ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสําหรับสายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ
---------------------------------ตามคําสั่ ง อ.ก.พ.กรมอุ ตุ นิ ย มวิท ยา ที่ 1/2564 สั่ง ณ วัน ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ นั้น
อาศัยอํานาจตามคําสั่งดังกล่าว คณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการและชํานาญการพิเศษ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564
เมื่ อ วัน ที่ 30 เมษายน 2564 ได้ กํ าหนดหลั ก เกณฑ์ และแนวทางการประเมิ น ผลงานสํ าหรับ สายงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ ดังนี้
1. ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงาน
ลั ก ษณะหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของสายงาน เป็ น ตํ า แหน่ งที่ มี ห น้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
1) ลักษณะงานที่ 1 งานด้านนโยบายและแผน หมายถึง งานศึกษาวิเคราะห์
และพั ฒ นา เพื่ อเสนอแนะนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการ หรือแนวทางการพั ฒ นางานด้านการ
บริหาร รวมทั้ง การกํากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดําเนินงาน และให้คําปรึกษาแนะนํา หรือ
วิธีการดําเนินงานในความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในงานการบริหารการวางแผนงาน โครงการ มาตรการ
หรือภารกิจในความรับผิดชอบหรือที่เกี่ยวข้อง
2) ลักษณะงานที่ 2 งานด้ า นวิ จั ย และพั ฒ นา หมายถึ ง กระบวนการใน
การศึกษาวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการเรียบเรียงข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง เที่ยงตรง
เชื่อถือได้
3) ลักษณะงานที่ 3 งานด้ านส่ งเสริม การพั ฒ นาการบริห าร หมายถึ ง การ
นําเอาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กฎเกณฑ์ เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ทางการบริหาร มาประยุกต์ใช้ในการ
ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า การกํ า กั บ ติ ด ตาม พั ฒ นา เพื่ อ เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นา
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหาร
4) ลักษณะงานที่ 4 งานด้านที่ปรึกษา หมายถึง การให้ความเห็น คําแนะนํา
หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านการบริหาร การพัฒนา รวมทั้งการพิจารณา และแก้ไขปัญหาเชิง
วิชาการในความรับผิดชอบหรือที่เกี่ยวข้อง

-22. หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล ต้องผ่านเกณฑ์
การประเมินบุคคลและผลงานใน 3 ส่วน คือ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะของบุคคล
และประเมินผลงาน
2.1 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กําหนด
2.2 การประเมิ นคุณ ลักษณะของบุ ค คล ผ่ านการประเมิน คุ ณ ลัก ษณะของ
บุ ค คลจากผู้ บั งคั บ บั ญ ชาระดั บ ต้ น และเหนื อ ขึ้ น ไปอี ก 1 ระดั บ ซึ่ งต้ อ งได้ ค ะแนนประเมิ น ไม่ ต่ํ า กว่ า
ร้อยละ 60 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม การแก้ไขปัญ หา และการตัดสินใจ ความ
ประพฤติ ความสามารถในการสื่อความหมาย และการพัฒนาตนเอง
3. การประเมินผลงาน
3.1 ให้ส่งผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานที่ผ่านมา สําหรับระดับชํานาญการ
จํานวน 1 เรื่อง และสําหรับระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 เรื่อง และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนา
งาน จํานวน 1 เรื่อง และกําหนดสัดส่วนประเมินผลงาน โดยผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ให้มี
สัดส่วนร้อยละ 80 และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้
มีสัดส่วนร้อยละ 20
3.2 การกําหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงาน
3.2.1 ผลงานที่ เป็ น ผลการดํ าเนิ น งานที่ ผ่ านมา (น้ํ าหนั ก ร้อ ยละ 80)
ผลงานที่จะนํามาประเมิน ได้แก่ ผลงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติใน
ตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขอประเมินและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งที่
ขอรับการประเมิน โดยไม่จําเป็นต้องมีการจัดทําผลงานขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการประเมินโดยเฉพาะ และเป็น
ผลงานที่แสดงถึงการใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญในงานวิชาการเฉพาะด้าน เป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการ หรือวงการด้านนั้น ๆ และอาจนําผลการปฏิบัติงาน และ/หรือผลสําเร็จของงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหน่งที่จะประเมินมาเสนอได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลงานที่จะนํามาประเมิน
จะต้องแสดงขอบเขตความรับผิดชอบ คุณภาพ ความยุ่งยากซับซ้อนในการดําเนินงาน ประโยชน์ของผลงาน
ความรู้ ความชํานาญงาน และประสบการณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานหรือในการผลิตผลงานดังกล่าว
โดยมีองค์ประกอบในการให้คะแนนผลงาน ดังนี้

