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คํานํา 
 

 การทํางานเชิงสังเคราะห เปนเอกสารที่ไดมาจากประสบการณการเปนผูเชี่ยวชาญบรรยาย
วิชาการเชิงฝกปฏิบัติการเขยีนคูมือการปฏบิัติงาน หลักการทํางานวิเคราะห  การทาํงานสังเคราะห และ
การทาํวจิัยสถาบันของขาราชการและพนกังานมหาวทิยาลัย   ประกอบกบั คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ไดมีประกาศ เร่ือง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตัง้ขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ตองผลิตผลงานเชิงสังเคราะห ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางาน
ของหนวยงานอยางนอยหนึ่งเรื่อง ทําใหขาราชการและพนักงานสายสนับสนุนวิชาการสวนใหญไมทราบ
วาจะทํางานเชงิสังเคราะหอยางไร ผูเขยีนจงึไดทาํการศกึษาคนควา และรับอาสาเขียนเอกสารทีเ่ปนงาน
ทาทายบุกเบิก (pioneer)  เหมือนกับที่เขียนคูมือการปฏิบัติงาน ซ่ึงหากไมมีการเริ่มตนแลวใครจะทํา
เปนคนแรก จงึลงมือเขียนเรือ่ง “การทํางานเชงิสงัเคราะห ของขาราชการประเภททัว่ไป วิชาชีพเฉพาะ 
เชี่ยวชาญเฉพาะ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนนุวิชาการ” ฉบับเรงรัด พ.ศ. 2554  เพื่อเปน
แนวทางในการฝกภาคปฏิบัติการทํางานเชงิสังเคราะห  
 เอกสารฉบับนี้แบงออกเปน 2 ตอน   ตอนแรก จะกลาวถึงความสําคัญ  ความหมายและ  
การเลือกเรื่องทํางานเชิงวิเคราะห  ตอนที่สอง เปนเรือ่งของการกําหนดกรอบแนวคิด รูปแบบของ
โครงราง  และการทําบรรณานุกรม  ภาคผนวก  คํานิยม  และประวัติผูเขียน 
 ผูเขียนขอขอบคุณ คุณพิมพลออ  กรพิพัฒน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ทีช่วยจดัรูปเลม และตรวจทาน  จนสําเร็จเปนรูปเลมที่ดี 
 หวังวาเอกสารฉบับเรงรัดนี้จะเปนแนวทางใหผูเขารับการอบรมไดใชเปนแนวทางในการ
ฝกปฏิบัติไดเปนอยางด ี
  
  
         เสถียร  คามีศักดิ์ 
                       มิถุนายน  2554 
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ตอนที่ 1 
ความสําคัญของงานเชิงสังเคราะห 

 

ความสําคัญของงานเชิงสังเคราะห 
 คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มีประกาศ เร่ืองมาตรฐาน
การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
พ.ศ. 2553 ฉบบัลงวนัที่ 22 ธันวาคม 2553  กําหนดวา  “หลักเกณฑการประเมนิเพื่อแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้นเปนระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 
หรือระดบัเชีย่วชาญพเิศษ ตองเสนอผลงานเชงิสังเคราะห ซ่ึงเปนการพัฒนางานในหนาที่ หรือพฒันา
งานของหนวยงาน หรือพัฒนางานของสถาบันอุดมศึกษา อยางนอย 1 เร่ือง”  ความสําคัญของการ
ทํางานเชงิสังเคราะห สําหรับผูที่จะเสนอเปนระดับชาํนาญการ และระดับชํานาญงานพิเศษ ตองทาํงาน
เชิงสังเคราะหในลกัษณะของการพัฒนางานในหนาที่ สวนจะเสนอเปนระดับชาํนาญการพิเศษ ตอง
ทํางานเชิงสังเคราะห ในลักษณะของการพัฒนางานของหนวย และผูที่เสนอเปนระดับเชี่ยวชาญหรือ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตองทาํงานเชิงสังเคราะห ในลักษณะของการพฒันาสถาบันอุดมศึกษา 
 

ความหมายของงานเชิงสังเคราะห 
 การสังเคราะห การคิดสังเคราะห  มาจาก Google วิกิพีเดีย ดังนี ้
 1. การสังเคราะห (SYNTHESIS)  ยอมาจากคําวา SYN  แปลวา รวม  THESIS แปลวา 
ปรากฏการณใหม   
 2. การคิดสังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการคิดที่ดึงองคประกอบตาง  ๆมาหลอหลอม
รวมกันภายใตโครงรางใหมอยางเหมาะสม 
 3. การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการรวบรวม หรือประกอบสวนยอยของส่ิงตาง ๆ 
เขาดวยกนั เพือ่ใหกลายเปนเรื่องราว หรือเหตกุารณ หรือปรากฏการณ หรือแนวคิดที่มีรูปแบบใหม 
(นางสาวเยาวลกัษณ  พิพฒันจําเริญกุล) 

 วรภัทร ภูเจริญ. (2546 : 106) ใหความหมายของคํา “สังเคราะห” วาหมายถึง การรวม  
การสรุปคิดรวบยอด 

 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์. (2554 : 2 - 16) ใหความหมายของการสังเคราะห  ลักษณะของ
การสังเคราะห  และการคิดเชิงสงัเคราะหไว ดังนี ้
 1. การสังเคราะห หมายถึง การผสมผสานรวมกันอยางกลมกลืนของสวนประกอบตาง ๆ  
จนกลายเปนสิง่ใหมที่มีเอกลักษณ และคณุสมบัติเฉพาะ 
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 สังเคราะห  หมายถึง กระบวนการในการรวบรวมองคประกอบที่แตกตางกัน ไมวาจะ
เปนความคิด ส่ิงของ ฯลฯ  ผสมผสานกลมกลืนเขาไวดวยกันจนกลายเปนสิ่งใหม 
 2. ลักษณะของการสังเคราะห คือ การถักทอ หรือหลอมรวมองคประกอบตาง ๆ เพื่อให
ไดส่ิงใหมภายใตโครงรางเดียวกัน 
 3. ลักษณะนิสัยของนักคิดเชงิสงัเคราะห สามารถกระทําโดยผานหลักเกณฑ ดังนี ้
 3.1 ไมพอใจสิ่งเดมิ – ชอบถามหาสิ่งใหม 
 3.2 ไมนิ่งเฉย – ชอบสะสมขอมูล 
 3.3 ไมจับแพะชนแกะ – ชอบเชือ่มโยงเหตแุละผล 
 3.4 ไมแปลกแยก – ชอบผสมผสาน 
 3.5 ไมคลุมเครือ – ชอบคมชัดในประเด็น 
 3.6 ไมลําเอียง – ชอบวางตนเปนกลาง 
 3.7 ไมยุงเหยิง – ชอบระบบระเบยีบ 
 3.8 ไมทอถอย – ชอบมานะพากเพียร 
 3.9 ไมคิดแยกสวน - ชอบคิดสิบมิติ 
 4. การคิดเชิงสงัเคราะห หมายถึง  ความสามารถในการคิดที่ดึงองคประกอบตาง ๆ มา
หลอมรวม หรือถักทอภายใตโครงรางใหมอยางเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 5. การคิดเชิงสงัเคราะห เปนการสรุปความรูเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีลักษณะกระจดักระจาย  
ทําใหเราสามารถเขาใจเรื่องนั้น  ๆไดอยางแจมชัด และชวยใหความคิดของเราเกีย่วเนื่องกับเรื่องนัน้  ๆคมชดั 
และครบถวน และสามารถนาํไปปรับใชในการแกปญหาหรอืปรับใชอยางสรางสรรคในสถานการณจริงได
อยางเหมาะสม 
 6.   การคดิเชิงสงัเคราะห (1) เปนการคิดที่ตองออกแรง  ทั้งในดานการคนควา รวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะคิด  ซ่ึงอาจจะมีมาก กระจดักระจายอยูตามที่ตาง ๆ   (2) ตองดึงขอมูล
เหลานั้น มาคัดเฉพาะสวนทีเ่กี่ยวโยงกบัเรือ่งที่คิด   (3) นํามาเขาเตาเผาหลอมรวมแนวคดิเหลานัน้
หรือถักทอความคิดตาง ๆ ใหอยูภายใตตัวแบบโครงรางเดียวกัน 
 7.  “ตําราเรียน” ที่เราใชอยู ก็เกิดจากการสังเคราะหแนวคิดตาง ๆ ถักทอกันเปนตําราเรียน 
  “ขาวผัด” เกิดจากการสังเคราะห สวนประกอบตาง ๆ  เชน  น้ํามัน ขาว ไข เนื้อ ฯลฯ 
รวมกันเปนขาวผัด 
  “รถยนต” เกิดจากการสังเคราะหสวนประกอบตาง ๆ  เชน  พวงมาลัย เบาะ กระจก 
ลอ ตัวถัง เครื่องยนต ฯลฯ ผสมผสานกันเปนรถยนต 
  “โตะ” ที่เรานั่งอยูนี้ ก็สังเคราะหมาจากสวนประกอบตาง ๆ  เชน  ไม  เหล็ก  ตะปู  
ยาง ฯลฯ ผสมผสานกันเปนโตะ 
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 “ผลงานเชิงสังเคราะห หมายถึง ผลงานที่แสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระตาง ๆ หรือ
องคประกอบตาง ๆ เขาดวยกัน โดยตองอาศัยความคดิสรางสรรคในการสรางรูปแบบ หรือโครงสราง
เบื้องตน เพือ่ใหเกดิแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหมในเรื่องนั้น ซ่ึงเปนประโยชนตอหนวยงานหรือ
สถาบันอุดมศึกษา” (ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานการกาํหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม  2553  
เอกสารแนบ 5  ทายประกาศ ก.พ.อ.) 

