงาน 

4.3 เป้าหมาย (หัวข้อตัวอักษรหนา ขนาด 16) 

ระบุกลุ่มเป้าหมาย  ท าอะไร  กับใคร  ทีไ่หน จ านวนเท่าไร 

(เนื้อความตัวธรรมดา ขนาด 16) 

 

 

 

 

การเขียนเนื้อหาผลงาน 



 

 

4.4 ข้ันตอนการด าเนินการ 

(หัวข้อตัวอักษรหนา ขนาด 16) 

ระบุ ข้ันตอนการด าเนินการของงานหรือ

โครงการ หรือข้ันตอนการศึกษาวิจัย และ

ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 

(เนื้อความตัวธรรมดา ขนาด 16) 

 

 

 

การเขียนเนื้อหาผลงาน 



5. ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้าม)ี  

   (หัวข้อตัวอักษรหนา ขนาด 16) 

    ให้แสดงชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ของผู้ร่วม

ด า เ นิ น ก า ร ใ น ผ ล ง า น  แ ล ะ ร ะ บุ สั ด ส่ ว น         

ความรับผิดชอบของผลงานเป็นร้อยละของผู้ร่วม

ด าเนินการด้วย 

ตัวอย่าง 

1. นาย/นาง/นางสาว  ....... นามสกุล .........

ต าแหน่ง (ระบุต าแหน่งในสายงานหรือสายงาน

ทางการบริหาร........ท าหน้าที่  ................ 

สัดส่วนผลงานร้อยละ ................... 

       (เนื้อความตัวธรรมดา ขนาด 16) 

 

การเขียนเนื้อหาผลงาน 

  
 



6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ  

(หัวข้อตัวอักษรหนา ขนาด 16) 

ให้ระบุรายละเอียดขั้นตอน กิจกรรมการด าเนินงาน และสัดส่วนของผลงาน

ทั้งหมดที่ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ปฏิบัติ โดยน าเสนอในรูปแบบของการ

วิเคราะห์ผลส าเร็จของงานที่เกิดขึ้น  ผู้ขอรับการประเมินได้ปฏิบัติในแต่ละ

ขั้นตอนหรือแต่ละกิจกรรมอย่างไร ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานอย่างไร ระบุให้ละเอียดว่ากลุ่มเป้าหมายในแต่ละขั้นตอนการ

ด าเนินงานเป็นกลุ่มใด ต้องแสดงให้เห็นว่าในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติได้ใช้

ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่น ามาอ้างอิงไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน

อย่างไร ผลเป็นอย่างไร  

(เน้ือความตัวธรรมดา ขนาด 16) 

 

การเขียนเนื้อหาผลงาน 

  
 

ส่วนนี้ถอืได้ว่าเป็นหัวข้อส าคัญหัวข้อหนึ่งที่ผู้ขอรับการประเมิน 
ต้องน าเสนอให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนเหมาะสม                        

กับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 



7. ผลส าเร็จของงาน (หัวข้อตัวอักษรหนาขนาด 16) 

ให้แสดงผลส าเร็จของงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ที่

เกิดข้ึนตามข้ันตอนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เน้นเฉพาะ

ผลส าเร็จไม่ต้องระบุวิธีการด าเนินงาน  

ผลส าเร็จของงานเชิงปริมาณ ผลส าเร็จที่เกิดข้ึนตามข้ันตอน

การด าเนินงาน  มีปริมาณของผลงานเมื่อเปรียบเทียบกับ

เป้าหมาย หรือข้อตกลงตามที่ได ้  

ผลส าเร็จของงานเชิงคุณภาพ  ผลงานที่ได้แสดงให้เห็นถึงการ

ตอบสนองวัตถุประสงค์  รวมทั้งตอบสนองแนวคิด ยุทธศาสตร์

ของรัฐบาล จังหวัด และกรม ที่มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้

ประโยชน์และมีข้อมูล ที่สามารถอ้างอิงได ้

(เนื้อความตัวธรรมดา ขนาด 16) 

 

 

การเขียนเนื้อหาผลงาน 



8. การน าไปใช้ประโยชน์  

  (หัวข้อตัวอักษรหนา ขนาด 16) 

อธิบายการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทาง     

การด าเนินงาน  หากมีการน าผลงานไปใช้ในการพัฒนาต่อ

ยอด ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานในวงกว้างข้ึนจากเดิม  

ที่ เกิดเฉพาะจุดและประยุกต์ แก้ปัญหาที่ เกิดข้ึน            

ให้อธิบายว่าน าไป   ใช้ประโยชน์ได้อย่างไรกับบุคคล

เป้าหมายที่ไหน  เกิดประโยชน์  ต่อเกษตรกร  ชุมชน  

และสังคม  อย่างไรให้น าเสนอด้วยอีกทั้งมีผลต่อการ

พัฒนางานทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไร 

(เนื้อความตัวธรรมดา ขนาด 16) 

 

 

การเขียนเนื้อหาผลงาน 



9. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
(หัวข้อตัวอักษรหนา ขนาด 16) 

ระบุ ความยุ่งยาก  ซับซ้อน  ในการปฏิบัติงานว่าจากการปฏิบัติงาน  

มีความยุ่งยาก  ซับซ้อน  เพียงใด  มีปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการ

ปฏิบัติงานอย่างไร  และมีวิธีการขจัดความยุ่งยากอย่างไร ที่แสดง

ความรู้ความสามารถของ ผู้ปฏิบัติเป็นการน าปัญหาอุปสรรคของ    

แต่ละข้ันตอนที่ได้ปฏิบัติในส่วนที่ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ปฏิบัติมา

สรุปรวม จะต้องแสดงความยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติงาน  และการ

ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานที่ปฏิบัติได้  แต่ไม่ใช่ความยุ่งยากที่เป็น

ปัญหาอุปสรรคของการท างาน  เช่น  ขาดแคลนอัตราก าลัง         

หากความยุ่งยากหรือปัญหาที่เกิดข้ึนยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ไปเขียน 

               ในหัวข้อข้อเสนอแนะ 

(เนื้อความตัวธรรมดา ขนาด 16) 

 

 

การเขียนเนื้อหาผลงาน 



10. ข้อเสนอแนะ (หัวข้อตัวอักษรหนาขนาด 16) 

ข้อเสนอแนะต้องสอดคล้องกับความยุ่งยาก ปัญหา และ

อุปสรรค ที่ด าเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อความยุ่งยาก     

ในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค  โดยระบุว่าผู้น าเสนอ      

มีข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขอย่างไร  และมี ข้อเสนอแนะ       

เพื่อพัฒนางานของผลงานดังกล่าวอย่างไร เป็นการเสนอ

แนวทางเชิงสร้างสรรค์เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม 

(เนื้อความตัวธรรมดา ขนาด 16) 

 

 

การเขียนเนื้อหาผลงาน 



เอกสารอ้างอิง 

ระบุชื่อเอกสารที่ใช้ประกอบในการเขียนผลงาน เพื่อให้ทราบ

แหล่งที่มาและต้องสอดคล้องกับเนื้อหาในเอกสาร รายชื่อ

เอกสารที่ ไม่ ได้ปรากฏในเนื้ อความไม่ต้องน ามาระบุ ใน

เอกสารอ้างอิง  

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (ฉบับพิมพ์). สถานที่พิมพ์ : 

ผู้จัดพิมพ์.  

ตัวอย่าง 

บูรชัย ศิริมหานคร. (2554). มุมที่คนไม่มอง : มุขบริหารสู่การ

เป็นผู้น า. กรุงเทพมหานคร : แสงดาว 

(เนื้อความตัวธรรมดา ขนาด 16) 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

  
 



บรรณานุกรม 

เป็นการระบุรายการของความรู้ต่าง  ๆ   สิ่งที่พิมพ์วัสดุ  ความรูท้ี่เป็นแหล่งที่ศึกษาแล้วน ามาประกอบการเขียน 

ชื่อผู้เขียน.“ชื่อบทความ” ชื่อวารสาร. ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที่) : เลขหน้า ; วัน (ถ้าม)ี เดือน ป.ี 

 

(เนื้อความตัวธรรมดา ขนาด 16) 

 

 

บรรณานุกรม 



การรับรองผลงาน 

1. ส่วนของผู้เสนอผลงาน 

   - ขอรับรองผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

(ผู้เสนอผลงานลงรายมือชื่อรับรอง) 

2. ส่วนของผู้ร่วมด าเนินการ 
   - ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินงานของ
ผู้ เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ         
(ผู้ร่วมด าเนินการทุกรายลงลายมือชื่อรับรอง) 

3. ส่วนของผู้บังคับบัญชา 
   - ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้น
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
      (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแล  และผู้อ านวยการส านัก/ 
               กองลงรายมือชื่อรับรอง) 

