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แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ
เพื่อประเมินบุคคล
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๒๘๖๓ โทรสาร ๐๒ ๖๒๘ ๕๖๒๓, ๐๒ ๖๒๘ ๖๓๔๕

คำนำ
ตามที่ ส านั ก งาน ก.พ. ได้ ป ระกาศใช้ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น บุ ค คล
ตามหนั งสื อส านั กงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยให้ มีผ ลตั้งแต่
วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๔๘ เป็ น ต้ น ไป ซึ่ ง ได้ ก าหนดให้ ผ ลงานที่ ส่ ง ประเมิ น ต้ อ งประกอบด้ ว ยผลงาน
ที่เกิดจากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนวคิด วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ป ระกาศเงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานตามหลั ก เกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงาน
ของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ
ของข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ และต าแหน่ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
เรียบร้อยแล้ว นั้น
จากองค์ ป ระกอบในการเขี ย นผลงานทางวิ ช าการตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ได้กาหนดองค์ประกอบของการเขียนหัวข้อผลงาน
เป็นลักษณะกว้าง ๆ ดังนั้น กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักอานวยการ สป. พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรจัดทา
รู ป แบบและรายละเอี ย ดของการเขี ย นผลงานทางวิ ช าการโดยใช้ แ นวทางที่ ก.พ. ก าหนด ซึ่ ง ใน
แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคลเล่มนี้จะกล่าวถึงการเขียนผลงานในลั กษณะ
งานประจา งานโครงการ และงานวิจัย เป็นหลัก
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักอานวยการ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า
เอกสารที่ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการในสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ น าไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนผลงานทางวิช าการฯ ที่เป็น มาตรฐาน
เดียวกัน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารชุดนี้จะเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการผู้ที่ประสงค์จะจัดทาผลงานวิชาการเสนอเข้ารับการประเมินบุคคล ต่อไป

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มกราคม ๒๕๖๔

สำรบัญ
หน้ำ
 คานา
(๑)
 สารบัญ
(๒)
 สารบัญตาราง
(๓)
 สารบัญภาพ
(๔)
ส่วนที่ ๑ รำยละเอียดผลงำนทำงวิชำกำร
๑
๑. องค์ประกอบของผลงานทางวิชาการ
๑
๑.๑ ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
๑
๑.๒ ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒
๒. คุณภาพและเกณฑ์การตัดสินของผลงานทางวิชาการ
๒
๓. ลักษณะงานของผลงานทางวิชาการ
๒
ส่วนที่ ๒ รูปแบบกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
๓
๑. รูปแบบการนาเสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
๓
๒. คาอธิบายรูปแบบการนาเสนอผลงานที่เป็นผลงานการดาเนินงานที่ผ่านมา
๓
๒.๑ ส่วนหน้า
๓
๒.๒ ส่วนเนื้อหาผลงาน
๑๑
๑) ลักษณะงานประจา
๑๒
๒) ลักษณะงานโครงการ
๑๙
๓) ลักษณะงานวิจัย
๓๖
๒.๓ ส่วนท้าย
๔๓
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนวคิด /วิธีกำรและกำรพัฒนำหรือปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ๕๐
ส่วนที่ ๔ มำตรฐำนรูปแบบในกำรพิมพ์ผลงำน
๕๕
ภำคผนวก
๕๗
๑. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘
๕๘
๒. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒
๕๘
๓. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลฯ
๕๘
๔. ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐาน
๕๙
ของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ช านาญการ และระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๕. ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เงื่อนไข ขอบเขตและมาตรฐาน
๕๙
ของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตาแหน่งประเภทวิช าการ ระดับช านาญการ และระดั บ
ช านาญการพิ เ ศษ ของส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

สำรบัญ
หน้ำ
ภำคผนวก (ต่อ)
๖. ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA (American Psychological Association)
๗. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาร่างคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับ
การประเมินเลื่อนระดับให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

๖๐
๖๔

มกราคม ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑
รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๑. องค์ประกอบของผลงานทางวิชาการ
ตามที่ส านั กงาน ก.พ. ได้ประกาศใช้ห ลั กเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลตามหนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๔๘ เป็นต้นไป ซึ่งได้กาหนดให้นาผลงานที่ จะนาเสนอเพื่อประเมินบุคคลจะต้องประกอบด้วยผลงาน
ที่เกิดจากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนวคิด วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ป ระกาศเงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานตามหลั ก เกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงาน
ของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ และตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) เรียบร้อยแล้วนั้น
ซึ่งการนาเสนอผลงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
๑.๑ ผลงานทางวิ ช าการ หมายถึ ง เอกสารทางวิ ชาการที่ แสดงถึ งผลการด าเนิ นงาน
ที่ผ่านมาที่เป็นผลสาเร็จของงานอันเกิดจากการปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ นั้น
โดยเป็นผลงานในลักษณะงานประจา งานโครงการ งานวิจัย หรือผลงานในตาแหน่งสายงานเฉพาะ ได้แก่
สายงานนิติการ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สายงานการเงินและบัญชี สายงานวิชาการพั สดุ สายงาน
ตรวจสอบภายใน เป็ น ต้ น ซึ่ ง อาจไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารจั ด ท าผลงานขึ้ น ใหม่ เพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น
โดยเฉพาะ ให้นาเสนอในรูปแบบของการสรุปวิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึ้น สาระสาคัญของผลงาน ขั้นตอน
การปฏิบัติที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และความชานาญงานของบุคคลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือ
แนวคิดทางวิชาการหรือข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถระบุผลสาเร็จของงาน หรือประโยชน์
ที่เกิดจากผลงานดังกล่าว หรือการนาผลงานไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการพัฒนางาน หรือใช้
เสริมยุทธศาสตร์ของหน่ว ยงาน หรือเพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุงงานหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมิใช่
เป็นเพียงการรวบรวมผลงานย้อนหลัง และได้กาหนดจานวนผลงานฯ ที่ต้องส่งเพื่อเข้ารับการพิจารณาฯ
จานวนไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๓ เรื่อง
การนาเสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา จะต้องอยู่ในเงื่อนไข
ดังนี้
๑) เป็นผลงานที่จัดทาขึ้นในระหว่างที่ดารงตาแหน่งในระดับที่ต่ากว่าระดับที่จะประเมิน
๑ ระดับ เว้นแต่คณะกรรมการประเมินผลงานจะกาหนดเป็นอย่างอื่น แต่อย่างน้อยจะต้องมีผลงาน
ที่ต่ากว่า ๑ ระดับ อยู่ด้วย
๒) ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
๓) กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้ เห็นว่าผู้เสนอผลงาน
ประเมินได้มีส่วนร่วมในการจัดทา หรือผลิตผลงานในส่วนใด หรือเป็นสัดส่วนเท่าใด และมีคารับรอง
จากผู้มีส่วนร่วมในผลงานนั้น และจากผู้บังคับบัญชาด้วย
๔) ผลงานที่นามาใช้ประเมินเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้วจะนามา
เสนอให้ประเมินเพื่อเลื่อนแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้นอีกไม่ได้

๒
ทั้งนี้ การกาหนดชื่อเรื่องของผลงานทางวิชาการตามลักษณะงาน ต้องแสดงให้เห็นถึง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ว่ า ต้ อ งการน าเสนอประเด็ น ใด เช่ น รายงานผล ..., การปฏิ บั ติ ง าน ..., แนวทาง
การปฏิบัติงาน ..., รายงานผลการดาเนินการโครงการ ..., รายงานผลการศึกษา ..., การวิจัยเรื่อง ...
มิใช่กาหนดชื่อผลงานทางวิชาการที่จะนาเสนอเป็นชื่อโครงการ เท่านั้น
๑.๒ ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คือ ข้อเสนอแนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรเป็นแนวคิด
วิสัยทัศน์ หรือแผนงานที่จะทาในอนาคต ในตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง เพื่อพัฒนางานในตาแหน่ง
ที่จ ะได้รั บ การแต่งตั้งและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้งควรเป็ นแนวคิดหรือ
แผนงานที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง มีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของระยะเวลาการดาเนินการ
และให้มีการติดตามผลภายหลังการแต่งตั้งแล้ว โดยนาเสนอในรูปแบบของงาน/โครงการ หรือกิจกรรม
ที่จะดาเนินการและกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จไว้ด้วย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
๑) แนวคิดเพื่อการพัฒนาให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ต้องเป็นแนวคิดที่จะพัฒนางาน
ในตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง และมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของระยะเวลาของการดาเนินงานไว้ด้วย
๒) จานวนผลงานและข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานให้ส่งตามจานวนที่คณะกรรมการ
ประเมินผลงานในแต่ละสายงานจะกาหนด
๒. คุณภาพและเกณฑ์การตัดสินผลงานทางวิชาการ
เป็นไปตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เงื่อนไข ขอบเขตและ
มาตรฐานผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และชานาญการพิเศษ ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. ลักษณะของผลงานทางวิชาการ
ลักษณะผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
๓.๑ ลักษณะงานประจา หมายถึง รายงานผลการปฏิบัติงานที่ดาเนินการตามบทบาท
ภารกิจหรืองานที่ได้รับมอบหมาย เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะงานประจา เช่น รายงาน
การดาเนินการประชุมคณะกรรมการฯ... รายงานการดาเนินงาน... รายงานการจัดทาคู่มือ... รายงาน
การพัฒนาคู่มือ... เป็นต้น ทั้งนี้รูปแบบลักษณะงานประจา สามารถจาแนกออกตามสายงานได้ ดังนี้
- ลั ก ษณะงานประจ าทั่ ว ไป ได้ แ ก่ สายงานวิ เ คราะห์ น โยบายและแผน สายงาน
วิชาการศึกษา สายงานวิเทศสัมพันธ์ สายงานประชาสัมพัน ธ์ สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานจัดการ
งานทั่วไป และสายงานบรรณารักษ์
- ลักษณะงานประจาเฉพาะทาง ได้แก่ สายงานนิติการ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์
สายงานการเงินและบัญชี สายงานวิชาการพัสดุ และสายงานตรวจสอบภายใน
๓.๒ ลักษณะงานโครงการ หมายถึง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ หรือ
รายงานผลการประเมินโครงการ
๓.๓ ลักษณะงานวิจัย หมายถึง รายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ เช่น
วิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้สอบแข่งขันครูผู้ช่วยในจังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น
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มกราคม ๒๕๖๔