 สรุป สาระสําคัญจากความหมายของผลงานเชิงสังเคราะห  มีประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้ 
 1. เปนการรวบรวม ทางดานเนือ้หา องคประกอบในเรื่องทีจ่ะสังเคราะหเขาดวยกัน 
 2. เร่ืองนั้นตองเปนประโยชนตองานในหนาที่  หรือหนวยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา
หรืออยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง 
 3. ตองมีความคิดสรางสรรค ในการสรางหรือออกแบบรูปแบบ หรือโครงสรางเรื่อง 
เพื่อใหเกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม โดยเนนที่เปนของใหม  
 ความคิดสรางสรรค หมายถึง เปนการสรางสรรคส่ิงใหมที่แตกตางไปจากเดิมและใชประโยชน
ไดอยางเหมาะสม (เปนสิ่งใหม เปนความคิดริเร่ิมใหม  ๆใหความรูสึกแปลกใหม ตื่นตาตื่นใจ ไมเคยเห็น
จากที่ใดมากอน และสามารถนําไปใชประโยชนไดเหมาะสมกวาสิ่งทีม่ีอยูเดิม) 
 การคิดเชิงสรางสรรค  หมายถึง  การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิม

ที่มีอยูสูความคิดใหม ๆ ทีไ่มเคยมีมากอน เพื่อคนหาคําตอบที่ดีที่สุดใหกับปญหาที่เกิดขึน้ (เกรียงศักดิ์  

เจริญวงศศักดิ์. 2553 : 4-14)  
 

การเลือกเรื่องที่จะทํางานเชิงสังเคราะห 
 บุญยงค  เกศเทศ. (2534 : 156-159)  กลาวถึงขั้นตอนในการเขียนผลงานทางวิชาการไววา 
 1.   เลือกเร่ือง 
  1.1  ควรเปนเรื่องที่ตนเองสนใจ และมีประโยชน 
  1.2 เร่ืองทีเ่ลือกตองสามารถหาขอมูลหรือเอกสารประกอบการคนควาไดอยางเพยีงพอ 
  1.3 เร่ืองที่เลือกจะตองไมมีขอบเขตกวางขวางจนเกนิไป 
 1.4 เมื่อเลือกเรื่องแลวควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ 
 2.   การอานเพื่อการศึกษาคนควารวบรวม 
 2.1 ศึกษาจากบัตรรายการ (Card Catalog) ดูตามชื่อหัวเร่ือง (Subjects) 
 2.2  ศึกษาความหมายของศพัทเฉพาะ จากพจนานุกรม สารานุกรม และหนังสือที่เกี่ยวของ 
 2.3  เลือกบทความ จากสารานุกรมเฉพาะวิชา (Special Subject Encyclopedia) 
 2.4  เลือกตําราหนงัสือที่เกี่ยวของอยางนอย 3 – 5 เลม  ดูจากบรรณานุกรม   จากตํารา 
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หรือหนังสือของนักการศึกษาที่รูจักกันอยางกวางขวาง 
 2.5  ดูดรรชนีวารสาร เพื่อศึกษาคนควาจากวารสารที่เกี่ยวของ 
 3.   การบันทึกการอาน 
  3.1  เมื่อไดตามขอ 2 แลว ตองอานศึกษาคนควาจดบันทกึ 
  3.2  การจดบันทกึตองประณีตอานงาย  ใหไดความสมบูรณ  อยายอเพราะอาจลืมได   
และควรแยกเปนเรื่อง ๆ ไมใหปะปนสับสนตอนเรียบเรยีง  
  3.3  การจดบันทกึอาจจะยอเร่ือง ถอดความเปนสํานวนของผูบนัทึก คดัลอก ทําอัญประกาศ  
หรือสรุปความเห็นกไ็ด   ส่ิงที่สําคัญในการบันทึกตองมีหัวเร่ือง แหลงที่มา และขอความ 
 4.   การทําโครงเรื่องฉบับราง 
  4.1  หัวขอ (Headings) หัวขอหลัก หัวขอรอง 
  4.2  หัวขอตองกะทัดรัด ไดใจความ ไมควรยาวเกนิไป 
  4.3  ไมควรแบงหัวขอยอยหลายขอจนเกินไป หัวขอใหญ ๆ ในบทหนึ่งจะตองเปน
ประโยชนตอการจัดเสนอกระบวนการคิด  และผลจากการศึกษาคนควา 
  4.4  ควรใชตวัเลข ตัวอักษร และยอหนาใหเหมาะสมกนั และควรใชระบบใดระบบหนึ่ง 
อยางเดยีวกันทั้งเลม 
 5.   การใชภาษาในการเขียน 
  5.1  ตรงไปตรงมา เขาใจงาย และประหยดั 
  5.2  เปนภาษามาตรฐาน ไมควรใชภาษาถิ่น 
  5.3  ยอหนาหนึ่ง ๆ ตองมีใจความสําคัญเดียว 
  5.4  ในแตละยอหนาจะตองมีความสัมพันธของขอความ และมีการสงทอดเนื้อความ
ไปหายอหนาตอ ๆ กันไป 
  5.5  คําอธิบายสวนที่ไมใชเปนเรื่องเฉพาะวิชา  ควรใชคําธรรมดามากกวาศพัทเฉพาะ 
  5.6  การใชคําศัพทเฉพาะ ควรใชศัพทตามที่ราชบัญฑิตยสถานไดบัญญัติไวแลว 
  5.7 ในสวนของคําอธิบายทั่วไป ไมควรใชอักษรยอ ยกเวนที่ใชกันแพรหลายแลว  เชน 
พ.ศ.  เปนตน 
  5.8  พยายามใชประโยคสั้น ๆ 
  5.9  การเวนวรรคตอนตองใหเหมาะสม จะชวยใหเขาใจไดถูกตอง รวดเรว็ ตรงตาม
ความตองการ 
 6.   รูปแบบของรายงานวิชาการ 
  6.1 สวนประกอบตอนตน 
   6.1.1  หนาปก 
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   6.1.2  คํานํา 
   6.1.3  สารบัญ 
   6.1.4  บัญชีตาราง หรือภาพประกอบ (ถามี) 
  6.2  สวนเนื้อเร่ือง 
   6.2.1  สวนที่เปนเนื้อหา 
   6.2.2  สวนประกอบในเนื้อหา 
    6.2.2.1  อัญประกาศ (Quotation) 
    6.2.2.2  เชิงอรรถ (Footnote) 
    6.2.2.3  ตาราง หรือภาพประกอบ (ถามี) 
  6.3  สวนประกอบตอนทาย 
   6.3.1  บรรณานุกรม (Bibliography) 
   6.3.2  ภาคผนวก (ถาม)ี 