-3องค์ประกอบ
1. คุณภาพของผลงาน และระดับความยากในการปฏิบัตงิ าน
หรือการผลิตผลงาน โดยพิจารณาจาก :
- ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลงาน
- ระดับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชํานาญงาน และ
ความมีอิสระในการแก้ไขปัญหา หรือตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
- ความถูกต้องตามเทคนิค วิธีการ ถูกหลักวิชา หลักการ
หรือตามข้อกําหนดมาตรฐานของวิชาการด้านนั้น ๆ
- การบรรลุเป้าหมายที่กําหนดตามโครงการ หรือแผนงาน
ของส่วนราชการที่สังกัด
- เป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการนําวิชาการ
ด้านนั้น ๆ มาประยุกต์ เพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือเพื่อการป้องกัน
หรือการแก้ไขปัญหา
- ช่วยให้ประหยัดเวลา และงบประมาณ
- เป็นผลงานที่ยอมรับในวงวิชาการด้าน นั้น ๆ
2. ประโยชน์ของผลงาน
โดยพิจารณาจากการนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง การนําไปประยุกต์ใช้
หรือการนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการเฉพาะด้าน
3. พื้นฐานและประสบการณ์ของบุคคล
โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ดูงาน หรือ
การเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ ประวัติการทํางาน ประสบการณ์
ในการทํางานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเป็นหัวหน้าโครงการ เป็นกรรมการที่
ปรึกษาหรือคณะทํางาน รวมทั้งการได้รับยกย่อง หรือได้รับรางวัล สําหรับ
ผลงาน หรือผลการปฏิบัติงานด้านนั้น ๆ
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม
40

50

10

100

โดย
1) คุณภาพของผลงาน พิจารณาจากความถูกต้องตามเทคนิค
วิธีการ ถูก หลั กวิชาการ ตามข้อ กําหนดมาตรฐานของวิช าการ บรรลุ เป้ าหมายที่ กําหนดตามโครงการ
แผนงาน เป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนําวิชาการมาประยุกต์เพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือ
การป้องกันหรือแก้ไขปัญหา โดยระดับชํานาญการมีคุณภาพของผลงานดี และระดับชํานาญการพิเศษมี
คุณภาพของผลงานดีมาก

-42) ระดับความยากของผลงาน การใช้หลักวิชาการเฉพาะด้าน
หรื อ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ปฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามยากซั บ ซ้ อ น โดยระดั บ ชํ า นาญการต้ อ งปฏิ บั ติ โดยผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูง และระดับชํานาญการพิเศษต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมาก
3) ประโยชน์ข องผลงาน เป็น ประโยชน์ต ่อ ทางราชการ
ประชาชน หรือ ต่อ ความก้า วหน้า ทางวิช าการเฉพาะด้า นนั้น ๆ โดยพิจ ารณาจากการนํา ไปใช้เ ป็น
ประโยชน์ได้โดยตรง การนําไปประยุกต์ใช้หรือการนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการเฉพาะด้าน
4) พื้นฐานและประสบการณ์ของบุคคล ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชํานาญงานของบุคคล รวมทั้งการพัฒนาตนเอง จนเป็นที่ยอมรับในราชการ โดย
พิจารณาจาก ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ดูงาน หรือการเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ
หรือในงานที่เกี่ยวข้อง ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับการยกย่อง
หรือได้รับรางวัล สําหรับผลงานหรือผลการปฏิบัติงานด้านนั้น ๆ หรือในงานที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 ข้ อ เสนอแนวคิ ด /วิ ธี ก ารเพื่ อ พั ฒ นางานหรื อ ปรั บ ปรุ งงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น กําหนดคะแนน 100 คะแนน โดยพิจารณาในภาพรวมของผลงาน (น้ําหนักร้อยละ 20)
3.3 เกณฑ์การตัดสิน การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลและผลงานให้ผ่านการ
ประเมินได้ ผู้ขอรับการประเมินจะต้องได้คะแนนผลงานในส่วนของผลการดําเนินงานที่ผ่านมา สําหรับ
ระดับชํานาญการ คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สําหรับระดับชํานาญการพิเศษ คะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 และผู้ขอรับการประเมินจะต้องได้รับการพิจารณาให้ผ่านจากกรรมการผู้ประเมิน เกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของคณะกรรมการ และจะต้องได้คะแนนข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3.4 แบบฟอร์มการประเมินผลงาน ตามเอกสารที่แนบ
ประกาศ ณ วันที่
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(นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ประธานกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ

แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน/ผลงานของตําแหน่งในสายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1. ชื่อผู้ขอรับการประเมิน
ตําแหน่ง
ตําแหน่งเลขที่
กลุ่ม
กอง
2. ตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตําแหน่งเลขที่
กลุ่ม
กอง
3. ผลงานที่นําเสนอเพื่อประเมิน
3.1 ผลงานเรื่อง
3.2 แนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง
รายละเอียดการประเมิน 3.1 เรื่อง

-2องค์ประกอบ
1. คุณภาพของผลงาน และระดับความยากในการปฏิบัตงิ าน
หรือการผลิตผลงาน โดยพิจารณาจาก :
- ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลงาน
- ระดับความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความชํานาญงาน
และความมีอิสระในการแก้ไขปัญหา หรือตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน
- ความถูกต้องตามเทคนิค วิธีการ ถูกหลักวิชา หลักการหรือ
ตามข้อกําหนดมาตรฐานของวิชาการด้านนั้น ๆ
- การบรรลุเป้ าหมายที่กําหนดตามโครงการ หรือแผนงาน
ของส่วนราชการที่สังกัด
- เป็ น การพั ฒ นาความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ หรื อ การนํ า
วิชาการด้านนั้น ๆ มาประยุกต์ เพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือ
เพื่อการป้องกันหรือการแก้ไขปัญหา
- ช่วยให้ประหยัดเวลา และงบประมาณ
- เป็นผลงานที่ยอมรับในวงวิชาการด้าน นั้น ๆ
2. ประโยชน์ของผลงาน
โดยพิจารณาจากการนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง การนําไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห รื อ การนํ า ไปใช้ ใ นการแก้ ไขปั ญ หา หรื อ เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการเฉพาะด้าน
3. พื้นฐานและประสบการณ์ของบุคคล
โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ดูงาน หรือ
การเข้าร่วมประชุม สัม มนาทางวิชาการ ประวัติการทํางาน
ประสบการณ์ ในการทํางานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเป็นหัวหน้า
โครงการ เป็นกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะทํางาน รวมทั้งการ
ได้ รั บ ยกย่ อ ง หรื อ ได้ รั บ รางวั ล สํ า หรั บ ผลงาน หรื อ ผลการ
ปฏิบัติงานด้านนั้น ๆ
รวม

คะแนน
คะแนน คะแนนที่ได้รบั
เต็ม เรื่องที่ 1 เรื่องที่ 2 เฉลี่ย
40

50

10

100

การตัดสิน
ระดับชํานาญการ คะแนนทีผ่ ่านการประเมิน คือ ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ระดับชํานาญการพิเศษ คะแนนทีผ่ ่านการประเมิน คือ ร้อยละ 70 ขึน้ ไป

เอกสารแนบ 1

กรมอุตุนิยมวิทยา
4353 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10260

METEOROLOGICAL DEPARTMENT
4353 Sukhumvit Road,Bangkok 10260,THAILAND

เอกสารวิชาการ
ชื่อเรื่องภาษาไทย
ชื่อผู้ทาการศึกษา(ภาษาไทย)

เอกสารวิชาการฉบับนี้ ใช้สาหรับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบรรณารักษ์ชานาญการ กรมอุตุนิยมวิทยา