๓

ส่วนที่ ๒
รูปแบบการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอผลงานทางวิช าการ
เพื่ อ ประเมิ น บุ ค คล และให้ ข้ า ราชการของส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารใช้ เ ป็ น แนวทาง
ในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. รูปแบบการนาเสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
การนาเสนอผลงานทางวิช าการเพื่อประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งระดับ
ที่สูงขึ้น มีรูปแบบการนาเสนอผลงานทางวิชาการ กรณีที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา มีองค์ประกอบ
ดังนี้
๑.๑ ลักษณะงานประจา/ลักษณะงานโครงการ
๑) ปกนอก
๒) แผ่นรองปก
๓) ปกใน
๔) บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
๕) คานา
๖) สารบัญ
๗) สารบัญตาราง / สารบัญภาพ (ถ้ามี)
๘) เนื้อหาผลงาน โดยแบ่งเป็นบท
๙) บรรณานุกรม
๑๐) ภาคผนวก
๑.๒ ลักษณะงานวิจัย
๑) ปกนอก
๒) แผ่นรองปก
๓) ปกใน
๔) บทคัดย่อ
๕) กิตติกรรมประกาศ
๖) คานา
๗) สารบัญ
๘) สารบัญตาราง / สารบัญภาพ (ถ้ามี)
๙) เนื้อหางานวิจัย โดยแบ่งเป็นบท
๑๐) บรรณานุกรม
๑๑) ภาคผนวก
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มกราคม ๒๕๖๔

๔
๒. คาอธิบายรายละเอียดรูปแบบการนาเสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
รูปแบบการนาเสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ประกอบด้วย
๒.๑ ส่วนหน้า
๒.๑.๑ ปกนอก
ปกนอกควรออกแบบให้สวยงามและให้ระบุข้อความ ดังนี้
๑) ชื่อผลงาน/เรื่อง (ให้ตรงตามประกาศรายชื่อผลงานฯ)
๒) ชื่อและนามสกุลผู้นาเสนอผลงานทางวิชาการ
๓) ตาแหน่งและสังกัดเดิม
๔) ให้ระบุว่าเป็นเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งอะไร เช่น นักวิชาการศึกษาชานาญการ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๕) ระบุข้อความ (เสนอผลงานเข้ารับการประเมิน ตามประกาศรายชื่อผลงานฯ
ลงวันที่ ........... เดือน ................ พ.ศ. .........)
๒.๑.๒ แผ่นรองปก
เป็นกระดาษเปล่าที่แทรกระหว่างปกนอกกับปกใน
๒.๑.๓ ปกใน
ระบุข้อความและวางรูปแบบเหมือนกับปกนอกทุกประการ
๒.๑.๔ บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ระบุชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของผลงาน และผลการดาเนินงานโดยย่อ
หมายเหตุ กรณีผลงานทางวิชาการลักษณะงานวิจัยใช้คาว่า “บทคัดย่อ”
๒.๑.๕ คานา
ระบุข้อความเพื่อเกริ่นที่มา ขอบข่าย ความสาคัญ และความจาเป็นในการจั ด ทา
ผลงานทางวิชาการ
๒.๑.๖ สารบัญ
แสดงหั ว ข้ อ หลั ก และหั ว ข้ อ ส าคั ญ ของผลงานในแต่ ล ะบทแต่ ล ะตอน ตามล าดั บ
พร้อมกับเลขหน้า
๒.๑.๗ สารบัญตาราง/สารบัญภาพ (ถ้ามี)

โดยมีตัวอย่างดังนี้
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มกราคม ๒๕๖๔

๕
ตัวอย่างการจัดทา
ปกนอก และ ปกใน
ข้อ ๒.๑.๑, ๒.๑.๓

ชื่อผลงาน
(ให้ตรงตามประกาศรายชื่อผลงานฯ)

โดย
(ระบุชื่อ - สกุล)
ตาแหน่ง สังกัด
(ตาแหน่ง สังกัดเดิม ของผู้ขอรับการประเมิน)

เอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง............
ตาแหน่งเลขที่............ สังกัดฝ่าย/กลุ่ม................กอง/สานัก...............สังกัด.......................
(เสนอผลงานเข้ารับการประเมิน ตามประกาศรายชื่อผลงานฯ ลงวันที่......เดือน......พ.ศ.......)
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มกราคม ๒๕๖๔

๖
ตัวอย่าง ข้อ ๒.๑.๔

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ...........
..................................................................................................................................................................
……………………………………………………………....…(เนื้อหา)..........................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ...........
คาอธิบาย : ให้ระบุชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ และผลการดาเนินงานโดยย่อ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ขอรับ
การประเมินได้ทาอะไร เพื่ออะไร ผลเป็นอย่างไร มีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ
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๗
ตัวอย่าง ข้อ ๒.๑.๕

คานา
..................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
............................................................................ (เนื้อหา).............................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
(ชื่อ – สกุล) ...........................................
เดือน/ปี พ.ศ.
คาอธิบาย : เป็นส่วนที่เขียนเพื่อเกริ่นนาที่มา ขอบข่าย ความสาคัญและความจาเป็นของการจัดทา
ผลงาน รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานชิ้นนี้
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๘
ตัวอย่าง ๒.๑.๖

สารบัญ

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง/สารบัญภาพ (ถ้ามี)
บทที่ ๑ บทนา
..................................................................
…………………………………………………………
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
..................................................................
…………………………………………………………
บทที่ ๓ วิธีดาเนินงาน
..................................................................
………………………………………………………….
บทที่ ๔ ผลการดาเนินงาน
..................................................................
.…………………………………………………………
บทที่ ๕ สรุปผลการดาเนินงาน
..................................................................
…………………………………………………………
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
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หน้า
……
……
……
……
……
……
......
……
……
……
……
……
……
……
……
......
……
……
……
……

มกราคม ๒๕๖๔

๙

ตัวอย่าง ๒.๑.๗

สารบัญตาราง

ตารางที่
๑
............................................................... .................................
................................................................................................
๒
................................................................................................
................................................................................................
๓
................................................................................................
................................................................................................
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หน้า
........
........
........

มกราคม ๒๕๖๔

๑๐
ตัวอย่าง ๒.๑.๗

สารบัญภาพ

ภาพที่
๑
........................................................................................................
........................................................................................................
๒
........................................................................................................
........................................................................................................
๓
........................................................................................................
........................................................................................................
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หน้า
........
........
........

มกราคม ๒๕๖๔

๑๑
๒.๒ ส่วนเนื้อหา
การเขี ยนผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย ๓ ลั กษณะงาน ได้แก่ ลั กษณะงานประจ า
ลักษณะงานโครงการ และลักษณะงานวิจัย โดยมีเนื้อความการเขียนผลงานทางวิชาการ ดังนี้
๒.๒.๑) ลักษณะงานประจา
การนาเสนอผลงานทางวิชาการในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ระดับที่สูงขึ้น ลักษณะงานประจา มีรูปแบบการนาเสนอผลงานทางวิชาการ กรณีที่เป็นผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา และมีเนื้อหาผลงานทางวิชาการ ดังนี้
บทที่ ๑ บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
วัตถุประสงค์
ขอบเขตการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
บทบาท หน้าที่ รายละเอียดหน่วยงาน (ถ้ามี)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
บทที่ ๓ วิธีดาเนินงาน
ขั้นตอนในการดาเนินงาน
วิธีการดาเนินงาน
บทที่ ๔ ผลการดาเนินงาน
ผลสาเร็จของงาน
วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
บทที่ ๕ สรุปผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
การนาผลงานไปใช้ประโยชน์
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
โดยมีรายละเอียดพร้อมคาอธิบายประกอบ ดังนี้
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มกราคม ๒๕๖๔

๑๒

ลักษณะงานประจา

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๑๓
บทที่ ๑ บทน า ประกอบด้ว ย ๕ หั ว ข้อหลั ก ได้แก่ ๑) ความเป็นมาและความส าคัญ
๒) วัตถุประสงค์ ๓) ขอบเขตการดาเนินงาน ๔) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และ ๕) นิยามศัพท์เฉพาะ

บทที่ ๑
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
…………………………………………………………………………………………..……………………………….…
…………………………………………………………………(เนื้อหา)…………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………….……………….….……………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………….……………….….……………………….………
…………………………………………………………………………………………….……………….….……………………….………
คาอธิบาย : แสดงให้เห็นถึงความจาเป็น ความสาคัญ สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งนาไปสู่
ความสาเร็จของการจัดทาผลงาน และการรายงานผลงาน โดยอาจมีการนาทฤษฎี แนวทาง หลักการ
ทางวิชาการมาอ้างอิง เพื่อการปรับปรุง พัฒนา หรือแก้ไขปัญหา ให้การดาเนินการนั้นมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
๑. .......................................................................................................................... .............
๒. ……………………….................….…(ระบุเป็นข้อ ๆ)………...........………................................
คาอธิบาย : เขียนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและชื่อเรื่อง ครอบคุลมสิ่งที่ดาเนินการ ภาษาที่ใช้ต้อง
กะทั ดรั ดชั ดเจน ระบุ เป็ นข้ อ ๆ เขี ยนในลั กษณะการรายงานผลการด าเนิ นงานและวิ เคราะห์ ผล
การดาเนินงาน (ไม่ควรเกิน ๒ ข้อ) เช่น 1. เพื่อรายงานผลการ... ๒. เพื่อวิเคราะห์ผล... ฯลฯ
ขอบเขตการดาเนินงาน
…………………………………………………………………………………………..……………………………….…
…………………………………………………………………(เนื้อหา)…………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………….……………….….……………………….………
ค าอธิ บ าย : เป็ น การก าหนดกรอบให้ ชั ด เจนว่ า ผู้ เ สนอผลงานจะรายงานและวิ เ คราะห์ ผ ล
การดาเนินการครอบคลุมเนื้อหา/เรื่องใด กับใคร ที่ไหน และเวลาใดบ้าง

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๑๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
…………………………………………………………………………………………..……………………………….…
…………………………………………………………………(เนื้อหา)…………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
คาอธิบาย : ระบุว่า ผลการดาเนินการครั้งนี้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ต่อการพัฒนา
ปรับปรุง หรือ แก้ไขปัญหาจากการดาเนินงาน หน่วยงานหรือบุคคลใดควรจะเป็นผู้ นาผลงานนี้
ไปใช้ประโยชน์ แต่ทั้งนี้การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือ
ผลสาเร็จที่เกิดขึ้น
นิจากการด
ยามศัพท์าเนิ
เฉพาะ
นการ
…………………………………………………………………………………………..……………………………….…
………………………………………………....…....…(ระบุเป็นข้อ ๆ)………...........………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………….……………….….……………………….………
ค าอธิ บ าย : หมายถึ ง ค าจ ากั ด ความเฉพาะหรื อ ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการด าเนิ น การครั้ ง นี้
เป็นความหมายที่น อกเหนื อจากความเข้าใจโดยทั่วไป อาจมีความหมายได้หลายอย่าง จึงต้องมี
การนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อสื่อความหมายถึงการดาเนินงานในเรื่องให้มีความเข้าใจตรงกัน โดยเป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการ

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๑๕
บทที่ ๒ เอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยหัวข้อ ๑) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๒) กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ๓) บทบาท หน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี) และ ๔) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

บทที่ ๒
เอกสาร หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
…………………………………………………………………………………………..……………………………….…
…………………………………………………………………(เนื้อหา)…………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………….……………….….……………………….………
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
…………………………………………………………………………………………..……………………………….…
……………………………………………..…………………(เนื้อหา)………………………...........………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………….……………….….……………………….………
บทบาท หน้าที่ รายละเอียดของหน่วยงาน (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………..……………………………….…
…………………………………………………………………(เนื้อหา)…………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………….……………….….……………………….………
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………..……………………………….…
…………………………………………………………………(เนื้อหา)…………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………….……………….….……………………….………
คาอธิบาย : ต้องค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและครอบคลุมเรื่องที่ดาเนินการ เช่น
ตั ว บทกฎหมาย ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ ประกาศ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี บทความทางวิ ช าการ
เอกสารรายงาน หรื อ งานวิ จั ย (ไม่ ค วรน าเพี ย งบทคั ด ย่ อ มาเท่ า นั้ น ) ตลอดจนแนวคิ ด ทฤษฎี
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ทางวิชาการที่นามาใช้ในการปฏิบัติงานที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินการ และ
ควรมีการสรุป หรือวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงเป็นแนวคิดในการดาเนินการของ
ตนเอง

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๑๖
บทที่ ๓ วิธีดาเนินงาน ประกอบด้วย ขั้นตอนในการดาเนินงาน และวิธีการดาเนินงาน

บทที่ ๓
วิธีดาเนินงาน
ขั้นตอนในการดาเนินงาน
…………………………………………………………………………………………..……………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………….……...............………..
…………………………………………………...............……(เนื้อหา)……………………………….………………….……………
……………………………………………………………………………….……………….….………...............……………….………
คาอธิบาย : อธิบายถึงขอบเขต ขั้นตอนและกระบวนการดาเนินงานที่รับผิดชอบโดยละเอียด
ในภาพรวมของงานทั้งหมด อาจนาเสนอในรูปแบบแผนผังการดาเนินงาน (Flowchart) พร้อม
คาอธิบาย ทั้งนี้อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละผลงาน บางผลงานอาจมีประชากร กลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือ การรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ
วิธผงีการดาเนินงาน
…………………………………………………………………………………………..……………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………….……...............………..
…………………………………………………...............……(เนื้อหา)……………………………….………………….……………
……………………………………………………………………………….……………….….………...............……………….………
คาอธิบาย : อธิบายถึงวิธีการดาเนินงานโดยละเอียดที่สะท้อนให้เห็นถึงความยุ่งยากซับซ้อน และ
ความรู้ความสามารถในส่วนที่ผู้เสนอผลงานเป็นผู้รับผิดชอบและดาเนินการ

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๑๗
บทที่ ๔ ผลการด าเนิ น งาน ประกอบด้ ว ย ผลส าเร็ จ ของงาน และการวิ เ คราะห์ ผ ล
การดาเนินงาน

บทที่ ๔
ผลการดาเนินงาน
ผลสาเร็จของงาน
…………………………………………………………………………………………..……………………………….…
…………………………………………………………………………………………….……………….….……………………….………
…………………………………………………………………(เนื้อหา)…………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………….……………….….……………………….………
…………………………………………………………………………………………..…………………………….....................….…
…………………………………………………………………………………………….……………….….……………………….………
…………………………………………………………………………………………….……………….….……………………….………
คาอธิบาย : เป็นการรายงานผลจากการดาเนินงานจากบทที่ 3 ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในบทที่ ๑ อย่างครบถ้วน อาจรายงานในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพก็ได้
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
…………………………………………………………………………………………..……………………………….…
…………………………………………………………………(เนื้อหา)…………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………….……………….….……………………….………
…………………………………………………………………………………………..…………………………….....................….…
…………………………………………………………………………………………….……………….….……………………….………
…………………………………………………………………………………………….……………….….……………………….………
…………………………………………………………………………………………..…………………………….....................….…
…………………………………………………………………………………………….……………….….……………………….………
…………………………………………………………………………………………….……………….….……………………….………
…………………………………………………………………………………………..…………………………….....................….…
คาอธิบาย : ผู้เสนอผลงานต้องวิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นว่าสอดคล้องกับลักษณะงาน
ที่ป ฏิบั ติตามแนวคิด ทฤษฎีที่ได้น าเสนอไว้ในบทที่ 2 เพื่อชี้ให้ เห็ น ถึง ความเชื่อมโยงในการใช้
หลักการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดาเนินงาน ควรมีการปรับปรุงแก้ไขผลการดาเนินการ
ต่อไปเช่นไร มีขั้นตอนการดาเนินการที่ชัดเจน (สามารถระบุขั้นตอนการทางานได้ว่ามีกี่ขั้นตอนหลัก
ต้องทากิจกรรมอะไรก่อนหลัง) ระหว่างการดาเนินการพบปัญหาอย่างไร และจะดาเนินการแก้ไข
ปั ญ หานั้ น ๆ อย่ า งไร หากต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาทบทวนในเรื่ อ งของการปฏิ บั ติ ง านใหม่ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพส าหรั บ การด าเนิ น งานควรท าอย่ า งไร การเสนอแนวทางในการด าเนิ น การที่ มี
ประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบ
แนวทางการเขี
ยนผลงานทางวิชาการเพื
ประเมิแผนภู
นบุคคล
สป.ศธ.
(อาจเป็นภาพประกอบการด
าเนิน่องาน
มิ หรื
อตารางต่าง ๆ)

มกราคม ๒๕๖๔

๑๘
บทที่ ๕ สรุปผลการดาเนินงาน ประกอบด้วย ๑) การสรุปผลการดาเนินงาน ๒) การนา
ผลงานไปใช้ประโยชน์ และ ๓) ข้อเสนอแนะ

บทที่ ๕
สรุปผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
…………………………………………………………………………………………..……………………………….…
…………………………………………………………………(เนื้อหา)…………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
ค าอธิ บ าย : สรุ ป ผลการด าเนิ น งานและสรุ ป วิ เ คราะห์ ผ ลการด าเนิ น งาน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินงานตลอดจนปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงาน
การนาผลงานไปใช้ประโยชน์
…………………………………………………………………………………………..……………………………….…
…………………………………………………………………(เนื้อหา)…………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
คาอธิบาย : อธิบายการนาผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์และมีความสอดคล้องกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
อย่างไร
ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………..……………………………….…
…………………………………………………………………(เนื้อหา)…………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
ค าอธิ บาย : ระบุ ข้อเสนอแนะระดับตนเอง ระดับหน่ว ยงาน และระดับนโยบาย เพื่อประกอบ
การตัดสินใจ และเพื่อประโยชน์การดาเนินงานในครั้งต่อไป

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๑๙

ลักษณะงานโครงการ
- รูปแบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
- รูปแบบรายงานผลการประเมินโครงการ

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๒๐
๒.๒.๒) ลักษณะงานโครงการ
ลักษณะงานโครงการ สามารถแบ่งการนาเสนอผลงานทางวิชาการ และการกาหนดชื่อ
ของผลงานได้เป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑) รายงานผลการดาเนินงานโครงการ เช่น รายงานผลการดาเนินงานโครงการการจัดงาน
วันเด็กของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. ... ใช้วัตถุประสงค์โครงการเป็นตัวรายงาน ว่าโครงการนี้ต้องการ
อะไร เช่น เพื่อรายงานผลการดาเนินงานโครงการ... เพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินโครงการ.... เป็นต้น
อนึ่ง มิใช่การนาวัตถุประสงค์ของโครงการมาระบุเป็นวัตถุประสงค์ของการรายงานผล
การดาเนินงานโครงการ
๒) รายงานผลการประเมินโครงการ เช่น การประเมิน ผลความพึงพอใจโครงการ
การจัดการวันเด็กของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. ... เป็นต้น ซึ่งต้องใช้หลักการ ทฤษฎี โมเดล
การประเมิน เป็นตัวรายงาน
การนาเสนอผลงานทางวิชาการในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับ
ที่สูงขึ้น ลักษณะงานโครงการ มีรูปแบบการนาเสนอผลงานทางวิชาการ กรณีที่เป็นผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมาและมีเนื้อหาผลงานทางวิชาการ ดังนี้
รูปแบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประกอบด้วย
บทที่ ๑ บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
วัตถุประสงค์
ขอบเขตของการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
บทบาท หน้าที่ รายละเอียดของหน่วยงาน (ถ้ามี)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
บทที่ ๓ วิธีดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
วิธีการดาเนินงานโครงการ
การติดตามและประเมินผล
บทที่ ๔ ผลสาเร็จของโครงการ
ผลสาเร็จของการรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
บทที่ ๕ สรุปวิเคราะห์และอภิปรายผล
สรุปผลการดาเนินงาน
วิเคราะห์และอภิปรายผลการดาเนินงาน
นาผลงานไปใช้ประโยชน์
ข้อเสนอแนะ
โดยมีรายละเอียดพร้อมคาอธิบายประกอบ ดังนี้
แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๒๑
บทที่ ๑ บทนา การเขียนรายงานผลการดาเนินโครงการ ประกอบด้วย ๕ หัวข้อหลัก
ได้แก่ ๑) ความเป็นมาและความสาคัญ ๒) วัตถุประสงค์ ๓) ขอบเขตของการดาเนินงาน ๔) ประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับ และ ๕) นิยามศัพท์เฉพาะ

บทที่ ๑
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)............................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ค าอธิ บาย : แสดงให้ เห็ น ถึง ความจาเป็น ความส าคัญ สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
ซึ่ ง น าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ของการจั ดท ารายงานผลการด าเนิ นโครงการ ซึ่ ง อาจมี ก ารน าทฤษฎี
แนวทาง หลักการทางวิชาการไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา หรือแก้ไขปัญหา ให้การดาเนินงานนั้น
มีประสิทธิภาพ มากขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. .......................................................................................................................................
๒. ……………………….................….…(ระบุเป็นข้อ ๆ)………...........………................................
๓. .......................................................................................................................................
คาอธิบาย : เขียนให้สอดคล้ องกับสภาพปัญหาและชื่อเรื่อง ครอบคุลมกับโครงการที่ดาเนินการ
รายงาน ภาษาที่ ใช้ ต้ องกะทั ดรั ดชั ดเจน ระบุ เป็ นข้ อๆ ขึ้ นต้ นด้ วยวลี (ไม่ ควรเกิ น ๒ ข้ อ) เช่ น
1) เพื่อรายงาน … 2) เพื่อเปรียบเทียบ ... 3) เพื่อประเมิน
ขอบเขตของการดาเนินงาน
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)............................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : เป็นการกาหนดกรอบให้ชัดเจนว่า จะรายงานผลการรายงานผลการดาเนินโครงการ
ครอบคลุมเรื่องใด ที่ไหน และเวลาใดบ้าง