 ไพบูลย ดวงจนัทร. (2538 : 3-5)  กลาววาหัวขอที่ควรพิจารณาในการเลือกหัวเร่ือง  ดังตอไปนี ้
 1. เลือกหัวเร่ืองที่ตนสนใจ 
 2. เลือกหัวเร่ืองที่ตนเชี่ยวชาญ 
 3. เลือกหัวเร่ืองที่เปนปญหาทางวิชาการ หรือทางปฏิบัติ 
 4. เลือกหัวเร่ืองที่เปนปญหาอนัควรคิด และเปนสิ่งที่มปีระโยชน (ไกเกดิกอนไขเปน
ปญหาไมควรคิด) 
 5. เลือกหัวเร่ืองที่มีความสําคญัตอหนาที่ ตอหนวยงาน ตอสถาบัน 
 6. เลือกหัวเร่ืองที่มีแหลงขอมูลใหคนควา 
 7. เลือกหัวเร่ืองที่ไมซํ้ากับเรื่องที่มีคนอื่นทําอยูแลว 
 8. เลือกหัวเร่ืองที่ไมสิ้นเปลืองเวลา และทนุทรัพยมากเกินไป 
 9. เลือกเรื่องที่ไมเสี่ยงตออันตราย 

 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ. (2542 : 36) เสนอการเลือกเรือ่งที่จะเขียน ควรพิจารณาประเด็น
ดังตอไปนี ้
 1. ความสนใจของเรา เราทําในสิ่งที่เราสนใจ จะเกดิความสุข สนุกกับงาน ไมเบื่อ และ
จะชวยใหผลงานมีคุณภาพ 
 2. งานในหนาท่ี  ทํางานประจําอยางไรก็เลือกเรื่องที่เราสนใจมากที่สุด และถนัดมากที่สุด
มาเขยีน การทาํงานเชิงสังเคราะหเปนการทําหนาที่ของเราใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
 3. ประโยชน  งานที่เขียนมีประโยชนทั้งผูอานและผูเขียน  ควรเลือกเรื่องที่มีประโยชน
ตองานที่ปฏิบัติ  ตอหนวยงาน  ตอสถาบันมากที่สุดกอน 



 6 

 4. ขอบเขต  เร่ืองที่จะเขยีนไมควรมีขอบเขตแคบหรือกวางจนเกนิไป  ตองใหเหมาะสม
กับระดับตําแหนง 
 5. ขอมูล  ตองมีขอมูลมาอางอิงเพียงพอกับเรือ่งที่จะเขียน  และแหลงอางอิงตองทันสมัย 
 6. เวลา การเขียนตองใชเวลา จะเขียนเรื่องอะไรตองมั่นใจวามีเวลามากพอในการเขยีน
เร่ืองนั้น ๆ  
 

 กรณีตัวอยาง  :  งานเชงิสงัเคราะหท่ีเกิดจากการศึกษาคนควา จากงานวิจยั  บทความ  ตาํรา 
 หนังสือ สัมภาษณ รายงานการประชุม ฯลฯ แลวนาํมารอยเรียงกนั เชื่อมโยงกนัใหมี
ความสัมพันธกันอยางมีระบบ  อยูในรูปแบบที่ตองการ โดยไมไดนําขอมูลมาเรียงตอ ๆ กันไวเฉย ๆ  
แตเอามาหลอหลอมรวมกัน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคหรือโครงรางใหม  
 

 กรณีตัวอยาง  :  งานเชงิสงัเคราะหท่ีเกิดจากการประชมุสัมมนา  เชน การสัมมนาเรื่อง 
การพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยเชิญวทิยากรมาบรรยาย 
จํานวน 3 คน และมีการระดมสมองผูเขารวมสัมมนา   ผูทําหนาที่สรุปผลการสัมมนา  หากทํารายงาน
ตามขอมูลดิบวา  ไดผลการระดมสมองอยางไร  จากการบรรยายของวทิยากรอยางไร   เชนนี้ไมถือวา
เปนงานเชิงสังเคราะห   หากผูสรุปผลการสัมมนา ทําเปนรายงานเชงิสังเคราะห เร่ืองรายงานเชงิ
สังเคราะห : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยผูสรุป 
นําเอาผลจากการบรรยาย และจากการระดมสมองของผูเขารวมสัมมนา มารวบรวมความคิดท้ังหมด  
จัดใหเปนหมวดหมู แลวนาํมาจัดลําดบัความรูความคดิใหมท่ีเชื่อมโยงสัมพันธกันใหเปนเรื่องเปนราว  
เชนนี้จึงถือวาเปนงานเชงิสงัเคราะห 
 

 กรณีตัวอยาง  :  งานเชงิสงัเคราะหท่ีเกิดจากการปฏิบตัิหนาท่ีความรบัผดิชอบ  เลือกงานที่มี
ผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวดั ตัง้ชื่อเร่ืองที่จะทํางานเชิงสังเคราะห อธิบายชี้แจงวางานชิ้นนี้ที่สําเร็จได
ตอบสนองนโยบายของหนวยงาน/สถาบันอุดมศึกษาอยางไร  เปนผลงานที่ตองใชความคิดริเร่ิม
สรางสรรคอยางไร  ตองใชความรูตามหลกัการ ทฤษฎี ขอกฎหมายทีเ่กี่ยวของอะไรบาง   มีขั้นตอน
การทํางานอยางไร มีเงื่อนเวลาในการปฏิบัติอยางไร  งานชิ้นนี้มีความซับซอนอยางไร งานชิ้นนี้ตอง
ใชเทคนิคการปฏิบัติงานอยางไร  มีขอควรระวัง ขอสังเกตในการปฏิบัติงานอยางไร  งานชิ้นนี้
ผูปฏิบัติงานตองมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางไร  งานชิ้นนี้สําเร็จในเชิงปริมาณและคณุภาพ
เปนอยางไร งานชิ้นนี้นําไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงาน หรือตอหนวยงาน หรือตอสถาบันอุดมศึกษา
อยางไร   ขอแสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาอปุสรรคทําใหหมดสิ้นไปไดอยางไร  เปนตน  
ทําลักษณะคลายการเขียนคูมือการปฏิบัติงานแตเอามาปรับ หรือประยุกตเพียงเล็กนอย  เชน  เราเลือกงาน
ที่ประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวช้ีวัดมาทําเปนงานเชิงสังเคราะห  แบงหวัขอที่นําเสนอเปนรูปแบบ ดังนี ้
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งานเชิงสังเคราะห 
“การพัฒนาบคุลากรที่ประสบความสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 
“เทคนิคในการปฏิบัตงิานพฒันาบุคลากร  สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ” 

  

 บทท่ี   1   ความสําคัญ  ความหมายและมาตรฐานความสําเร็จ  
    ความสําคัญ 
    ความหมาย 
    มาตรฐานวดัความสําเร็จ 
    ตอบสนองนโยบาย/ยุทธศาสตรหนวยงาน/สถาบัน 
 บทท่ี  2   การบันทึกปริมาณงาน  คุณภาพของงานและขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
   การบันทึกปรมิาณงานและคณุภาพของงาน 
   ขั้นตอนการทาํงาน (Flow Chart) 
   แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน 
 บทท่ี  3   เทคนิคในการปฏิบตัิงาน 
   หลักกฎหมาย/ทฤษฎี ในการปฏิบัติงาน 
   ความคดิริเร่ิมสรางสรรค ในการปฏิบัติงาน 
   สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
   จรรยาบรรณ/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ขอควรระวัง/ขอสังเกตในการปฏิบัติงาน 
   วิธีทําใหผูรับบริการพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 บทท่ี  4   ปญหาอุปสรรค  แนวทางแกไขและพัฒนางาน 
   ปญหาอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน 
   แนวทางแกไข 
   แนวทางในการพัฒนา 
   ขอเสนอแนะ 
 
 สรุป  การเลือกเรื่องทํางานเชิงสังเคราะห 
 1. เปนเรื่องที่มีประโยชนตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบหรือตอหนวยงานหรือตอสถาบัน 
 2. เปนเรื่องที่ทันสมัยในชวงเวลานั้น ๆ (เร่ืองที่ Hot ในชวงนั้น) 
 3. เปนเรื่องที่เรามีประสบการณมีความเชีย่วชาญ 
 4. เปนเรื่องในงานหนาที่ประจาํ 
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ตอนที่ 2 
กรอบแนวคดิ และรูปแบบงานเชิงสังเคราะห 

 

การกําหนดกรอบแนวคิด 
 เมื่อเลือกเรื่องที่จะทํางานเชิงสังเคราะหไดแลว  ตองคดิวาเราจะเอาอะไรมาใสในเรื่องทีจ่ะทํา
การสังเคราะห การวางโครงเรื่องจึงเปนประเด็นสาํคัญ และกย็ากพอประมาณ เพราะการวางโครงเรือ่ง
เปนการจดัลําดับความรูความคิดใหเปนระเบียบ เพื่อผูเขียนจะไดเขียนไดงาย สะดวก ไมวกวน  
ผูอานสามารถเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ไดอยางชัดเจนเปนขั้นเปนตอน 

 บุญยงค  เกศเทศ. (2534 : 227-228) เสนอวธีิจัดลําดับขัน้ตอนการวางโครงเรื่องไว ดังนี ้
 1. รวบรวมความรูความคิด เปนขั้นนําเอาความรูความคิดในเรื่องที่จะทําทั้งหมดมาประมวล
ไวดวยกัน นัน่คือ บันทึกทุกสิ่งทุกอยางทีเ่ปนความรูความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําลงไป    ขั้นแรกนี้
ยังไมตองคํานงึถึงความเปนระเบยีบ หรือลําดับความสําคญั  ไดอะไรเอามาไวกอนโดยเฉพาะทีเ่ปนเรือ่ง
เกี่ยวของที่เราจะทํา 
 2. การจัดหมวดหมคูวามคิด  นําขอมูลจากขัน้ที่ 1 มาจัดใหเปนหมวดหมู  โดยตองคิดวา
จะกําหนดเกณฑในการจัดหมวดหมูอยางไร  เชน  ป พ.ศ.  หรือ ช่ือหนวยงาน  หรือ สวัสดิการ หรือ 
การพัฒนาบุคลากร เปนตน 
 3. การจัดลําดับความรูความคิด ตองนําขอมูลที่เราจัดในขั้นที่ 2 มาหาความสัมพันธกัน
ใหเปนเหตุเปนผลกนัตลอดทั้งเรื่อง จงึจะทําใหผูอานสามารถเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ไดงายและแจมแจง 
ซ่ึง ไพบูลย  ดวงจันทร. (2538 : 67-68) เสนอวิธีการจัดลําดับความรูความคิดใหสัมพันธกันไวหลายวิธี คือ 
 3.1 จัดลําดับตามเวลา โดยพิจารณาวาอะไรเกิดขึ้นกอน อะไรเกิดขึ้นหลัง หรือจัดระหวาง
ปนั้น ปนี้ 
 3.2 จัดลําดบัตามสถานทีแ่ละทิศทาง นําเรื่องราวมาจดัลําดับวา เร่ืองอะไรเกดิขึ้นขางใน  
อะไรเกดิขึ้นขางนอก  เกดิขึน้ขางลาง  เกิดขึ้นขางบน  หรือทางทิศเหนอื หรือทางทิศใต  
  3.3 จัดลําดับตามเหตุผล  คือกลาวถึงเหตุกอนแลวกลาวถึงผลลัพธ (ประกาศกําหนด
ไวจึงตองดําเนนิเชนนี้ ฯ)  หรือ กลาวถึงผลลัพธกอนแลวกลาวถึงเหตุ (เปนอยางนี้เพราะ/อาจเนื่องมาจาก/
สาเหตุมาจาก ฯ) 
 3.4 จัดลําดับจากสวนรวมไปหาสวนยอย กลาวถึงองครวมกอนแลวคอยอธิบายสวน 
ยอย ๆ   แยกแยะสวนที่เปนรายละเอียดอีกที 
 3.5 จัดลําดับตามความสําคัญ  คือ กลาวสวนที่สําคัญที่สุด หรือหวัใจของเรื่องกอน
แลวคอย ๆ นําเสนอสวนที่มคีวามสําคัญนอยตามลําดับ  
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 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ.  (2542 : 37-38) เสนอการจัดทําโครงเรื่องไววา การวางแผนที่ดีใน
การจัดทําโครงเรื่อง  หรือ Outline ของเรื่อง  การจะทําโครงเรื่องไดจําเปนจะตองมีความรูเบื้องตนใน
เร่ืองที่จะทํา  ดังนั้น จําเปนจะตองศึกษา คนควา เอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําเสียกอน แลวจึงทํา
โครงเรื่องแบบคราว ๆ  เมื่อศึกษาเพิ่มเติมตอไปก็อาจปรับปรุงใหมอีก  อยาคาดหวังวาโครงรางจะตอง
เสร็จสมบูรณ  โครงรางเบื้องตนเปนแนวทางวาจะเขียนหรือจะเอาอะไรมาเสนอบาง เมื่อลงมือทําไป
แลวอาจตองกลับมาปรับปรุงโครงรางใหสมบูรณตอไปอีก  เทคนิคในการเขียนโครงรางมีหลายแบบ 
ไมวาจะใชเทคนิคอยางไรก็ตาม  หลักสําคัญก็คือ  จะตองเขียนใหครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องที่ตองการ
จะทํา  ดังนั้น การทําโครงเรื่องผูเขียนจะตองมีความรอบรูในเรื่องนั้นจริง ๆ จึงจะทําโครงเรื่องได  

 สรุป  การกําหนดกรอบแนวคิด  ดังภาพประกอบ 1   
 

 
 

ภาพประกอบ 1  แสดงการกาํหนดกรอบแนวคิด 
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 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ.์ (2554 : 48-69) เสนอแนวคิดเชิงสงัเคราะหเพื่อการสรางสรรค 
“แนวคิดใหม” มีกระบวนการคิดที่เปนระบบสําคัญ  7  ขั้นตอน คือ 
 ขั้นท่ี 1 การกาํหนดวตัถุประสงคของเร่ืองท่ีตองการคิดเชงิสงัเคราะห เมื่อพบวาทางเลือก
เดิมนั้นเกิดปญหา หรือตองการสรางสิ่งใหม หรือการหาขอสรุปใหกบัขอมูลที่อยูอยางกระจัดกระจาย
ตามที่ตาง ๆ    วัตถุประสงค จะทําใหเรารูวา เราควรจะแสวงหาขอมูลอะไรจากแหลงใด และอยางไร 
และจะนําเราไปสูการดึงประเด็น (Concept) ของเรื่องที่ตอบวัตถุประสงคไดอยางรวดเร็ว ทามกลาง
ขอมูลจํานวนมากที่มีความหลากหลาย และยังเปนตวัขับเคลื่อนใหการสังเคราะหขอมูลเปนไปอยางมี
ระบบระเบยีบ 
 ขั้นท่ี  2  การกําหนดขอบเขตประเด็นท่ีเก่ียวของ  เพื่อที่จะใชเปนกรอบเบื้องตนในการ
คนหาแหลงขอมูล   การกําหนดนี้เปรียบเสมือนการหลอแบบพิมพไว เพื่อเตรียมการเทขอมูลตาง ๆ 
ที่ผสมผสานแลวลงในแบบพิมพ 
 ขั้นท่ี  3   การกาํหนดลักษณะ และขอบเขตของสิง่ท่ีจะนํามาสงัเคราะห ลักษณะของขอมูล
จะนําขอมูลมาจากแหลงที่นาเชื่อถือไดมาจากที่ใดบาง  ขอบเขตของขอมูลจะกําหนดมากนอยเพียงใด 
จะหาเฉพาะภายในประเทศหรือตางประเทศ   ภายในหนวยงานหรือตางหนวยงาน 
 ขั้นท่ี  4  การดึงเฉพาะแนวคิด (Concept) ท่ีเก่ียวของมาใช  คดัเฉพาะประเด็นที่เกีย่วของ
นํามาใสไวในโครงความคิดที่วางไว การคดิเชิงสังเคราะหที่มีประสิทธิภาพจะตองใชการคิดเชิง
วิเคราะหเขามาเกี่ยวของดวย เพราะในการเลือกดึงประเด็นสําคัญจากแนวคดิอื่น ๆ หรือส่ิงตาง ๆ 
ตองพิจารณาอยางถี่ถวน    จากนั้น จึงนํามาใสในโครงรางที่ตั้งไว   การดึงแนวคิดอาจจะตองใชการ
ระดมสมอง หรือการประยุกตใช “เทคนิคเดลฟาย” 
 ขั้นท่ี  5  การจัดเรียงแนวคิดตามโครงที่ตัง้ไว หรือสรางแกนความคิดใหม เพื่อตอบ
วัตถุประสงค  เมื่อนาํขอมูลที่ไดทั้งหมดมารวมกันโดยแยกตามประเภทแลว   จากนั้น จะนํามาจดัระเบยีบ
ขอมูลของแตละประเภทตามวตัถุประสงคของเราใหมีประเด็นใหญ ประเด็นยอย ตามความสําคัญอยาง
เหมาะสม   หากขอมูลที่เราคนควาไดมหีลายประเดน็  หรือเปนแนวคดิทีน่าสนใจ  หรือมีขอมูลบางดาน
ที่เราไมรูมากอน เราอาจดึงแนวคิดนั้นออกมา และปรับเปลี่ยนโครงความคิดที่วาไวหรือสรางใหม  การดึง
แนวคดิ เพื่อมาสรางโครงความคิดอาจจะตัง้คําถามเหลานี้  เชน 

• มีความสัมพันธกันอยางไร 

• แตละแนวคิดหลัก ๆ ที่จัดวางไวมีน้ําหนกัเทากันหรือไม 

• อะไรควรเปนประเด็นใหญ และประเด็นยอย 

• แนวคดิใดควรอยูกอนหรือหลัง 

• ขอมูลนี้เหมาะสมที่จะอยูตรงนี้หรือไม หรือจะวางอยูที่ใด 

• เรานําทุกอยางมาผสมผสานกันอยางเหมาะสมแลวหรือไม 
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 ขั้นท่ี  6   ขั้นทดสอบโครงรางใหม  เมื่อเราไดโครงรางการสังเคราะหที่มีเนื้อหาครบถวนแลว  
ใหเราทดลองสอบโครงรางการสังเคราะห โดยใชความคดิเชิงวพิากษ และความคิดเชิงวเิคราะหเขารวม
ทดสอบดวย   เชน  ประเดน็จัดวางอยูที่ตาํแหนงนี้ จะดทีี่สุดหรือไม?   สามารถขยับปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกวานี้ไดหรือไม ?  เปนตน 
 ขั้นท่ี 7 การนําสิ่งท่ีสังเคราะหไดไปใชประโยชน เมื่อเราไดตัวแบบการสังเคราะหที่ครบถวน 
สมบูรณแลวนัน้  เราควรนาํขอมูลความคิดที่ไดจากการสังเคราะหไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค
ที่ตองการ 

 สรุป  กระบวนการคิด  ดังภาพประกอบ 2   
 

 
 

ภาพประกอบ 2  แสดงกระบวนการคิด 
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รูปแบบของโครงราง/โครงเรื่อง/Outline ของเรื่อง 
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ. (2542 : 37-39) แบงรูปแบบของ โครงราง/โครงเรื่อง/สารบัญ 
แบงออกเปน 3  แบบ ดังนี ้
 แบบที่ 1  เนื้อหาสาระมีมาก ขอบเขตกวาง ตองนําเสนอใหครอบคลุมเนือ้หาสาระ  จงึตอง
แบงเนื้อหาทั้งหมดออกเปนตอน ๆ แตละตอนแบงออกเปนบท ๆ แตละบทแบงออกเปนประเดน็หลัก  
จากนั้น แบงประเด็นหลักเปนประเดน็ยอย ในบางกรณีในแตละบทกแ็บงเปนประเด็นหลักโดยไมไดแบง
ประเด็นยอย  ตัวอยางเชน 
 

  ตอนที่ 1............ 
   บทท่ี  1..... 
    ประเด็นหลัก..... 
    ประเด็นหลัก..... 
     ประเด็นยอย..... 
     ประเด็นยอย..... 
     ประเด็นยอย..... 
    ประเด็นหลัก..... 
    ประเด็นหลัก..... 
   บทท่ี 2..... 
    ประเด็นหลัก..... 
    ประเด็นหลัก..... 
    ประเด็นหลัก..... 

  ตอนที่ 2..... 
   บทท่ี 3..... 
    ประเด็นหลัก..... 
    ประเด็นหลัก.... 
    ประเด็นหลัก... 
     ประเด็นยอย..... 
     ประเด็นยอย..... 
   บทท่ี 4.... 

    ประเด็นหลัก.... 
     ประเดน็ยอย.... 
     ประเด็นหลัก..... 
     ประเด็นยอย.... 
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 แบบที ่ 2  เนือ้หาสาระมีไมมากเหมอืนแบบ 1 แตสามารถแบงเนื้อหาทั้งหมดออกเปนบท ๆ 
แตละบทแบงออกเปนประเด็นหลัก  โดยที่แตละประเด็นหลักไมตองแยกประเด็นยอยในสารบัญ 
เพราะอาจจะทาํใหสารบัญมีความยาวมากเกินไป  แตในการเขียนจริง ๆ แลว และตามความเปนจริง
เมื่อเขียนประเด็นหลักจะตองมีการแยกออกเปนประเด็นยอย   ทั้งนี ้ เพื่อในการเสนอแนวคดิและ
เนื้อหาสาระไดครอบคลุมประเด็นหลักนัน้   โดยแบบที ่2  มีลักษณะ ดังนี ้
 

  บทท่ี 1..... 
   ประเด็นหลัก..... 
   ประเด็นหลัก..... 
   ประเด็นหลัก..... 
   ประเด็นหลัก..... 
  บทท่ี 2..... 
   ประเด็นหลัก..... 
   ประเด็นหลัก..... 
   ประเด็นหลัก..... 
  บทท่ี 3..... 
   ประเด็นหลัก..... 
   ประเด็นหลัก..... 
   ประเด็นหลัก..... 

 แบบที่ 3  แบงเนื้อหาออกเปนตอน ๆ แตละตอนแบงออกเปนประเด็นหลัก ที่แบงลักษณะ
เชนนี้  เพราะไมสามารถรวมประเด็นหลักทั้งหลายเปนบทได  อีกทั้งแตละประเด็นหลักมีเนื้อหานอย
ไมกวางขวางพอที่จะแบงเปนบทได  ตวัอยางเชน 

  ตอนที่ 1..... 
   ประเด็นหลัก.... 
   ประเด็นหลัก..... 
   ประเด็นหลัก.... 