คาแนะนาเกี่ยวกับการประเมินผลงาน
1. การเสนอโครงร่างผลงาน ดาเนินการดังต่อไปนี้
1.1 เสนอโครงร่างผลงานต่อคณะกรรมการฯ โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
1.2 เมื่อโครงร่างผลงานผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนการคัดเลือก
แล้ ว และอธิบ ดีกรมอุตุนิ ย มวิทยาพิ จารณาเห็ นชอบและประกาศรายชื่อผู้ ไดรับการคัดเลื อกแล้ ว
ให้ ส่ งผลงานประเมิ น ตามหั ว ข้ อ เรื่ อ งที่ เสนอไว้ ในขั้ น ตอนการคั ด เลื อ กบุ ค คล ทั้ ง นี้ ไม่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงชื่อผลงานได้ หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชื่อผลงานจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก
บุคคลใหม่
หมายเหตุ ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ต้องส่งผลงานเพื่อเสนอคณะกรรมการประเมินผล
งาน พิ จ ารณาภายใน 3 เดื อน นั บ จากวัน ที่ได้ รับ การอนุ มัติ ให้ เข้ารับ การประเมิ น ผลงาน กรณี ที่
ไม่ส ามารถส่ งผลงานได้ ภ ายใน 3 เดือน สามารถขอขยายระยะเวลาการส่ งผลงานได้อีก 1 เดือ น
ติดต่อกันไม่เกิน 2 ครั้ง ตามข้อกาหนด ดังนี้
(1) ครั้งที่ 1 ให้ขอขยายเวลาก่อนถึงวันสิ้นสุดการส่งผลงาน ไม่น้อยกว่า 30 วัน
(2) ครั้งที่ 2 ให้ขอขยายเวลาก่อนถึงวันสิ้นสุดการส่งผลงาน ไม่น้อยกว่า 15 วัน
2. การจัดทาเอกสารผลงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
2.1.1 ระยะขอบบน ให้ตั้งค่าที่ 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 ซม.
2.1.2 ระยะขอบซ้าย ให้ตั้งค่าที่ 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 ซม.
2.1.3 ระยะขอบล่าง ให้ตั้งค่าที่ 1 นิ้ว หรือ 2.54 ซม.
2.1.4 ระยะขอบขวา ให้ตั้งค่าที่ 1 นิ้ว หรือ 2.54 ซม.
2.2 การตั้งระยะห่างบรรทัด
ให้ ใ ช้ ร ะยะห่ า งบรรทั ด ปกติ (Single Space) ทั้ ง เล่ ม โดยเข้ า ไปตั้ ง ที่ Format
Paragraph เลือกที่ Spacing ปรับ Before และ After ให้เป็น 0 และ Line Spacing ปรับให้เป็น Single
2.3 เลขกากับหน้า
2.3.1 ให้ พิ มพ์ ไว้ที่มุม ขวาด้านบน ห่ างจากขอบบน 0.75 นิ้ว และห่ างจากริม ขวา
กระดาษ 1 นิ้ว (ชิดกั้นหลัง)
2.3.2 ให้เริ่มนับเลขหน้า 1 ตั้งแต่บทที่ 1 เป็นต้นไป จนถึงหน้าข้อเสนอแนะ
2.3.3 ส่วนเนื้อหาในส่วนแรกก่อนบทที่ 1 ให้ใช้เลขหน้า เป็นตัวอักษร คือ เริ่มจาก
หน้า ค (บทคัดย่อภาษาไทย จนถึง สารบัญภาพ)

2.4 ส่วนประกอบของเอกสารผลงาน
2.4.1 ส่วนประกอบตอนต้น
(1) หน้าปก (Cover) ระบุชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งชื่อผู้ ทา
เอกสารผลงานโดยมีกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานที่ตั้ง พร้อมสัญลักษณ์กรมฯ ตามแบบมาตรฐานของ
เอกสารวิชาการกรมอุตุนิยมวิทยา
(2) ปกใน (Inner Cover) ระบุชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมทั้งชื่อ
ผู้ทาเอกสารผลงาน หน่วยงานที่สังกัด เดือน และปีที่เสร็จสิ้นการศึกษาผลงานเป็นภาษาไทยและ
อังกฤษ
(3) บทคัดย่อภาษาไทย
(4) คานิยม คาขอบคุณผู้สนับสนุนผลงาน (ถ้ามี) หรือกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
(5) สารบัญ (Tabel of Contents)
(6) สารบัญตาราง (List of Tables)
(7) สารบัญภาพ (List of Illustrations)
(8) คาอธิบายสัญลักษณ์และคาย่อที่ใช้ในเอกสารผลงาน (List of Abbreviations)
หมายเหตุ ปกหน้า (หน้า ก ไม่ต้องใส่เลขหน้า) ปกใน (หน้า ข ไม่ต้องใส่เลขหน้า) บทคัดย่อ
ภาษาไทย (หน้ า ค ) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (หน้า ง) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)(หน้า จ) สารบัญ
(หน้า ฉ หากมีหลายหน้า หน้า ต่อไปนับต่อจาก ฉ) สารบัญตาราง (หน้า ช หรือต่อจากหน้าสุดท้าย
ของสารบัญ) สารบัญภาพ (หน้า ซ หรือต่อจากหน้าสุดท้ายของสารบัญตาราง)
2.4.2 ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง
(1) บทนา (Introduction) ระบุ
1) ความสาคัญและที่มาของปัญหา
2) วัตถุประสงค์
3) ขอบเขตของการศึกษา
4) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature review)
5) ทฤษฎี และ/หรือแนวความคิดที่นามาใช้ในการศึกษา
6) วิธีดาเนินการศึกษาโดยสรุป (อาจนาเสนอ โดยใช้แผนภาพ (diagram)
หรือผังการดาเนินงาน (rcsearch design) ประกอบ
7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ฯลฯ