 

 

 

 

 

การรับรองผลงาน 



รายละเอียดการเขียนข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ 
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส่วนวิชาการและประเมินบุคคล 
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

กรมชลประทาน 
2802 / 2804 



1. หลักการ
และเหตุผล       
อธิบายถึงเหตุผล
ความจ าเป็น 

สาเหตุที่น าเสนอ
แนวคิด ก่อให้เกิด
ประโยชน์อะไร 

2. บทวิเคราะห์/
แนวคิด/ข้อเสนอ       
- ทฤษฎี ความรู้ทาง
วิชาการ และ
สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง                  
- การวิเคราะห์            
- แนวคิดในการ
พัฒนางาน                   
- ข้อเสนอ 

3. ผลที่
คาดว่าจะ
ได้รับ      
ระบุผลที่

คาดหมาย หรือ
มุ่งหวังที่จะให้
เกิดขึ้นจากการ
เสนอแนวคิด 

4. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ                                      
ระบุกิจกรรมและ
ตัวชี้วัดที่สามารถ
น ามาใช้วัดผล
ส าเร็จจากการ
เสนอแนวคิด  

5. 
เอกสารอ้างอิง   
เขียนเช่นเดียวกับ  

การเขียน
ผลงานที่เป็นผล
การด าเนินงาน

ที่ผ่านมา 

รายละเอียดการเขียนข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน  
หรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 



   ข้อเสนอแนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ควรเป็นแนวคิด วิสัยทัศน์ หรือแผนงานที่

จะท าในอนาคตเพื่อพัฒนางานในต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง

และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้งควร

เป็นแนวคิดที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

๒.  ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือ 

ปรับปรุงงานให้มีประสิทธภิาพมากขึ้น  



ข้อเสนอแนวความคิด/วิธกีารเพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน 
ให้ประสิทธิภาพมากขึ้น 
              ของ ………………………………...........…… 
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ……..… ต าแหน่งเลขที่ ….. 
              ส านัก/กอง ………………………… 
เรื่อง ………….............................……………......... 
            หลักการและเหตุผล …………………………........… 

         บทวิเคราะห/์แนวความคิด/ข้อเสนอ ….………....…......  
         ผลทีค่าดว่าจะได้รับ …………………………….…… 
         ตัวชี้วัดความส าเร็จ …………………………........... 
 

ตัวอย่างที่ ๒ 

ลงชื่อ ........................... 
    (..........................) 
     ผู้เสนอแนวคิด 

      ...../........../...... 



รูปแบบการพิมพ์งานผลงาน 

ส่วนวิชาการและประเมินบุคคล 
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

กรมชลประทาน 
2802 / 2804 



1. กระดาษ 
• ใช้กระดาษ  

A4 

2. หลักการ
พิมพ ์
• ระยะขอบ 
• หมายเลขหน้า 
• ตัวอักษร     

TH Sarabun 
PSK หรือ TH 
Sarabun IT๙ 

• ขนาดตัวอักษร  

3. การพมิพ์
และการ
เรียงล าดับ
หัวขอ้ 
• 1. หวัข้อหลัก 
• 2. หัวข้อย่อย 

4. การพิมพ์
ตาราง 
• พิมพ์ “ตารางที่” 
หมายเลข
ประจ าตาราง  
ชื่อตาราง       
ที่ด้านบนของ
ตาราง      
อักษรตัวหนา
ขนาด 16      
จัดชิดซ้าย 

5. การพิมพ์รูป 
• พิมพ์  “รูปที่”  
หมายเลข
ประจ ารูป               
ชื่อรูป         
ที่ด้านลา่งของรูป  
ตัวอักษรหนา
ขนาด 16     
จัดกึ่งกลางรูป 

รูปแบบการพิมพ์ผลงาน 



2.1  ระยะขอบกระดาษ    

ด้านซ้าย 3  ซ.ม.   

ด้านขวา  2 ซ.ม.  

ด้านบน  และ ด้านล่าง 2.5 ซ.ม. 