   ประเด็นหลัก.... 

  ตอนที่ 2..... 
   ประเด็นหลัก..... 
   ประเด็นหลัก..... 
   ประเด็นหลัก.... 
   ประเด็นหลัก.... 
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  ตอนที่ 3..... 
   ประเด็นหลัก..... 
   ประเด็นหลัก..... 

 สรุป รูปแบบของผลงานเชิงสังเคราะห ตองจัดทําเปนรูปเลม  ประกอบดวย คํานํา สารบัญ 
เนื้อเร่ือง การสังเคราะห การอางอิงและบรรณานุกรม ซ่ึงมีแหลงขอมูลที่ทันสมัย  โดยการอธิบาย
สาระสําคัญที่มีความชัดเจน อาจใชขอมูล แผนภาพ  ตัวอยาง หรือกรณีศึกษาประกอบ มีลักษณะเปน
งานริเร่ิมสรางสรรค บกุเบิกทางวิชาชีพและอาจเปนการสังเคราะหจนถึงระดับสรางองคความรูใหม 
หรือมีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาอยางตอเนื่อง  เปนผลงานที่ยอมรับนับถือและเชื่อถือได
ในวงวิชาชีพ/หนวยงาน/สถาบัน   

 ประเด็นสําคญัของการวางรูปแบบโครงรางจัดทําสารบญั  ตองพิจารณาที่เนื้อหาสาระ  ถา
เนื้อหามีมากอาจตองแบงเปนตอน แลวในแตละตอน ตองแบงเปนบท แตถาเนื้อหาสาระมีไมมากนกั
แตก็ไมนอยจนเกินไป  เพยีงพอที่จะแบงเปนบท ก็แบงเปนบท ๆ ก็ได   สําหรับงานที่มีเนื้อหาสาระ
ไมมาก ไมเพยีงพอทีจ่ะแบงเปนบท ตองแบงเปนตอน ๆ ก็พอ ในการนาํเสนอเนื้อหาสาระ  การนาํเสนอ
จะเปนรูปแบบใด ขึ้นอยูที่เนื้อหาสาระเปนสําคัญ 
 

 ตัวอยาง : การทํางานเชงิสงัเคราะห  แบบที่ 2 

 ชื่อเร่ือง : พฤติกรรมผูนําสายสนับสนนุวิชาการในสถาบนัอุดมศึกษา 

สารบัญ 
 บทท่ี                                                                                                                    หนา 
 คํานํา                ก 
 บทท่ี 1   ความหมาย ความสัมพันธของอํานาจหนาท่ีและผูนํากับการบริหาร 
  ความหมาย 
  ความสัมพันธของอํานาจหนาที่ 
  ผูนํากับการบรหิาร 
  สรุป 
 บทท่ี 2   ลักษณะของผูนํา 
  ลักษณะของผูนําที่ประสบผลสําเร็จ 
  ลักษณะของผูนําที่ประสบความลมเหลว 
  ลักษณะของผูนํา 3 แบบ 
  การเปนผูนําโดยสถานการณ 
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   ขอบกพรองของผูนํา 
   การพัฒนาผูนาํ 
   สรุป 
 บทท่ี 3  งานของผูนําสายสนับสนุนวชิาการ 
   ดานแผนงาน 
  ดานบริหาร 
  ดานบริหารทรพัยากรบุคคล 
  ดานบริหารทรพัยากรและงบประมาณ 
  สรุป 
 บทท่ี 4   แบบของผูนํา 
  แบบเนนคนเนนงาน 
  แบบเนนหัวหนา และแบบเนนลูกนอง 
  แบบเนนมติรสัมพันธ กับกจิสัมพันธ 
  แบบอาศัยแรงจูงใจ 
  แบบคุณลักษณะเฉพาะตวั 
  แบบการครองตําแหนง 
  แบบเปดโอกาส 
  ผูนําตามแนวคดิของ PERT 
  ผูนําตามแนวคดิของ Levine 
  ผูนําตามแบบ Blake and Mouton 
  ผูนําตามแบบทฤษฎี X และทฤษฎี Y 
  ขอเสนอแนะสําหรับผูนําคนใหม 
  สรุป 
 บทท่ี 5  พฤติกรรมผูนาํสายสนับสนนุวิชาการ 
  การสื่อความหมาย 
  การตัดสินใจเพื่อแกปญหา 
  มนุษยสัมพนัธ 
  สรุป 
 บรรณานุกรม 
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 ตัวอยาง : การทํางานเชงิสงัเคราะห  แบบที่  3 

 ชื่อเร่ือง : การทํางานเชิงสังเคราะห ขาราชการประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ  เชี่ยวชาญเฉพาะ  
        และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนนุวิชาการ (ฉบบัเรงรัด พ.ศ. 2554) 

สารบัญ 
                                                                                                                                  หนา 
 คํานํา         ก 
 ตอนที่ 1    ความสําคัญ ความหมายและการเลือกเร่ืองทํางานเชงิสงัเคราะห 
    ความสําคัญของงานเชิงสังเคราะห 
   ความหมายของงานเชิงสังเคราะห 
   การเลือกเรื่องทํางานเชิงสังเคราะห 
 ตอนที่ 2   กรอบแนวคิด และรูปแบบงานเชิงสงัเคราะห 
    การกําหนดกรอบแนวคดิ 
    รูปแบบของโครงราง 
    การทําบรรณานุกรม ภาคผนวก คํานยิม คํานํา และประวตัิผูเขียน 
 บรรณานุกรม 
 ประวัติผูเขียน 
 

 ขอสังเกต :  เหตุที่นําเสนอตัวอยาง แบบที่ 2 และแบบที่ 3 เพราะแบบที่ 1 นาจะเหมาะสม
กับตําแหนงสายทางวิชาการ จึงไมไดนําเสนอตัวอยางแบบที่ 1  

 