(2) ข้อมูลและวิธีดาเนินการศึกษา (Material & Method)
(3) ผลการศึกษา (Result)
(4) ข้อวิจ ารณ์ (Discussion) นาผลการทดลอง (ผลการศึกษา) ที่ได้ในข้อ (3)
มากล่าวทั้งหมด (ทั้งที่เป็นและไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้)
(5) สรุ ป และข้ อ เสนอแนะ(Conclusion and recommendation) โดยสรุ ป
เรื่องราวในการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาในขั้นต่อไป ตลอดจนประโยชน์ในทาง
ประยุกต์ของผลงานที่ได้
หมายเหตุ บทที่ 1 (หน้า 1 หน้าแรกไม่ต้องใส่เลขหน้า แต่ให้นับเลขหน้า โดยเริ่มใส่เลข
หน้าตั้งแต่หน้า 2) และบทที่ 2, 3, 4, 5 ตามลาดับ โดยหน้าแรกของแต่ละบท ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า
แต่นับหน้า ส่วนหน้าถัดไป พิมพ์เลขหน้ากากับทุกหน้า ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ให้เป็นแบบ
เดียวกันทั้งเล่ม ขนาดของตัวอักษร ดังนี้
1) ถ้าเป็นบทที่ และชื่อบท พิมพ์กึ่งกลางให้ใช้ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนาดา
2) ถ้าเป็นหัวข้อใหญ่ พิมพ์ชิดซ้ายขนาด 16 พอยต์ ตัวหนาดา
3) ถ้าเป็นหัวข้อรอง ให้ย่อหน้า 1ครั้ง (เริม่ พิมพ์ตัวที่ 8) ให้ใช้ขนาด 16พอยต์
4) ถ้าเป็นเนื้อหาให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์
2.4.3 ส่วนประกอบตอนท้าย
(1) บรรณานุ ก รม (Bibliography) ระบุ รายชื่อเอกสารอ้ างอิง โดยเรีย งล าดั บ
เอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อน แล้วตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศ ทั้ง นี้ ให้เรียงตามลาดับอักษร
โดยพิมพ์คาว่า บรรณานุ กรม ตรงกลางกระดาษ บรรณานุกรม (ใบคั่น 1 หน้า ไม่ต้องใส่ เลขหน้า
แต่ให้นับหน้าด้วย) และหน้าถัดไป ให้พิมพ์บรรณานุกรม(ตัวหน้า 18 พอยต์) ไว้ที่กึ่งกลางบรรทัดแรก
แล้วจึงเริ่มพิมพ์รายการบรรณานุกรมที่อ้างอิงไว้ทั้งหมด
(2) ภาคผนวก (Appendix) (ถ้ามี) โดยพิมพ์ตรงกลางกระดาษ ภาคผนวก (ใบคั่น
1) ไม่ต้องใส่เลขหน้า แต่ให้นับหน้าด้วย หน้าถัดไปให้พิมพ์ ภาคผนวก ก. อีกบรรทัด ให้พิมพ์ชื่อของ
ภาคผนวก ก. ตรงกลางกระดาษ (ตัวหนา 18 พอยต์) ใส่เลขหน้า (ใบคั่น 2) หน้าถัดไปให้พิมพ์ ชื่อ
เรื่องของภาคผนวก ก. (ตัวหนา 18 พอยต์) ไว้ที่กึ่งกลางบรรทัดแรก แล้วจึงเริ่มพิมพ์รายละเอียดของ
ภาคผนวก ก.(หากมีหลายเรื่อง ให้นับต่อ เป็นภาคผนวก ข. ค. โดยพิมพ์เหมือนภาคผนวก ก.)
2.5 รายละเอี ย ดของเนื้ อ หา ส าหรั บ เอกสารที่ จั ด ท าเป็ น ภาษาไทย ควรเขี ย นให้ เป็ น
ภาษาไทยให้ ม ากที่ สุ ด โดยเฉพาะค าศั พ ท์ ท างวิ ช าการ ถ้ าค าใดแปลได้ ให้ ใช้ ค าแปล แล้ ว วงเล็ บ
ภาษาอั ง กