
รูปแบบการจัดท าผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

 
 ๑. ผลงานที่จัดส่งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ จ านวน ๑ ชุด ประกอบด้วย 
  ๑.๑ ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  ให้จัดท าแยกเป็นเรื่องละ ๑ เล่ม ดังนี้ 
ผลงานที่ขอรับการประเมินเพื่อ

เลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับ 
จ านวนเรื่อง จ านวนเล่ม หมายเหตุ 

ช านาญการ ๑ ๑ ผลงานอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
ต้องเก่ียวข้องกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ช านาญการพิเศษ ๒ ๒ 

  ๑.๒ ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน  จ านวน ๑ เล่ม 

 ๒. หน้าค าน า จัดรูปแบบ ดังนี้ 
  ๒.๑ การตั้งค่าหน้ากระดาษด้านบน ๓ เซนติเมตร ด้านล่าง ๒ เซนติเมตร ด้านซ้าย ๓.๕ เซนติเมตร 
และด้านขวา ๒ เซนติเมตร 
  ๒.๒ ระยะห่างระหว่างบรรทัดของแต่ละย่อหน้า ๖ พอยท์ 

 ๓. หน้าสารบัญ จัดรูปแบบดังนี้ 
  ๓.๑ การตั้งค่าหน้ากระดาษด้านบน ๓ เซนติเมตร ด้านล่าง ๒ เซนติเมตร ด้านซ้าย ๓.๕ เซนติเมตร 
และด้านขวา ๒ เซนติเมตร      
  ๓.๒ หัวข้อหลัก ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด ๑๘ ตัวหนา 
  ๓.๓ หัวข้อย่อย ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ ตัวปกต ิ
  ๓.๔ ระยะห่างระหว่างบรรทัดของแต่ละข้อ ๖ พอยท์ 
 ๔. เนื้อหา จัดรูปแบบดังนี้ 
  ๔.๑ การตั้งค่าหน้ากระดาษด้านบน ๓ เซนติเมตร ด้านล่าง ๒ เซนติเมตร ด้านซ้าย ๓.๕ เซนติเมตร 
และด้านขวา ๒ เซนติเมตร 
  ๔.๒ ระยะย่อหน้า ๒ เซนติเมตร 
  ๔.๓ หัวข้อหลัก ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด ๑๘ พอยท ์ตัวหนา 
  ๔.๔ หัวข้อย่อย ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ พอยท์ ตัวหนา 
  ๔.๕. เนื้อหา ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ พอยท์ ตัวปกติ 
  ๔.๖ หมายเลขหน้าให้ใส่มุมขวาล่างของหน้ากระดาษ โดยหน้าแรกไม่ต้องใส่หมายเลขหน้า 
  ๔.๗ ระยะห่างระหว่างบรรทัดของแต่ละย่อหน้า ๖ พอยท์  



(TH Sarabun PSK ขนาด ๒๒ พอยท ์ตัวหนา)

ตัวหนา) 

(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๘ พอยท์ ตัวปกติ) 

(TH Sarabun PSK ขนาด ๒๒ พอยท์ ตัวหนา) 

(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๘ พอยท์ ตัวปกติ) 

(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๘ พอยท์ ตัวปกติ) 

ผลงานที่ขอรับการประเมิน 
 
 

เร่ือง 
 
 

ใส่ชื่อเร่ือง XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 

โดย 
นาย/นาง/นางสาว XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 
 
 
 

ผู้ขอรับการประเมินในต าแหน่ง XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ต าแหน่งเลขท่ี XXXXX 

กลุ่มงาน XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ส านัก/ศูนย์/สถาบันXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๕ ซ.ม. 

๔ ซ.ม. 
๓ ซ.ม. 

๔ ซ.ม. 



(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๘ พอยท์ ตัวหนา) 

(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ พอยท์ ตัวปกติ) 

(ระยะหา่ง ๑ บรรทดั + ๑๒ พอยท)์ 
(ย่อหน้า ๒ ซ.ม.) 

(ระยะหา่ง ๓ บรรทดั) 

(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ พอยท์ ตัวปกติ) 

(ระยะหา่ง ๖ พอยท)์ 
(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ พอยท์ ตัวปกติ) 

(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ พอยท์ ตัวปกติ) 
(ระยะหา่ง ๖ พอยท)์ 

ค าน า 
 

ข้อความ            

             

             

             

ข้อความ            

             

             

             

ข้อความ            

             

             

             

 
 
 

ชื่อ-นามสกุล (ไม่ต้องมีค าน าหน้าชื่อ) 
วัน เดือน ปี ที่จัดท าผลงาน 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ  : ๑. การตั้งค่าหน้ากระดาษด้านบน ๓ เซนติเมตร และด้านล่าง ๒ เซนติเมตร 
  ด้านซ้าย ๓.๕ เซนติเมตร ด้านขวา ๒ เซนติเมตร 
 ๒. ระยะห่างระหว่างบรรทัดของแต่ละย่อหน้า คือ ๖ พอยท์ 
 
 
 

๓ ซ.ม. 

๒ ซ.ม. 

๒ ซ.ม. 

๓.๕ ซ.ม. 



(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๘ พอยท์ ตัวหนา) 

(ระยะหา่ง ๑ บรรทดั + ๑๒ พอยท)์ 

(ระยะหา่ง ๖ พอยท)์ 

สารบัญ 
 

 หน้า 

๑. ชื่อผลงาน  x 

๒. ระยะเวลาที่ด าเนินการ  x 

๓. ความรู้ ความช านาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์  x 
    (ใส่หัวข้อย่อยตามที่อ้างอิง) 

๔. สรุปสาระส าคัญ ขั้นตอนการด าเนินการ และเป้าหมายของงาน  x 
    (ใส่หัวข้อย่อยตามข้ันตอนการด าเนินการ) 

๕. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  x 

๖. การน าไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ  x 

๗. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการด าเนนิการ  x 

๘. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ  x 

๙. ข้อเสนอแนะ  x 

๑๐. การเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี)  x 

๑๑. ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี)  x 

บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
 
 
 
หมายเหตุ  : ๑. การตั้งค่าหน้ากระดาษด้านบน ๓ เซนติเมตร ด้านล่าง ๒ เซนติเมตร 
  ด้านซ้าย ๓.๕ เซนติเมตร และด้านขวา ๒ เซนติเมตร      
 ๒. หัวข้อหลัก ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด ๑๘ ตัวหนา 
 ๓. หัวข้อย่อย ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ ตัวปกต ิ
 ๔. ระยะห่างระหว่างบรรทัดของแต่ละข้อ คือ ๖ พอยท์ 
 

๓ ซ.ม. 

(ระยะหา่ง ๖ พอยท์) 

๒ ซ.ม. ๓.๕ ซ.ม. 

๒ ซ.ม. 



(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๘ พอยท์ ตัวหนา) 

(ย่อหน้า ๒ ซ.ม.) 

(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๘ พอยท์ ตัวหนา) 

(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ พอยท์ ตวัปกติ) 
(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ พอยท์ ตวัหนา) 

(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๘ พอยท์ ตัวหนา) 

(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ พอยท์ ตวัหนา) 
(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ พอยท์ ตวัปกติ) 

(ย่อหน้า ๒ ซ.ม.) 

(ย่อหน้า ๒ ซ.ม.) 

(ย่อหน้า ๒ ซ.ม.) 

(ย่อหน้า ๒ ซ.ม.) 

(ย่อหน้า ๒ ซ.ม.) 

(ระยะหา่ง ๖ พอยท)์ 

(ระยะหา่ง ๖ พอยท)์ 

(ระยะหา่ง ๖ พอยท)์ 

(ระยะหา่ง ๖ พอยท)์ 

(ระยะหา่ง ๑ บรรทดั + ๑๒ พอยท)์ 

ผลงานที่ขอรับการประเมิน 
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลบุคคล /ต าแหน่ง  

ชื่อผู้ขอประเมิน      นาย/นางสาว/นาง...........................    