การจัดทําบรรณานุกรม  ภาคผนวก  คํานิยม  คํานํา  และประวัติผูเขียน 
  เสถียร  คามีศักดิ์. (2549: 14) กลาวไวในการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน  ดังนี ้
 คํานิยม  เปนสวนที่ทําใหผลงานของเรามีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เพราะไดรับคํารับรอง
จากผูบังคับบัญชา ผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒ ิ ผูมีช่ือเสียงที่ไดรับการยอมรับนับถือในแวดวงตาง ๆ 
ในขณะนัน้ 
 คํานํา บอกขอบขายของเรื่อง สาเหตุที่ผูเขียนสนใจที่จะศึกษามีจุดมุงหมายในการเขียน
อยางไร ถามีคนชวยเหลือในการเขียนก็ควรขอบคุณไวดวย 
 สารบัญ เปนบญัชีบอกแตละบท แตละหวัขอสําคัญ ที่เรียงลําดับ ปรากฏในเอกสารที่เขียน 
ที่ปรากฏอยูหนาใด 
 บัญชีตารางหรือภาพประกอบ  เปนการแยกบอกตาราง หรือภาพประกอบวามีอะไรบาง 
อยูหนาใด เหมือนสารบัญ บอกเนื้อสาระวาอยูหนาใดบาง 
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 ตารางหรือภาพประกอบ ควรกลาวนําถึงตาราง หรือภาพประกอบเสียกอน เพื่อใหทราบวา
จะแสดงประกอบอะไร ควรอธิบาย และตคีวามของตารางหรือภาพประกอบใหชัดเจนทุกครั้ง ตาราง
หรือภาพประกอบตองมีคําวา “ตาราง” และเลขกํากับ หรือ “ภาพประกอบ” และมีเลขกํากับ แลวจึง
บอกชื่อตาราง หรือภาพนัน้ ๆ 
 บรรณานุกรม จะอยูทายเลมตอจากบทสดุทาย เปนการบอกวาผูเขียนไดศึกษาคนความา
จากที่ใดบาง ของใคร เมื่อไร ปจจุบันจะอางแบบนามป (Name – Year System) ตองเอามาจากการ
อางอิงในสวนของเนื้อหามาแลว และไมควรเกิน 30 รายการ และหากมภีาษาไทย และภาษาตางประเทศ 
ควรแยกออกจากกัน โดยเอาบรรณานุกรมภาษาไทยขึน้กอน และตามดวยภาษาตางประเทศ ซ่ึงทั้ง
ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ตองเรียงตามลําดับอักษร 
 ภาคผนวก เปนสิ่งที่นํามาเพิม่เติมตอนทายตอจากบรรณานุกรม เพื่อบอกใหผูอานเขาใจชัดเจน
ยิ่งขึ้น  เปนสวนที่เกีย่วของกบังานที่เขยีน  แตไมใชเนือ้หาของงาน  เปนสวนที่นํามาเพิ่มขึน้ในตอนทาย เพื่อ
ชวยใหผูศึกษาคนควาไดเขาใจแจมแจงยิง่ขึ้น จะมภีาคผนวกหรอืไม แลวแตความจําเปน  ทั้งนี้สวนที่
สําคัญคือ สวนเนื้อเร่ืองที่เปนเนื้อหาตองมตีอนนํา ตอนตวัเร่ือง และตอนลงทาย ควรเรียงลําดับหวัขอ
ใหชัดเจนตั้งแตตนจนจบ เนื้อหาที่เขียนตองมีหลักเกณฑ มีการอางอิงหลักวิชา แสดงความคิดความ
อานที่ลึกซึ้งแหลมคม โดยเฉพาะสวนประกอบของเนื้อหา บางทีตองทําอัญประกาศ หรือ เชิงอรรถ 
หรืออางอิงในเนื้อหา หรือตองมีตารางภาพประกอบ  
 ประวตัิผูเขยีน  เปนการเขยีนประวัติอยางยอของผูเขยีนในเรือ่งนีว้าทํางานทีไ่หน ตาํแหนงอะไร 
วุฒิการศกึษาระดบัใด   มีความรูความชํานาญอยางไร เปนตน เพื่อใหผูศึกษาคนควาไดทราบถึงความรูความ
เชี่ยวชาญ ซ่ึงจะทําใหผลงานเปนทีน่าเชื่อถือเปนประการแรก และยงัใหผูอานสามารถติดตอกับผูเขยีนถา
ตองการขอมูลเพิ่มเตมิหรือสอบถามเรื่องทีเ่กีย่วของไดเปนประการที่สอง 
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ภาคผนวก 
การทําผลงานของตําแหนง กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

การจัดทําผลงาน 
 เร่ืองท่ี 1  ตองเปนผลงานที่ประสบความสําเรจ็ของตาํแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบในระดบั
ปจจุบันและ ผลสัมฤทธิ์ของงานตองเปนท่ีประจักษ โดยตองเสนอผลงานดงันี ้

1. ตั้งชื่อเร่ืองผลงานที่ประสบผลสําเร็จเปนทีป่ระจกัษนั้น 
2. ระบุระยะเวลาในการดาํเนินงาน 
3. อธิบายช้ีแจงความรูทางวชิาการหรือแนวคดิทีใ่นการดําเนนิการ ดงัตอไปนี ้

3.1 ตอบสนองนโยบายของสวนราชการอยางไร 
3.2 เปนผลงานที่คดิริเร่ิมสรางสรรคอยางไร 
3.3 ใชความรูทางวชิาการ หรือแนวคดิในการดําเนินงานอยางไร 

4. สรุปสาระและขั้นตอนในการดําเนินการ 
4.1 มีขั้นตอนในการดําเนินการอยางไร  และมีปริมาณงานเทาใด 
4.2 มีเงื่อนไขเวลาในการปฏิบัติงานหรอืไม อยางไร 
4.3 มีความซับซอนในการปฏิบัติงานอยางไร 
4.4 มีวิธีการดําเนนิงานใหประสบความสําเรจ็อยางไร โดยตองชีแ้จงประกอบ คือ 

4.4.1 ความรู คณุวฒุทิี่ใชในการปฏิบัติงาน  ตองใชวุฒิอะไร 
4.4.2 ความชํานาญงาน  ความเขาใจในกฎหมายทีเ่กีย่วของ และ แบบแผนของทาง

ราชการ สามารถชี้ใหเหน็ขอควรระวัง/ขอสังเกต  ขอบกพรอง  ขอจาํกดัวามี
อยางไร 

4.4.3 ประสบการณ สามารถชีแ้จงใหทราบขอดี ขอเสีย  ผลทางบวก ผลทางลบ ของ
ระบบงาน  กฎมายที่ใชในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการไดรับการฝกอบรม 
พัฒนา ดงูาน เพิ่มพนูความรู ทั้งในและนอกสวนราชการ อยางไร 

5.  ผลสําเร็จของงาน  ตองอธิบายชี้แจงวาผลสําเร็จของงานในเชิงปริมาณ  และคณุภาพ เปน 
อยางไร   ถูกตองตามหลกัวชิาการ เทคนิค  วิธีการ  อยางไร  บรรลุเปาหมาย  สนองนโยบายของสวนราชการ
หรือไม  เปนทีย่อมรบัในวงวชิาชีพอยางไร  ตองทาํบนัทกึผลสําเร็จของงาน ลักษณะบนัทึกผลงานยอนหลัง 
บันทึกผลสมัฤทธิ์ตามตวัช้ีวดั  KPI   ดังตาราง  2   ของเอกสารการทาํงานเชิงวเิคราะห 
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6. การนําไปใชประโยชน  ตองเขยีนชี้แจงอธิบายใหไดวา มีประโยชนตอผูรับบริการอยางไร  
มีประโยชนตอหนวยงานอยางไร หรือมีประโยชนตอประเทศชาติอยางไร  รวมทัง้มีความกาวหนาทาง
วิชาการหรือการปฏิบัติงานอยางไร   อีกทั้งยังสามารถเปนรูปแบบหรือแนวทางในการปฏบิัติงานหรือ
นําไปใชในการ ปฏิบัติงานไดอยางไร 

7. ความยงุยากในการดําเนนิการ/ปญหา/อุปสรรค  ตองอธิบายใหไดวาผลงานที่นําเสนอนี้ม ี
ปญหาหรืออุปสรรคในขั้นตอนการปฏิบัตหิรือสวนอื่นทีเ่กีย่วของอยางไร 

8. ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหาอปุสรรค  ตองเขยีนอธิบายวาจากปญหาอุปสรรคของ 
ผลงานทีน่ําเสนอ ผูเขยีนมแีนวทางแกไขปญหาอยางไร เสนอวิธีแกไขใหปญหาอุปสรรคหมดสิ้นไปอยางไร 

9. ผูรวมดาํเนนิการ(ถาม)ี ใหระบจุํานวนผูที่รวมดําเนินการพรอมสัดสวนของผลงานที่ผูนัน้ได 
ดําเนินการ 

10. สวนของงานทีผู่เสนอเปนผูปฏิบัติ ใหระบุรายละเอยีดของผลงานพรอมทัง้สัดสวนของผลงาน 
ที่ผูจัดทําผลงานเปนผูปฏิบัต ิ

11. ภาคผนวก  ใหแนบเอกสารหลกัฐานทีใ่ชอางอิงวาผลงานทีน่ําเสนอเปนผลงานทีเ่กดิขึน้จาก 
การปฏิบัติงานจริง โดยมีคําสัง่มอบหมาใหปฏิบัติงาน รายละเอยีดของขอมลูที่เกีย่วของกบัผลงานฯลฯ 
 