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๒๒
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)............................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ค าอธิ บาย : ระบุว่า การรายงานผลการดาเนินโครงการครั้งนี้ คาดว่าจะก่อให้ เกิดประโยชน์
อย่างไรต่อการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจากการดาเนินงาน หน่วยงาน หรือบุคคลใดควรจะ
เป็นผู้นาผลงานนี้ไปใช้ประโยชน์ แต่ทั้งนี้การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับต้องสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของการรายงานผลการดาเนินโครงการด้วย
นิยามศัพท์เฉพาะ
............................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)............................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ค าอธิ บ าย : หมายถึ ง ค าจ ากั ด ความศั พ ท์ เ ฉพาะหรื อ ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรายงานผล
การดาเนินโครงการ ครั้งนี้ เป็นความหมายที่นอกเหนือจากความเข้าใจโดยทั่วไป อาจมีความหมาย
ได้หลายอย่าง จึงต้องมีการนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อสื่อความหมายให้มีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๒๓
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เ กี่ยวข้อง การเขียนรายงานผลการดาเนินโครงการ
ประกอบด้วย ๑) รายละเอียดโครงการ ๒) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ๓) บทบาท หน้าที่ และโครงสร้าง
ของหน่วยงาน (กรณีที่เกี่ยวข้อง) และ ๔) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ
............................................................................................................................................
.......................................................................(เนื้อหา)..............................................................................
..................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : ให้ระบุรายละเอียดของโครงการที่ จะนารายงานผลการดาเนินโครงการ รวมทั้งจานวน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
............................................................................................................................................
.......................................................................(เนื้อหา)..............................................................................
..................................................................................................................................................................
บทบาท หน้าที่ รายละเอียดของหน่วยงาน (ถ้ามี)
............................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)...........................................................................
..................................................................................................................................................................
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
............................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)...........................................................................
..................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : ต้องค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ เช่น หลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการประเมิน
โครงการ บทความทางวิช าการ เอกสารรายงาน หรืองานวิจัย ที่เ กี่ ยวข้ อ งของการรายงานผล
การด าเนิ น โครงการ (ไม่ ค วรน าเพี ย งบทคั ด ย่ อ มาเท่ า นั้ น ) ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการรายงานผล
การดาเนินโครงการ ซึ่งจะต้องมีการสรุป หรือวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงเป็นแนวคิด
ในการรายงานผลการดาเนินโครงการ

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๒๔
บทที่ ๓ วิธีดาเนินงาน การรายงานผลการดาเนินโครงการ ประกอบด้วย ๑) ขั้นตอน
การดาเนินงานโครงการ ๒) วิธีการดาเนินงานโครงการ และ ๓) การติดตามผลการดาเนินโครงการ

บทที่ ๓
วิธีดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...........................................................................(เนื้อหา).........................................................................
..................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : อธิบายถึงขอบเขต ขั้นตอนและกระบวนการดาเนินงานที่รับผิดชอบในภาพรวม
ของงานทั้ ง หมดพอสั ง เขป อาจน าเสนอในรู ป แบบแผนผั ง การด าเนิ น งาน (Flowchart)
พร้อมคาอธิบาย
วิธีการดาเนินงานโครงการ
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...........................................................................(เนื้อหา).........................................................................
..................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : อธิบายถึงวิธีการดาเนินงานโดยละเอียดที่สะท้อนให้เห็นถึงความยุ่งยากซับซ้อน และ
ความรู้ความสามารถในส่วนที่ผู้เสนอผลงานเป็นผู้รับผิดชอบและดาเนินการ
การติดตามและประเมินผล
............................................................................................................................. ...............
..................................................................................................................................................................
...........................................................................(เนื้อหา)......................................... ................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : อธิบายถึงวิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลาในการติดตามผลการดาเนินโครงการ

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๒๕
บทที่ ๔ ผลส าเร็ จ ของโครงการ การรายงานผลการด าเนิ น โครงการ ประกอบด้ ว ย
ผลสาเร็จของการรายงานผลการดาเนินงานโครงการ และวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน

บทที่ ๔
ผลสาเร็จของโครงการ
ผลสาเร็จของการรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)...........................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ........
คาอธิบาย : เป็นการรายงานผลการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการในบทที่ ๓ ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการรายงานผลการดาเนินงานโครงการในบทที่ ๑
วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)...........................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ........
คาอธิบาย : ผู้เสนอผลงานต้องวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามโครงการที่เกิดขึ้นว่าสอดคล้ อง
กับ หลั กการ แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูล ที่ เกี่ ยวข้ อ ง ที่ได้นาเสนอไว้ ในบทที่ ๒ เพื่อชี้ให้ เ ห็ น ถึ ง
ความเชื่อมโยงในการใช้ห ลั ก การต่ าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค จากการดาเนินงาน ควรมี
การปรับปรุงแก้ไขผลการดาเนินงานต่อไปเช่นไร มีขั้นตอนการดาเนินการที่ชัดเจน (สามารถระบุ
ขั้นตอนการทางานได้ว่าต้อ งมีกี่ขั้นตอนหลัก ต้องทากิจกรรมอะไร ก่อนหลัง) ระหว่างดาเนินการ
พบปัญหาอย่างไร และจะดาเนินการแก้ไขปัญหานั้น ๆ อย่างไร หากต้องมีการพิจารณาทบทวน
ในเรื่ องของการปฏิบั ติ งานใหม่ เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ าพส าหรับการดาเนิน งานควรทาอย่ า งไร
การเสนอแนวทางในการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๒๖
บทที่ ๕ สรุปผลการดาเนินงาน ประกอบด้วย การสรุปผลการดาเนินงาน วิเคราะห์และ
อภิปรายผลการดาเนินงาน การนาผลงานไปใช้ประโยชน์ และ ข้อเสนอแนะ

บทที่ ๕
สรุปผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)...........................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ค าอธิ บาย : สรุ ป ผลการดาเนิ น งานเป็นความเรียงให้ ส อดคล้ องกับวัตถุประสงค์และวิ ธี ก าร
ดาเนินงานในบทที่ ๓ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงาน
วิเคราะห์และอภิปรายผลการดาเนินงาน
...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...................................................................(เนื้อหา)........................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : ผู้เสนอผลงานต้องวิเคราะห์และอภิปรายผลการดาเนินงานให้สอดคล้องกับโครงการ
ตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่ได้นาเสนอไว้ในบทที่ 2 เพื่อชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงในการใช้หลักการ
ต่ าง ๆ ในการรายงานผลการด าเนิ นงานโครงการ/ประเมิ นผลโครงการ โดยเสนอแนวทางในการ
ดาเนินการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ อาจมีภาพ แผนภูมิ ตารางต่าง ๆ ประกอบด้วย
การนาผลงานไปใช้ประโยชน์
...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................(เนื้อหา)........................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ค าอธิ บาย : อธิบายการนาผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์และมีความสอดคล้ องกับประโยชน์ ที่ค าดว่ า
จะได้รับ อย่างไร

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๒๗

ข้อเสนอแนะ
...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)...........................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / องค์กร / บุคคล
- ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานในครั้งต่อไป

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๒๘
รูปแบบรายงานผลการประเมินโครงการ ประกอบด้วย
บทที่ ๑ บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
วัตถุประสงค์
ขอบเขตของการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
บทบาท หน้าที่ รายละเอียดของหน่วยงาน (ถ้ามี)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
บทที่ ๓ วิธีดาเนินงาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กรอบการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
การติดตามและประเมินผลโครงการ
บทที่ ๔ ผลสาเร็จของโครงการ
ผลสาเร็จของการประเมินโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพวิเคราะห์
ผลการประเมินโครงการ
บทที่ ๕ สรุปผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
วิเคราะห์และอภิปรายผลการดาเนินงาน
การนาผลงานไปใช้ประโยชน์
ข้อเสนอแนะ
โดยมีรายละเอียดพร้อมคาอธิบายประกอบ ดังนี้

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๒๙
บทที่ ๑ บทนา การเขียนรายงานผลการประเมินโครงการ ประกอบด้วย ๕ หัวข้อหลัก
ได้แก่ ๑) ความเป็นมาและความสาคัญ ๒) วัตถุประสงค์ ๓) ขอบเขตของการดาเนินงาน ๔) ประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับ และ ๕) นิยามศัพท์เฉพาะ

บทที่ ๑
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)............................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ค าอธิ บาย : แสดงให้ เห็ น ถึง ความจาเป็น ความส าคัญ สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
ซึ่งน าไปสู่ ความส าเร็ จ ของการจั ดทารายงานผลการประเมินโครงการ ซึ่งอาจมีการนาทฤษฎี
แนวทาง หลักการทางวิชาการไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา หรือแก้ไขปัญหา ให้การดาเนินงานนั้น
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการประเมินโครงการให้ระบุ รูปแบบและวิธีการประเมินที่จะใช้ใน
รายงานให้ชัดเจน
วัตถุประสงค์
๑. .......................................................................................................................................
๒. ……………………….................….…(ระบุเป็นข้อ ๆ)………...........………................................
คาอธิบาย : เขียนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและชื่อเรื่อง ครอบคุลมกับการรายงานผลประเมิน
โครงการ ภาษาที่ ใช้ ต้ องกะทั ดรั ดชั ด เจน ระบุ เป็ นข้ อๆ ขึ้ นต้ นด้ วยวลี (ไม่ ควรเกิ น ๒ ข้ อ) เช่ น
1) เพื่อรายงาน … 2) เพื่อเปรียบเทียบ ... 3) เพื่อประเมิน เป็นต้น
ขอบเขตของการดาเนินงาน
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)............................................................................
..................................................................................................................................................................
ค าอธิ บาย : เป็นการกาหนดกรอบการประเมินให้ชัดเจนว่า การรายงานผลการประเมินโครงการ
ครอบคลุมเรื่องใด ที่ไหน และเวลาใดบ้าง

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๓๐
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)............................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : ระบุว่า การรายงานผลการประเมินโครงการครั้งนี้ คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างไร ต่อการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจากการดาเนินงาน หน่วยงาน หรือบุคคลใด
ควรจะเป็นผู้นาผลงานนี้ไปใช้ประโยชน์ แต่ทั้งนี้การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการรายงานผลการประเมินโครงการด้วย
นิยามศัพท์เฉพาะ
............................................................................................................................................
............................................................................(เนื้อหา)........................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ค าอธิ บ าย : หมายถึ ง ค าจ ากั ด ความศั พ ท์ เ ฉพาะหรื อ ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรายงานผล
การประเมิ น โครงการ ครั้ ง นี้ เป็ น ความหมายที่ น อกเหนื อ จากความเข้ า ใจโดยทั่ ว ไป อาจมี
ความหมายได้หลายอย่าง จึงต้องมีการนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อสื่อความหมายให้มีความเข้าใจชัดเจน
ตรงกัน

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๓๑
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขียนรายงานผลการประเมินโครงการ
ประกอบด้วย ๑) รายละเอียดโครงการ ๒) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ๓) บทบาท หน้าที่ และโครงสร้าง
ของหน่วยงาน (กรณีที่เกี่ยวข้อง) และ ๔) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.......................................................................(เนื้อหา)..............................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : ให้ระบุรายละเอียดของโครงการที่จะรายงานผลการประเมินโครงการ รวมทั้งจานวน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.......................................................................(เนื้อหา)..............................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
บทบาท หน้าที่ รายละเอียดของหน่วยงาน (ถ้ามี)
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)............................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ...........
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๓๒
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)............................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..............
.................................................................................................................... ..............................................
..................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : ต้องค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ เช่น หลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการประเมิน
โครงการ บทความทางวิชาการ เอกสารรายงาน หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องของการรายงานผลการประเมิน
โครงการ (ไม่ควรนาเพียงบทคัดย่อมาเท่านั้น) ที่จาเป็นต้องใช้ในการรายงานผลการประเมินโครงการ
ซึ่งจะต้องมีการสรุ ป หรือวิเคราะห์ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงเป็นแนวคิดในการรายงานผล
การประเมินโครงการ
ทั้ งนี้ ผู้ เสนอผลงานเลื อ กใช้ รู ป แบบการประเมิ นโครงการรู ป แบบใด ให้ ด าเนิ น การ
ตามหลักการและแนวทางการประเมินตามรูปแบบนั้น

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๓๓
บทที่ ๓ วิ ธี ด าเนิ น งาน การรายงานผลประเมิ น โครงการให้ ดาเนิน การประเมิ นให้ มี
ความถูกต้องตามหลัก หรือวิธีการประเมินในแต่ละรูปแบบของการประเมิน ประกอบด้วย ๑) ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง ๒) กรอบการประเมิน ๓) เครื่องมือประเมิน ๔) เกณฑ์การประเมิน ๕) การเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูล และ ๖) การติดตามและประเมินผลโครงการ

บทที่ ๓
วิธีดาเนินงาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.......................................................................(เนื้อหา)..............................................................................
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ..........
..................................................................................................................................................................
ค าอธิ บาย : อธิบ ายถึงประชากรที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้ว่าเป็นใครบ้าง
มีจานวนเท่าใด กรณีเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัว อย่างให้ อธิบายถึงวิธีการสุ่ มกลุ่ มตัว อย่างพร้อ มระบุ
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กรอบการประเมิน
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.......................................................................(เนื้อหา)..............................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : อธิบายถึงกรอบการประเมินซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการประเมิน ประเด็น
การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ข้องมูล เกณฑ์การประเมิน
โดยอาจจัดทาเป็นตารางตามประเด็นที่ระบุข้างต้น ตัวอย่าง เช่น
วัตถุประสงค์ของ ประเด็น
การประเมิน
การประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิน

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

แหล่งข้อมูล การวิเคราะห์
เกณฑ์
ข้อมูล
การประเมิน

มกราคม ๒๕๖๔

๓๔

เครื่องมือประเมิน
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................(เนื้อหา).........................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : ให้อธิบายถึงประเภทของเครื่องมือ เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสารวจ
แบบทดสอบ แบบสั ง เกต เป็ น ต้ น วิ ธี ก ารสร้ า งเครื่ อ งมื อ การหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ และ
ผลการหาคุณภาพของเครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................(เนื้อหา).........................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : อธิบายถึงการได้มาซึ่งเกณฑ์การประเมิน เช่น การเทียบเคียงหรืออ้างอิงจากเกณฑ์
ของใคร (ระบุ) หรือการพัฒนาเกณฑ์การประเมินขึ้นเองด้วยวิธี ใดและระบุเกณฑ์การประเมินที่ใช้
ในครั้งนี้
การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
............................................................................................................................. ...............
..................................................................................................................................................................
............................................................................(เนื้อหา)........................................ .................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : อธิบายถึงขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งระบุสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การติดตามและประเมินผลโครงการ
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................(เนื้อหา).........................................................................
..................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : อธิบายถึงวิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ในการติดตามและประเมินผลโครงการ

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๓๕
บทที่ ๔ ผลสาเร็ จของโครงการ กรณีการรายงานผลประเมินโครงการ ประกอบด้ว ย
ผลสาเร็จของการประเมินโครงการ และวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน

บทที่ ๔
ผลสาเร็จของโครงการ
ผลสาเร็จของการประเมินโครงการ
เชิงปริมาณ
...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)...........................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
เชิงคุณภาพ (ติดตามและประเมินโครงการ)
...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)...........................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ค าอธิ บาย : เป็ น การรายงานผลตามวัต ถุประสงค์ การประเมินผลโครงการ โดยอาจนาเสนอ
เป็ น ตารางพร้ อ มคาอธิ บ ายตารางหรื อ ความเรี ยง พร้อมทั้งแปลผลและเปรี ยบเที ยบกับ เกณฑ์
การประเมินที่กาหนดไว้ (บทที่ ๓)
ผลการประเมินโครงการ
...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)...........................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : กรณีรายงานผลการประเมินโครงการ เป็นการรายงานผลตามวัตถุประสงค์การประเมิน
โครงการ โดยอาจน าเสนอเป็ นตารางพร้ อมค าอธิ บายตารางหรื อความเรี ยงพร้ อมทั้ งแปลผลและ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ (บทที่ ๓)

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๓๖
บทที่ ๕ สรุปผลการดาเนินงาน ประกอบด้วย ๑) สรุปผลการดาเนินงาน ๒) วิเคราะห์
และอภิปรายผลการดาเนินงาน ๓) การนาผลงานไปใช้ประโยชน์ และ ๔) ข้อเสนอแนะ

บทที่ ๕
สรุปผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)...........................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ค าอธิ บาย : สรุ ป ผลการดาเนิ น งานเป็นความเรียงให้ ส อดคล้ องกับวัตถุประสงค์และวิ ธี ก าร
ดาเนินงานในบทที่ ๓ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงาน
วิเคราะห์และอภิปรายผลการดาเนินงาน
...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................(เนื้อหา)........................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : ผู้เสนอผลงานต้องวิเคราะห์และอภิปรายผลการดาเนินงานให้สอดคล้องกับโครงการ
ตามหลั กการ แนวคิด ทฤษฎี ที่ได้นาเสนอไว้ในบทที่ 2 เพื่อชี้ให้ เห็ นความเชื่อมโยงในการใช้
หลั กการต่าง ๆ ในการรายงานผลประเมิ น โครงการ โดยเสนอแนวทางในการด าเนิน การที่ มี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ อาจมีภาพ แผนภูมิ ตารางต่าง ๆ ประกอบด้วย
การนาผลงานไปใช้ประโยชน์
...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)...........................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : อธิบายการนาผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์และสอดคล้องกับประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
อย่างไร

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๓๗
ข้อเสนอแนะ
...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)...........................................................................
........................................................................................................................................ .........................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / องค์กร / บุคคล
- ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานในครั้งต่อไป

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๓๘

ลักษณะงานวิจัย

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๓๙
๓) ลักษณะงานวิจัย
การนาเสนอผลงานทางวิช าการเพื่อประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งระดับ
ที่สูงขึ้น ลักษณะงานวิจัย มีรูปแบบการนาเสนอผลงานทางวิชาการ กรณีที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
และมีเนื้อหาผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
บทที่ ๑ บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นิยามศัพท์เฉพาะ
สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
บทที่ ๒ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
บทที่ ๓ วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล/ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล/ผลการวิจัย
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไป

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๔๐
บทที่ ๑ บทน า ประกอบด้ว ย ๖ หั ว ข้อหลั ก ได้แก่ ๑) ความเป็นมาและความส าคัญ
ของการวิ จั ย ๒) วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ๓) ขอบเขตการวิ จั ย ๔) ประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ
๕) นิยามศัพท์เฉพาะ และ ๖) สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)

บทที่ ๑
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
…………………………………………………………………………………………..……………………………….…
…………………………………………………………………(เนื้อหา)…………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
คาอธิบาย : การแสดงให้เห็นถึงความจาเป็น ความสาคัญ สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
ซึ่งนาไปสู่ปัญหาการวิจัยให้ชัดเจน โดยอาจเป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเป็นประจา หรืองาน
ที่ได้รับมอบหมาย โดยอาจมีการนาทฤษฎี แนวทาง หลักการทางวิชาการมาอ้างอิง เพื่อการปรับปรุง
พัฒนา หรือแก้ไขปัญหา ให้การดาเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. .......................................................................................................................... .............
๒. ……………………….................….…(ระบุเป็นข้อ ๆ)………...........………................................
ค าอธิ บ าย : ผู้ เ สนอผลงานต้ อ งเขี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาและชื่ อ เรื่ อ ง ครอบคุ ล ม
สิ่งที่ดาเนินการวิจัย ภาษาที่ใช้ต้องกะทัดรัดชัดเจน ไม่กากวม ระบุเป็นข้อๆ (ไม่ควรเกิน ๒ ข้อ) เช่น
1. เพื่อศึกษา....... ๒. เพื่อวิเคราะห์ผล..... ๓. เพื่อสารวจ ... ๔. เพื่อเปรียบเทียบ ... ฯลฯ
ขอบเขตการวิจัย
…………………………………………………………………………………………..……………………………….…
…………………………………………………………………(เนื้อหา)…………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
ค าอธิ บาย : เป็ นการจ ากั ดหรื อ ก าหนดกรอบของปั ญหาให้ มี ความชั ดเจนมากยิ่ งขึ้ น ว่ าผู้ เ สนอ
ผลงานวิจัย จะดาเนิ นการวิจั ยที่ ครอบคลุ มเนื้อหา/เรื่องใด กับใคร ที่ไหน และเวลาใดบ้าง เช่น
ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตที่เกี่ยวกับเวลา ขอบเขตที่เกี่ยวกับวิธีการรวบรวม
ข้อมูล เป็นต้น

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๔๑
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
…………………………………………………………………………………………..……………………………….…
…………………………………………………………………(เนื้อหา)…………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
คาอธิบาย : ระบุว่า ผลการวิจัยครั้งนี้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ต่อการพัฒนา ปรับปรุง
หรือ แก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน หน่วยงานหรือบุคคลใดควรจะเป็นผู้นาผลงานนี้ไปใช้ประโยชน์
แต่ทั้งนี้การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือผลสาเร็จที่เกิดขึ้น
และเขียนด้วยข้อความสั้น กะทัดรัด ชัดเจน และต้องมีความเป็นไปได้ กรณีมีประโยชน์มากกว่า
๑ ประการ ควรระบุเป็นข้อ
นิจากการด
ยามศัพท์าเนิ
เฉพาะ
นการ
…………………………………………………………………………………………..……………………………….…
…………………………………………………………………(ระบุเป็นข้อ ๆ)………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………….……………….….……………………….………
ค าอธิ บ าย : หมายถึ ง ค าจ ากั ด ความเฉพาะหรื อ ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการด าเนิ น การครั้ ง นี้
เป็นความหมายที่นอกเหนือจากความเข้าใจโดยทั่วไป มีความหมายได้หลายอย่าง จึงต้องมีการนิยาม
ศัพท์เฉพาะ เพื่อสื่อความหมายให้มีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน โดยเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ
สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………..……………………………….…
………………………………………………………………...........................………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….….….……
…………………………………………………………………………………………….……………….….……………………….………
คาอธิบาย : หมายถึง การระบุถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร ตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไป สามารถทดสอบ
ความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรได้ โดยการรวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ซึ่ ง ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ
ประกอบด้วย

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๔๒
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๑) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง ๒) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ ๓) กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.......................................................................(เนื้อหา)..............................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.......................................................................(เนื้อหา)..............................................................................
....................................................................................................................................................... ...........
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
กรอบแนวคิดในการวิจัย
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)...........................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : เนื้อหาในบทที่ ๒ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต้องครอบคลุมตัวแปรที่จะศึกษา
กรณี ยกข้อความอ้างอิ งไม่ควรคัดลอกเกิน ๗ บรรทัด และให้ ส รุปเป็นความคิดเห็ นของตนเอง
(ต้องค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ เช่น หลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการประเมินโครงการ
บทความทางวิชาการ เอกสารรายงาน หรืองานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ควรนาเพียงข้อมูลจากบทคัดย่อ
มาใช้เท่านั้น) และจาเป็นต้องใช้ในการรายงานผลการดาเนินการวิจัย)

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๔๓
บทที่ ๓ วิธีการดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย ๑) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๒) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ๓) การเก็บรวบรวมข้อมูล และ ๔) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล

บทที่ ๓
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.......................................................................(เนื้อหา)..............................................................................
..................................................................................................................................................................
ค าอธิ บาย : ให้อธิบายถึงประชากรที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้ว่าเป็นใครบ้าง
มีจานวนเท่าใด กรณีเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างให้อธิบายถึงวิธีการสุ่มตัวอย่าง พร้อมระบุจานวน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.......................................................................(เนื้อหา)..............................................................................
..................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : ให้อธิบายถึงประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
แบบสารวจ แบบทดสอบ แบบสังเกต เป็นต้น วิธีการสร้างเครื่ องมือ การหาคุณภาพของเครื่องมือ
และผลการหาคุณภาพของเครื่องมือดังกล่าว
การเก็บรวบรวมข้อมูล
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)............................................................................
..................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : ให้อธิบายถึงขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งระบุ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๔๔
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)...........................................................................
..................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : การนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากรมาจาแนกเพื่อตอบ
ประเด็นปัญหาการวิจัย หรือทดสอบสมมติฐานการวิจัยให้ครบทุ กข้อ ระบุงานวิจัยรูปแบบใด และ
ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ หรือ การวิจัยเชิงคุณภาพ

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๔๕
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล/ผลการวิจัย ระบุผลการวิเคราะห์ข้อมูล/ผลการวิจัย

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล/ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล/ผลการวิจัย
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.......................................................................(เนื้อหา)..............................................................................
............................................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..............
..................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : ต้องวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในบทที่ ๑ บทที่ ๒ และบทที่ ๓

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๔๖
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย ๓ หัวข้อหลัก ดังนี้ ๑) สรุป
ผลการวิจัย ๒) อภิปรายผลการวิจัย และ ๓) ข้อเสนอแนะ

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.......................................................................(เนื้อหา)..............................................................................
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ..........
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : ผู้เสนอผลงานต้องรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการวิจัยเพื่อตอบปัญหา
การวิจัย การเขียนสรุปผลการวิจัยควรเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือสมมติฐาน
การวิจัย (ถ้ามี)
อภิปรายผลการวิจัย
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.......................................................................(เนื้อหา)..............................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : การแปลผลข้อค้นพบจากการวิจัยในลักษณะตีความหรือประเมินผล เพื่ออธิบายและ
ยืนยันความสอดคล้องและความแตกต่างระหว่างข้อค้นพบกับสมมติฐานการวิจัย และอภิปรายเพื่อ
เชื่อมโยงระหว่างผลการวิจัยที่ได้กับผลวิจัยที่ผ่านมา ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบความคิด
ในการวิจัยว่ามีความสอดคล้อง หรือขัดแย้งกันอย่างไร

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๔๗

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.......................................................................(เนื้อหา)..............................................................................
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ..........
..................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
............................................................................................................................................
.......................................................................(เนื้อหา)..............................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ..........
ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไป
............................................................................................................................................
.......................................................................(เนื้อหา)..............................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : ต้องระบุเนื้อความที่เชื่อมโยงกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ ๒
ข้อเสนอแนะ สามารถแบ่งออกเป็น ๒ หัวข้อย่อย ได้แก่ ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไป กล่าวคือ ประเด็นที่ผู้เสนอผลงาน เสนอแนะขึ้นมาจากผลการวิจัย
หรือข้อค้นพบจากการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญ เพื่อให้ข้อมูล คาแนะนา แนวทางหรือวิธีการใด ๆ
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนา การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง
เป็นต้น นิยมเขียนเป็นรายข้อมากกว่าความเรียง

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๔๘
๒.๓ ส่วนท้าย
เอกสารส่วนท้ายนี้ เป็นการระบุเอกสารอ้างอิง แหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
๒ หัวข้อหลัก คือ บรรณานุกรม และภาคผนวก โดยมีรายละเอียดพร้อมคาอธิบายประกอบ ดังนี้
๒.๓.๑ บรรณานุกรม

บรรณานุกรม
....................................................................................................................................................................

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

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

.......................................................................................................................
คาอธิบาย : การเขียนบรรณานุกรม เป็นการนารายชื่อเอกสารต่าง ๆ ที่ได้อ้างอิงไว้ในเนื้อหาของ
ผลงานทางวิชาการ มาจัดระบบโดยใช้รูปแบบการเขียนที่เหมือนกันทั้งหมด เช่น รูปแบบ APA
(American Psychological Association) เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น รายการเอกสารในส่ ว นอ้ า งอิ ง
ต้องสอดคล้องกับเอกสารที่อ้างอิงไว้ในภาคเนื้อหา โดยเรียงลาดับตามตัวอั กษร และใช้รูปแบบ
เดียวกันทั้งเล่ม

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๔๙
๒.๓.๒ ภาคผนวก

ภาคผนวก
๑. .....................................................................................................................................
........................................................................................................................
๒. .....................................................................................................................................
........................................................................................................................
๓. .....................................................................................................................................
........................................................................................................................
.

ค าอธิ บาย : ควรเป็ น การน าเสนอเอกสารส าคั ญ และจ าเป็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผลงาน
ทางวิชาการอย่างชัดเจน เท่านั้น

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๕๐

ส่วนที่ ๓
ข้อเสนอแนวคิด /วิธีการและการพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนวคิด วิธีการ พัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรเป็นแนวคิด
วิสัยทัศน์ หรือแผนงานที่จะทาในอนาคต เพื่อพัฒนางานในตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้งควรเป็นแนวคิดหรือแผนงานที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
และให้ มี ก ารติ ด ตามผลภายหลั ง การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ง ไปสั ก ระยะหนึ่ ง แล้ ว โดยให้ น าเสนอ
ในรู ป แบบของงานโครงการ หรื อ กิ จ กรรมที่ จ ะด าเนิ น การและก าหนดตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ไว้ ด้ ว ย
รายละเอี ย ดของข้ อ เสนอแนวคิ ด นี้ ต้ อ งน าเสนอให้ เ ป็ น ไปตามหั ว ข้ อ ที่ ก าหนด คื อ ๑) ชื่ อ เรื่ อ ง
๒) หลักการและเหตุผล ๓) วัตถุประสงค์ของการนาเสนอ ๔) แนวความคิด/บทวิเคราะห์/ข้อเสนอ
๕) ผลที่คาดว่าจะได้รั บ และ ๖) ตัว ชี้วัดความส าเร็จ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดแนวทางการ
นาเสนอได้ ดังนี้

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๕๑
๑ ชื่อเรื่อง : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
คาอธิบาย : การตั้งชื่อเรื่องต้องใช้ภาษาเขียนที่อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน ไม่ใช้ภาษาพูด
๒. หลักการและเหตุผล
...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)...........................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .....
คาอธิบาย : เป็นการนาเสนอที่มาของปัญหาหรือของชื่อเรื่องที่จะนาเสนอ โดยแสดงให้เห็นถึง
ความรู้พื้นฐาน และความเข้าใจในปัญหาของเรื่องที่จะนาเสนอ โดยการนาปัญหาที่เกิด ขึ้ นมา
วิเคราะห์ กับ ข้อมูล ที่มีอยู่ เพื่อน าไปสู่ เรื่องที่ต้องการนาเสนอ พร้อมทั้งระบุว่า แนวความคิดนี้
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องหน่ ว ยงาน ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างไร เป็นการโน้มน้าวให้เห็นว่าน่าจะมีการดาเนินการในเรื่องนี้ รวมถึงระบุ
ความจาเป็น คุณค่า และประโยชน์ที่จะได้รับ หากมีการอ้างอิงข้อมูลให้อ้างถึงที่มาด้วย
๓. วัตถุประสงค์ของการนาเสนอ
...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)...........................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : เป็นข้อความที่บอกให้ผู้อื่นได้ทราบว่า จะเกิดอะไรหากทาตามแนวคิดนี้ โดยในส่วน
ของวัตถุประสงค์จะต้องระบุให้ชัดเจน