 ต าแหน่งปัจจุบัน          

 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งปัจจุบัน       
             
             
             

 ต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง          

 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง      
             
             
             

ส่วนที่ ๒  ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลส าเร็จของงาน  

๑. เรื่อง 
             

๒. ระยะเวลาการด าเนินการ 
             
             
             
๓. ความรู้ ความช านาญงาน หรอืความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ใช้ในกาปฏิบัติงาน 
             
             
             

๔. สรุปสาระส าคัญ ขั้นตอนการด าเนินการ และเป้าหมายของงาน 
             
             
             
 
 
 

๓ ซ.ม. 

๒ ซ.ม. ๓.๕ ซ.ม. 

๒ ซ.ม. 



(ย่อหน้า ๒ ซ.ม.) 
(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ พอยท์ ตวัหนา) 

(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ พอยท์ ตวัปกติ) 

(ระยะหา่ง ๖ พอยท)์ 

๕. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)  
             
             
             

๖. การน าไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ   
             
             
             

๗. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการด าเนินการ    
             
             
             

๘. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
             
             
             

๙. ข้อเสนอแนะ 
             
             
             

๑๐. การเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี)  
             
             
             

๑๑. ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี)  
  ๑) ...............................................สัดสว่นผลงาน.................................................. 
  ๒) ...............................................สัดสว่นผลงาน.................................................. 
  ๓) ................................................สัดส่วนผลงาน.................................................. 

 ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

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

ผู้ขอประเมิน 
วันที่.................../.................../................. 

๓ ซ.ม. 

๓.๕ ซ.ม. 

๒ ซ.ม. 

๒ ซ.ม. 



 ขอรับรองว่าสัดส่วนการด าเนินการข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ (ถ้ามี) 

รายช่ือผู้มีส่วนร่วมในผลงาน ลายมือชื่อ 
  
  
  

     ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ 

 

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

 ผู้บังคับบัญชาที่ก ากับดูแล 
 วันที่.........../.............../............. 

 
 

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

 ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป 
 วันที่.........../.............../............. 

 
 
 

 

---------------------------------------------- 

หมายเหตุ ค ารับรองจากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย ๒ ระดับ คือ ผู้บังคับบัญชาที่ก ากับดูแล และ
ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เว้นแต่กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคลเดียวกัน             
ก็ให้มีค ารับรองหนึ่งระดับได้ 

 

 

๓ ซ.ม. 

๓.๕ ซ.ม. 

๒ ซ.ม. 

๒ ซ.ม. 



(TH Sarabun PSK ขนาด ๒๒ พอยท ์ตัวหนา)

ตัวหนา) 

(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๘ พอยท ์ตัวปกติ)

ตัวหนา) 

(TH Sarabun PSK ขนาด ๒๒ พอยท ์ตัวหนา)

ตัวหนา) 

(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๘ พอยท ์ตัวปกติ)

ตัวหนา) 

(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๘ พอยท ์ตัวปกติ)

ตัวหนา) 

ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
 
 

เร่ือง 
 
 

ใส่ชื่อเร่ือง XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 

โดย 
นาย/นาง/นางสาว XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 
 
 
 

ผู้ขอรับการประเมินในต าแหน่ง XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ต าแหน่งเลขท่ี XXXXX 

กลุ่มงาน XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ส านัก/ศูนย์/สถาบันXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๔ ซ.ม. 

๓ เซนติเมตร ๔ เซนติเมตร 

๕ ซ.ม. 



(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๘ พอยท์ ตวัหนา) 

(ระยะหา่ง ๑ บรรทดั + ๑๒ พอยท)์ 

(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ พอยท์ ตวัหนา) 

(TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ พอยท์ ตวัปกติ) (ย่อหน้า ๒ ซ.ม.) 
(ระยะหา่ง ๖ พอยท)์ 

ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
 

๑. เรื่อง 
             

๒. หลักการและเหตุผล 
            
            
            
            
             

๓. บทวิเคราะห์ / แนวความคิด /ข้อเสนอ และข้อจ ากัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 
            
            
            
            
             

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
            
            
            
            
             
 

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

 ผู้ขอประเมิน 
 วันที่......................./......................../...................... 
 

๓ ซ.ม. 

๒ ซ.ม. ๓.๕ ซ.ม. 

๒ ซ.ม. 