เรื่องที ่ 2   เปนผลงานที่เปนแนวคิด/วิธกีารเพือ่พัฒนางานหรือปรบัปรุงงานใหมี 
ประสิทธภิาพ  เปนงานในตําแหนงท่ีจะไดรับแตงตัง้  โดยใหนําเสนอในรปูของโครงการหรือกิจกรรมทีจ่ะ
ดําเนนิการ ตองเสนอหวัขอในผลงานดังนี ้

1. ตั้งชื่อเร่ือง 
2. เขียนหลักการและเหตุผล  ในลกัษณะวาทาํไมตองทําเรื่องนี ้ทําแลวจะมวีิธีการพฒันาหรือ 

ปรับปรุงงานใหสอดคลองกบังานทีป่ฏิบัติอยางไร 
3. บทวเิคราะห แนวคิดและขอเสนอ  ตองแสดงใหเห็นถึงการนําแนวคดิ/ระเบียบ หรือขอ 

กฎหมายทีน่ํามาประยกุตใชในแนวคดิ/วิธีการพัฒนาหรอืปรับปรุงงาน ไดอยางไร โดยใหทาํการวเิคราะหถึง
ผลที่คาดวาจะเกิดขึน้ รวมทัง้ปญหา  อุปสรรค  การนาํความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงานวามี
อยางไร  และจากแนวคดิหรือวธีิการเพื่อพฒันาหรือปรับปรุงงานดังกลาว จะมีวธีิอ่ืนใดเพิม่เติมที่จะทําให
การดําเนนิงานมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึน้หรือบรรลุไดเร็วข้ึนอีกหรือไม 

4. ผลที่คาดวาจะไดรับ  ตองแสดงใหเห็นวาผลสาํเร็จหรือ ประโยชน ของแนวคดิที่เสนอม ี
ประโยชนตอการปฏิบัติงานอยางไร  ชวยเสรมิยุทธศาสตรของหนวยงาน อยางไร 

5. ตัวช้ีวัดความสาํเร็จ  ตองชี้ใหเห็นวาผลงานชิน้นีจ้ะประสบความสําเรจ็  ดหูรือวัดทีอ่ะไร 
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ขอสังเกต 
1. เปนผลงานจากการปฏิบัติหนาที่ ไมตองทําขึน้มาใหมโดยเฉพาะ ผลงานเรื่องที่ 1 เปนผลงานที ่

ประสบผลสําเรจ็ในตาํแหนงระดบัปจจุบัน  ผลงานเรื่องที ่2  เปนผลงานทีเ่สนอแนวคดิลักษณะโครงการ/
กิจกรรมในการพัฒนางานในตาํแหนงที่จะไดรับแตงตั้ง 

2. เนื้อหาของผลงานแตละชิน้จะตองมีความยาวไมต่ํากวา  5  หนากระดาษ   A4   และตองไมเกิน   
15  หนากระดาษ   A4  (ไมรวมเอกสารประกอบ) มขีนาดตวัอักษรไมเกนิขนาด  16  และมจีํานวนบรรทดัตอง
ไมต่ํากวาหนาละ   28   บรรทดั  โดยการยอหนาตองไมเปนการหลีกเลี่ยง เพื่อใหมีจํานวนหนาของผลงาน
เพิ่มขึน้ 

....................................... 
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ประวัติและผลงาน 
นายเสถียร  คามีศกัดิ์ 

 

ชื่อ-สกุล นายเสถียร  คามีศักดิ์    Mr.Sathien  Kameesak   

ตําแหนงปจจุบัน    เขาโครงการเกษียณกอนกําหนด เมื่อป พ.ศ. 2553 ตําแหนงบุคลากรผูเช่ียวชาญ   
  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
E-mail Address     Sathien@swu.ac.th / sathien73@hotmail.com 

การศึกษา  *กศ.ม. (การบรหิารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   
  *บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
  *ป.ม. (การศึกษา)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
  *ปวส. (วิชาเอกการเลขานุการ-วิชาโทการเงินการธนาคาร) วิทยาลัยบพิตรพิมุข 
  *มัธยมศึกษา  โรงเรยีนจิระศาสตรวิทยา  จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
  *ประถมศึกษา  โรงเรยีนวัดคานหาม  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

ประสบการณ   *อดีตผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี กองการเจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ตั้งแตป พ.ศ. 2537 – 2545                        

  *อดีตผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาระบบและบุคคล เมื่อป พ.ศ. 2550                    
  *กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล “อุทธรณและรองทุกขประจํา” 

1.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                      

  *กรรมการผูทรงคณุวุฒิประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
    ทางวิชาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2554                                     
  *ท่ีปรึกษาที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัย 
  แหงประเทศไทย (ปขมท.) ถึงปจจุบัน 
 *วิทยากรบรรยาย ดานการเขียนคูมือปฏิบัติงาน  การทํางานวิเคราะห การทํางาน

สังเคราะห และงานวิจัยสถาบัน ตั้งแต พ.ศ. 2543 จนถึงปจจบัุน   

ผลงานวิจัย   1. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการตามทัศนะของผูบริหารและ 
   คณาจารยในมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ, ปริญญานิพนธ  
   กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2529. 
  2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินขาราชการ สาย ข และ สาย ค เพื่อพิจารณา 
   เลื่อนขั้นเงินเดอืนประจําปในมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ,  2540. 
  4. การบริหารงานบุคคลระบบพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2549. 
  5. การศึกษาหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาการดาํรงตําแหนงผูชํานาญการ  
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   ผูเชี่ยวชาญ และผูเช่ียวชาญพิเศษ ของขาราชการและพนักงานสายสนับสนุน 
   วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
ผลงานวิเคราะห 1.  หลักเกณฑและวิธีการขอเลือ่นตําแหนงผูชํานาญการ 6, 7-8 และ 
  ผูเชี่ยวชาญ และผูชํานาญการพิเศษ 9 ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ดวยการ 
  ประยุกตกลวิธี  Benchmarking , 2545                                                                    
 2.  การบริหาร 10 สวนงานในกํากับสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ตามระเบียบการบริหารสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543,  
  29 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 
 3. ภาระงานของลกูจางประจําสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, 

สิงหาคม 2546 
 4. การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลระบบสัญญาจางพนักงาน 
  มหาวิทยาลัย/สถาบัน ของรัฐท่ัวประเทศ, มกราคม พ.ศ. 2548 

งานเขียนหนังสือ   1. การโอนขาราชการ กองการเจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
  ศรีนครินทรวิโรฒ, 2536 
 2. การปฏิบัติงานบุคคล ตําแหนงผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี   
  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541   
 3. ประสบการณในปาชา เด็กวัดเชิงเลน (นามแฝง). (ท้ังหมด 12 ตอน), 2539  
 4.  การบริหารงานบุคคลจากจดหมายจากแม (51 หนา), 2542 
 5.   คนนอกระบบ (96หนา), 2543 
 6.    คนสํานักงาน (67 หนา), 2544 
 7. หลักเกณฑและวิธีการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ศรีนครินทรวิโรฒ (271 หนา), 2545 
 8.  การขอกําหนดตําแหนงเปนผูชํานาญการ 6, 7-8 และผูเช่ียวชาญ  
  ผูชํานาญการพิเศษ 9 ของขาราชการประเภททั่วไปในสังกัดมหาวิทยาลัย 

ของรัฐ (142 หนา), 2546 
 9. คาตอบแทน สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  2549 
 10. การเขียนคูมือปฏิบัติงาน, 2550 
 11.  คูมือการทํางานวิเคราะห, 2551 
 12  เขียนใหเจานายอาน, 2551 
 13.  หัวอกเจานาย, 2551 
 14.  คนกับงาน, 2553 
 15.  ผูชํานาญการและผูเช่ียวชาญในมหาวิทยาลัย, 2553                       
 16.  การทํางานวิเคราะห (ฉบับเรงรัด พ.ศ. 2554)                                                     
 17. การทํางานสังเคราะห (ฉบับเรงรัด พ.ศ. 2554) 

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