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๕๒

๔. แนวความคิด/บทวิเคราะห์/ข้อเสนอ
...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................................................(เนื้อหา)...........................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : เมื่อผู้เสนอผลงานได้นาเสนอหลักการและเหตุผล รวมทั้งได้กาหนดวัตถุประสงค์
ของเรื่องที่นาเสนอแล้ว ผู้เสนอผลงานจะต้องกาหนดแนวความคิดที่นามาปรับใช้ในการวิเคราะห์
เรื่องที่ต้องการนาเสนอ พร้อมทั้งกาหนดเป็นข้อเสนอสาหรับใช้เป็นแนวทางหรือแผนงาน เพื่อใช้
.................................................................................................................................................................
ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จของงานตามตัวชี้วัดที่ให้ไว้ เพราะผลงานส่วนที่เป็นข้อเสนอ
แนวความคิด วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กองการเจ้าหน้าที่
จะได้ติดตามประเมินผลหลังจากได้แต่งตั้งให้ผู้เสนอผลงานดารงตาแหน่งในสายงานทางวิชาการ
แล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยมีรายละเอียดการเขียนผลงาน
แบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
แนวความคิด
..............................................................................................................................................
......................................................................(เนื้อหา)................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : เพื่อให้ผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ เหมาะสมกับผลงานทางวิชาการ ผู้นาเสนอผลงานต้อง
ตรวจสอบดูว่าเรื่องที่นาเสนอจะต้องอาศัยทฤษฎี แนวความคิดทางวิชาการ หรือข้อกฎหมาย รวมถึง
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการเขียนผลงานทางวิชาการมากน้อยเพียงใด โดยให้พิจารณา
เฉพาะส่วนที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น สาหรับส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องยกขึ้นมากล่าว
อ้างอิงแต่อย่างใด

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๕๓

บทวิเคราะห์
..............................................................................................................................................
......................................................................(เนื้อหา)................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : เมื่อผู้นาเสนอผลงานได้นาเสนอถึงความสาคัญของปัญหา และได้พิจารณาตรวจสอบ
แล้ ว ว่ า จะต้ อ งใช้ แ นวความคิ ด ทางวิ ช าการเกี่ ยวข้ อ งอย่ า งไรบ้ า ง เมื่ อ สามารถก าหนดได้ แ ล้ ว
จึงวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาว่าเป็นอย่างไร สาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา รวมทั้ง
สามารถนาแนวคิดทางวิชาการที่ยกขึ้นมากล่าวอ้างใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างไร หรือใช้ในการพัฒนา
งานหรือปรับปรุงงานได้อย่างไร โดยผู้เขียนต้องแสดงการวิเคราะห์ให้เห็นว่าแนวความคิด ทฤษฎี
หรือวรรณกรรมที่รวบรวมมาเป็นองค์ความรู้ ใช้ทาอะไร อย่างไร และเกิดผลดีกับผลงานที่ทานั้น
อย่างไร ในส่วนของการวิเคราะห์ นี้ ผู้เสนอผลงานจะต้องแสดงถึงความสั มพันธ์ของปัญหาและ
แนวความคิ ด ทางวิช าการที่ย กขึ้ น มาประกอบอย่ างชัด เจน เช่ น การใช้ ห ลั ก การวิธีก ารพั ฒ นา
ระบบงานเป็ น เครื่ องมือแก้ไ ขปั ญหาเกี่ยวกับ การบริห ารจัดการ ผู้ เสนอผลงานจะต้องแสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ของปัญหาและแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการ วิธีการของสารสนเทศทางการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีด้านการบริหารจั ดการหรือแนวความคิดอื่น ๆ ที่ยกกล่าวอ้างมาสังเคราะห์รวมกัน
เพื่ อ แก้ ปั ญ หาหรื อ วิ ธี ก ารพั ฒ นางานหรื อ ปรั บ ปรุ ง งานในต าแหน่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากนั้ น
จึงกาหนดเป็นข้อเสนอเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือวิธีการพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานในตาแหน่งที่ได้รับ
การแต่งตั้งต่อไป
ข้อเสนอ
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
......................................................................(เนื้อหา)................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ................
....................................................................................................................................................................
ค าอธิ บาย : เป็ น การน าเสนอวิธีการหรือแผนงาน ที่ผู้ นาเสนอผลงานกาหนดขึ้น เพื่อใช้ปฏิบัติ
ในอนาคตหลังจากได้รับการแต่งตั้งแล้ว โดยต้องกาหนดวิธีการปฏิบัติงานให้ชัดเจน สามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริงและเห็นผลสาเร็จของงานได้ชัดเจน ไม่ควรเป็นข้อเสนอที่ผูกพันกับปัจจัยภายนอกมาก
เช่ น ต้ อ งใช้ ง บประมาณในการด าเนิ น งานมากหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ ซึ่ ง อาจท าให้
ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จของงานได้ในเวลาอันใกล้ ควรเป็นข้อเสนอที่ผู้เสนอผลงาน
สามารถนาไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง หรื อปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่สังกัดอยู่ โดยผู้เสนอผลงานต้อง
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ความรู้ กระบวนการจัดทาและผลสาเร็จของผลงาน

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๕๔

ตัวอย่าง ผู้เสนอผลงานมีวัตถุประสงค์ว่า “พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา” สามารถนาเสนอ
ผลงานตามหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้นได้ ดังนี้
ด้านแนวความคิด ผู้เสนอผลงานจะต้องหาทฤษฎีหรือวรรณกรรมที่แสดงให้เห็นว่า
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่มีคุณภาพนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เช่น การเปลี่ ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี และกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานระบบเดิมที่มีการดาเนินงานหลายขั้นตอน ยุ่งยาก
ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อนามาจัดทาข้อมูล สรุปสาหรับการติดตามการปฏิบัติงานโดยรวมขององค์การ
จึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบงานที่สามารถช่วยให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในและกระบวนการบริหาร
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น
ด้ า นบทวิเ คราะห์ ผู้ เสนอผลงานจะต้อ งวิเ คราะห์ ว่ า ความรู้ความเข้า ใจและแผน
ดาเนินการมีกระบวนการปฏิบัติ ให้เป็นรูปแบบและเกิดผลสาเร็จได้อย่างไร รวมทั้งนาไปสู่การสร้าง
เครื่องมือวัดคุณภาพได้อย่างไร ใช้เกณฑ์ใดเป็นตัวตัดสินความมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพ
ด้านข้อเสนอ ผู้เสนอผลงานจะต้องแสดงรูปแบบความสัมพันธ์ในการดาเนินการ ดังนี้
ตัวกาหนดคุณภาพ
- ความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการบริหารและ
การปฏิบัติงาน
- แผนดาเนินการ

กระบวนการผลิตผลงาน
- วางแผน
- ดาเนินการ
- เครื่องมือวัด

เป้าหมาย
- ระบบสารสนเทศที่มี
คุณภาพ

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
..............................................................................................................................................
......................................................................(เนื้อหา)................................................................................
....................................................................................................................................................................
ค าอธิ บ าย : เมื่ อ ท าการรวบรวมและวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว สามารถแสดงให้ เ ห็ นถึง
ความสาคัญของผลงาน โดยกล่าวถึงการคาดหวังของประโยชน์ที่จะได้รับจากการนาเสนอผลงานนี้
ว่ามีผลต่อระบบการวิจัยได้อย่างไร ทั้งผลทางตรงและทางอ้อม ผู้ใดหรือหน่วยงานใดจะเป็นผู้ นา
ผลงานนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
๖. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
..............................................................................................................................................
......................................................................(เนื้อหา)................................................................................
....................................................................................................................................................................
คาอธิบาย : ให้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของงานที่นาเสนอให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถวัดได้
ไม่ควรกาหนดตัวชี้วัดหลายตัว เพราะจะต้องมีการติดตามผลภายหลังการแต่งตั้งแล้วว่าผลสาเร็จ
ของงานที่นาเสนอเป็นไปตามค่าตัวชี้วัดความสาเร็จที่ผู้เสนอผลงานได้กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๕๕

ส่วนที่ ๔
มาตรฐานรูปแบบในการพิมพ์ผลงาน
มาตรฐานรูปแบบในการพิมพ์ผลงาน มีดังต่อไปนี้
๑. กระดาษที่ใช้ กระดาษ A๔
๒. หลักในการพิมพ์
๒.๑ ในการพิมพ์ให้เว้นขอบกระดาษด้านซ้าย ๑ ๑/๒ นิ้ว ด้านขวา ๓/๔ นิ้ว ด้านบน ๑ ๑/๒ นิ้ว
ด้านล่าง ๑ นิ้ว
๒.๒ หมายเลขหน้าให้พิมพ์ไว้ตอนบนทางมุมขวามือของหน้ากระดาษโดยพิมพ์ห่ าง
จากขอบบนและขอบข้างทางขวาโดยประมาณด้านละ ๑ นิ้ว ทุก ๆ หน้าหลังจากหน้าสารบัญเป็นต้นไป
สาหรับหน้าที่ตรงกับ “บทที”่ ไม่ต้องใส่เลขหน้ากากับ
๒.๓ สารบัญ ให้ใส่เลขหน้าอยู่ภายในวงเล็บโดยพิมพ์ไว้ตอนบนทางมุมขวามือระยะห่าง
จากขอบเช่นเดียวกับเลขหน้า
๒.๔ ไม่ควรมีหน้าแทรก เช่น หน้า ๒ข หน้า ๒ค เป็นต้น
๒.๕ ตัวอักษรให้ใช้ Font TH SarabunPSK หรือ TH SarabunIT๙
๒.๖ ขนาดตัวอักษรภายในเล่ม ใช้ขนาด ๑๖ ยกเว้น ชื่อบท
๓. การพิมพ์และเรียงลาดับหัวข้อ
๓.๑ ชื่อบท พิมพ์กลางหน้ากระดาษใช้ตัวอักษรขนาด ๑๘ ตัวเข้ม และไม่ขีดเส้นใต้
๓.๒ หัวข้อเรื่อง พิมพ์ติดริมซ้ายมือสุดของกระดาษที่ได้เว้นขอบกระดาษไว้ตามข้อ ๒.๑
และ ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวเข้ม (หรือขีดเส้นใต้)
๓.๓ หัวข้อย่อย ให้พิมพ์ในระดับย่อหน้า พิมพ์ตัวเข้มหรือขีดเส้นใต้ การให้หมายเลข
หั ว ข้ อ ควรให้ มี หั ว ข้ อ เท่ า ที่ จ าเป็ น ในกรณี ที่ ต้ อ งการให้ ห มายเลขแสดงล าดั บ ของหั ว ข้ อ ควรเริ่ ม
ให้หมายเลขกากับในระดับหัว ข้อข้างบน เพื่อแสดงระดับของหัวข้อแต่ละระดับตามที่ต้องการ ทั้งนี้
การลาดับเลขหัวข้อเรื่องในแต่ละบทจะเริ่มจากข้อ ๑, ๒, ๓ ตามลาดับ จะไม่ใช่ตัวเลขของ “บทที”่ เป็น
ลาดับแรกของหัวข้อเรื่องในบทนั้น ๆ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างการให้หมายเลขหัวข้อ
๑. ………………………………………………..…………………………………………
๑.๑ ………………………………………...…………………………………………
๑.๒ ……………………………………...……………………………………………
๑.๒.๑ ………………………………………………………………………...
๑.๒.๒ ………………………………………………………………………...
๔. การพิมพ์ตาราง
๔.๑ เลขที่และซื่อตาราง
๔.๑.๑ เลขประจาตารางเป็นส่ ว นที่แสดงล าดับของตารางให้ พิมพ์ "ตารางที่"
ตามด้วยหมายเลขประจาตารางไว้ริมซ้ายมือสุดของกระดาษให้ขีดเส้นใต้ หรือพิมพ์ตัวเข้ม
๔.๑.๒ ชื่อตารางให้พิมพ์ต่อจากเลขประจาตารางโดยเว้น ๒ ตัวอักษร กรณีชื่อตาราง
ยาวกว่า ๑ บรรทัด ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดที่ ๒ ตรงกับตัวแรกของชื่อตาราง