2.2  หมายเลขหน้า 

 พิมพ์ด้านบนทางมุมขวามือของหน้ากระดาษ  

2.3  ตัวอักษร   

TH Sarabun PSK หรือ TH Sarabun IT๙                    

เลือกใชอ้ย่างใดอย่างหนึ่ง 

 

หลักการพิมพ ์

2.4  ขนาดตัวอักษร 

- ปกนอกและปกใน ใช้ขนาด 20  ตัวอักษรหนา 

- หัวข้อหลัก ใช้ขนาด 16  ตัวอักษรหนา 

- เนื้อหาภายในเล่ม ใช้ขนาด 16 ตัวอักษรธรรมดา 

  

2.5  กรณีมีชื่อต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  และหน่วยวัดต่าง  ๆ 

เช่น  เซนติเมตร  ลูกบาศก์เมตร  ตารางกิโลเมตร  

จะต้องพิมพ์เป็นค าเต็ม  ยกเว้น แต่ค าที่มีความหมาย

เฉพาะเท่านั้น 



1. หัวข้อหลัก  

พิมพ์ชิดริมซ้ายมือสุดของกระดาษ  ที่ได้เว้น

ขอบกระดาษไว้  ใช้ตัวอักษรหนาขนาด 16 และ 

ไม่ขีดเส้นใต้ 

2. หัวข้อย่อย  

ให้พิมพ์ ในระดับย่อหน้า (2.5 ซ.ม.) พิมพ์

ตัวอักษรธรรมดา ขนาด  16 การให้หมายเลข

หั ว ข้อควรมีหั ว ข้อ เท่ าที่ จ า เป็ น   ในกรณี         

ที่ต้องการให้หมายเลขแสดงล าดับของหัวข้อ

ควรเริ่มให้หมายเลขก ากับ ในระดับหัวข้อย่อย        

           เพื่อแสดงระดับของหัวข้อแต่ละ 

                ระดับตามที่ต้องการ  

 

การพิมพ์และการเรียงล าดับหัวข้อ 

                            
                                     

          1 

1.            
                                                                                  
                             ( . . 2558) 

2.                        
                                      . . 2558  

3.                                                      (                 16) 
            2.5 cm  3.1                   16................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3.1.1                  16...................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 



1. การพิมพ์ชื่อตาราง  

ให้พิมพ์ค าว่า  “ตารางที่”  ตามด้วยหมายเลขประจ า

ตาราง  และชื่อตาราง  ตามล าดับ  ที่ด้านบนของ

ตาราง  โดยให้ท าเป็นอักษรตัวหนา  และจัดชิดซ้าย 

 

2. ชื่อตารางให้พิมพ์ต่อจากเลขประจ า
ตาราง 

โดยเว้น  2  ตัวอักษร  กรณีชื่อตารางมีความยาว

มากกว่า  1  บรรทัด  ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของ

บรรทัดที่  2  ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อตาราง   

การพิมพ์ตาราง 

3. กรณีตารางมีความยาวเกินกว่าหนึ่ง
หน้ากระดาษ  

ให้พิมพ์ในหน้าถัดไป  โดยมีเลขที่ตารางและค าว่า  

“ต่อ”  ในวงเล็บไม่ต้องใส่ชื่อตาราง  เช่น  ตารางที่  1  

(ต่อ)  เป็นต้น 

 

4. กรณีตารางมีความกว้างเกินกว่า
หน้ากระดาษในแนวตั้ง  

ให้ใช้วิธีพิมพ์ตามแนวขวางของหน้ากระดาษหรือวิธีอื่น

ที่เหมาะสม 

 



                      
 

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

                              
      
         

              
(  ) 

                                5 7,458 
           
       

                  2 1,384 

                                 4 1,993 
                                                                                                                         
                        
          1         ................................................................................................................................ 
       ...............................................................................................................................................  

                                                           (  ) 

                                5 7,458 
                                    2 1,384 
                                 4 1,993 

 
 

              
           



 1. การพิมพ์ชื่อรูปให้พิมพ์ค าว่า “รูปที่” ตามด้วยหมายเลขประจ ารูป  และ
ชื่อรูปตามล าดับที่ด้านล่างของรูป  โดยใช้ตัวอักษรขนาด 16  ท าเป็นอักษรตัวหนา  
และจัดกึ่งกลาง 

 

 2. ชื่อรูปให้พิมพ์ต่อจากเลขประจ ารูปโดยเว้น  2 ตัวอักษร กรณีชื่อรูป       
มีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด  ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดที่  2 ตรงกับ
อักษรตัวแรกของชื่อรูป  

 

การใสรู่ปในผลงานจะต้องมกีารอ้างอิงในเนื้อหาด้วย 

การพิมพ์รูป 



1 
 

                    
 

 

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