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๕๖
๔.๒ ตารางที่มีความยาวจนไม่สามารถลงในหน้ากระดาษเดียวได้ให้พิมพ์ในหน้าถัดไป
โดยมีเลขที่ตารางและคาว่า "ต่อ" ในวงเล็บ ไม่ต้องใส่ชื่อตาราง เช่น ตารางที่ ๑ (ต่อ) เป็นต้น
๔.๓ ตารางที่มีความกว้างจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวได้ให้ใช้วิธี พิม พ์
ตามด้านขวางของหน้ากระดาษหรือวิธีอื่นที่เหมาะสม

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๕๗

ภาคผนวก

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๕๘

ภาคผนวก
๑. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w10-2548_0.pdf
๒. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมายน ๒๕๔๒

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w5-2542_0.pdf
๓. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลฯ

http://www.bga.moe.go.th/๒๐๑๘/wp-content/uploads/๒๐๒๐/๐๙/เงื่อนไข-ขอบเขตและมาตรฐานของผลงาน-ชก.-ชพ..pdf
แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล สป.ศธ.

มกราคม ๒๕๖๔

๕๙
๔ ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๖
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

https://bit.ly/2SyOsFv
๕. ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เงื่อนไข ขอบเขตและมาตรฐาน ของผลงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

https://bit.ly/3d15DZY
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มกราคม ๒๕๖๔

๖๐
๖. ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA (American Psychological Association)
การเขียนชื่อผู้แต่งไม่ต้องลงคานาหน้านามตาแหน่งทางวิชาการคาเรียกทางวิชาชีพและตาแหน่ง
ยศต่าง ๆ (ยกเว้น มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ และสมณศักดิ์)
ผู้เขียน ๑ คน
ผู้แต่ง๑./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ผู้เขียน ๒ คน
ผู้แต่ง๑,/และผู้แต่ง๒.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์://สานักพิมพ์.
ผู้เขียน ๓ คน
ผู้แต่ง๑,/ผู้แต่ง๒,/และผู้แต่ง๓.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง//(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์://สานักพิมพ์.
ผู้เขียนมากกว่า ๗ คน
ผู้แต่ง๑,/ผู้แต่ง๒,/ผู้แต่ง๓,/ผูแ้ ต่ง๔,/ผู้แต่ง๕,/ผู้แต่ง๗,…ผู้แต่งคนสุดท้าย./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง//
(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์://สานักพิมพ์.
๑. หนังสือ
ผู้แต่ง ๑./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
สุกัญญา รอส. (๒๕๖๑). วัสดุชีวภาพ. พิษณุโลก: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร.
หนังสือไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//(ปีพิมพ์).//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
หลากความคิดชีวิตคนทางาน. (๒๕๕๑). กรุงเทพฯ: แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
บทความหรือบทในหนังสือ
ชื่อผู้แต่งบทความหรือบท./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความหรือบท./ใน หรือ In/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก. หรือ Ed.
หรือ Eds.),/ชื่อหนังสือ/(น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า).//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
วัลลภัช สุขสวัสดิ์. (๒๕๖๑). แนวความคิดเรื่องชนชั้นนาทางการเมืองของกีตาโน มอสกา กับชนชั้นนา
ทางการเมืองไทยในยุคมาลานาไทย. ใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และวัชรพล พุทธรักษา (บ.ก.),
ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (พิมพ์ครั้งที่ ๒). (น. ๔๗-๖๘).
พิษณุโลก: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร.
*หมายเหตุ (พิมพ์ครั้งที่) ให้ระบุตั้งแต่ครั้งที่ ๒ เป็นต้นไป
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๖๑
๒. หนังสือแปล
ชื่อผู้แต่งต้นฉบับ./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่องที่แปล/[ชื่อต้นฉบับ]/(ชื่อผู้แปล, แปล)./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
////////(ต้นฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ.)
แบรี่ สมาร์. (๒๕๕๕). มิเชล ฟูโกต์ [Michel Foucault] (จามะรี เชียงทอง และสุนทร สราญจิต, แปล).
กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน). (ต้นฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. ๑๙๙๔).
๓. E-book
ผู้แต่ง ๑./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์. //จาก หรือ from/http://www.xxx
Howitt, D. (๒๐๑๑). Introduction to research methods in psychology. Retrieved from
https://www.dawsonera.com.
จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ. (๒๕๖๒). พฤติกรรมสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้. (พิมพ์ครั้งที่ ๓).
พิษณุโลก: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบค้นจาก https://www.ookbee.com
Haslam, S. (๒๐๐๓). Research Methods and Statistics in Psychology (SAGE Foundations
of Psychology series).[Kindle DX version]. Retrieved from http://www.amazon.com
๔. รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง(รายงานผลการวิจัย).//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
พินิจทิพย์มณี. (๒๕๕๓). การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของประเทศไทย
(รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
๕. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์แบบรูปเล่ม
ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ
////////วิทยานิพนธ์/ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis)./สถานที่พิมพ์./ชื่อสถาบัน.
วันชนะ จูบรรจง. (๒๕๖๐). ระบบสนับสนุนการประมาณการสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยานิพนธ์ฐานข้อมูลออนไลน์
ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ
////////วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis)./สถานที่พิมพ์./ชื่อสถาบัน. สืบค้น
////////จาก หรือ Retrieved from/http://www.xxxxxxxxx
พรทิพย์ ว่องไวพิทยา. (๒๕๕๑). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ในการมอบหมายและติดตามความก้าวหน้าของงาน กรณีศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สืบค้นจาก https://tdc.thailis.or.th/tdc/
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๖๒
๖. วารสาร
วารสารแบบเล่ม
ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่/(เลขของฉบับที่),/เลขหน้า.
วิชัย พานิชย์สวย, สุมน ไวยบุญญา, พัชรพร ศุภกิจ, และรัตนากร หลวงแก้ว. (๒๕๖๒). ผลของการใช้
บทเรียน PISA ที่มีต่อความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา. วารสารการวิจัยพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ๑๒(๓), ๑๓๓-๑๖๐.
วารสารออนไลน์
– กรณีไม่มีเลข DOI
ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่/(เลขของฉบับที่),/เลขหน้า. สืบค้นจาก
หรือ Retrieved from http://www.xxxxxxxxx
Pattaratumrong, M., & Wongkhamhaeng, K. (๒๐๑๙). The Molecular Identification of
Nephtys species (Polychaeta: Phyllodocida) from Songkhla Lake, Southern
Thailand. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), ๒๗(๓),
๑-๙. http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/Vol-๒๗-No-๓-๒๐๑๙-๑-๙
– กรณีมีเลข DOI
ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่/(เลขของฉบับที่),/เลขหน้า.
doi: xxxxxxxxx
Chantana, C. (๒๐๑๙). A Cooling System for a Mushroom House for Use in the Upper
Central Region Climate of Thailand. Naresuan University Journal: Science And
Technology (NUJST), ๒๗(๓), ๑๐-๑๙. doi:๑๐.๑๔๔๕๖/nujst.๒๐๑๙.๒๒
ธมนวรรณกัญญาหัตถ์, และศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม. (๒๕๕๔). ความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีต่อประโยชน์ของสมาร์ทโฟน. ในชนัญชีภังคานนท์ (บ.ก.), กระบวนทัศน์
มหาวิทยาลัยไทยบนความทาทายของเอเชียปาซิฟิก (น. ๑๑๙-๑๒๑). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
๗. Conferences papers and proceedings
แบบเล่ม
ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง./ใน หรือ In ชื่อบรรณาธิการ. (บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.),/ชื่อ Proceedings/
////////(น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า)./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
Piyasiripon, N. (๒๐๑๖). Factors affecting Policy Implementation Effectiveness toward
National Security Policy in Southernmost Provinces of Thailand. The 38th
National Graduate Research Conference (Humanities and Social Science)
(pp. ๑๖๙-๑๗๖). Phitsanulok. Naresuan University Publishing House.
ธมนวรรณกัญญาหัตถ์, และศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม. (๒๕๕๔). ความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีต่อประโยชน์ของสมาร์ทโฟน. ในชนัญชีภังคานนท์ (บ.ก.), กระบวนทัศน์
มหาวิทยาลัยไทยบนความทาทายของเอเชียปาซิฟิก (น. ๑๑๙-๑๒๑). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ.
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๖๓
๘. แบบออนไลน์
ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง./ชื่อ Proceedings หรือชื่องานประชุม (น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า).
////////สถานที่จัดงาน:/ประเทศ.//สืบค้นจาก หรือ Retrieved from/URL or DOI
ภูเบศร์ สันติสุข, สิรภพ ภูมิภูติกุล, และจารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ. (๒๕๖๓). การคัดแยกและการสกัด
เอนไซม์ไลเปสและโปรติเอสให้บริสุทธิ์จากแบคทีเรียกรดแลกติค. การประชุมวิชาการระดับชาติ
“นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๑๖ “NU Research Foresight: Beyond ๓๐ years”
(น. ๔๘-๖๑). มหาวิทยาลัยนเรศวร. ไทย. สืบค้นจาก
http://conference.nu.ac.th/nrc๑๖/dFiles/nrc๑๖full.pdf
๙. Website
ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved วัน/เดือน/ปี,//จาก หรือ
////////from/http://www.xxxxxxxxxx
สรญา แสงเย็นพันธ์. (๒๕๖๓). พฤติกรรมสุขภาพ. สืบค้น ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓, จาก
https://www.nupress.grad.nu.ac.th/behavior
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. (2563). การวิจัยเชิงคุณภาพ. สืบค้น ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓, จาก
https://www.nupress.grad.nu.ac.th/qualitative-research/Healey, R.G. (๒๐๑๑).
The History of Policy Analysis. Retrieved ๒๔ March ๒๐๑๙ from
https://econ.duke.edu/uploads/media_items/what-is-the-history-of-policy
-analysis-๙-๒๐๑๑.original.pdf
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คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาร่างคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับ
การประเมินเลื่อนระดับให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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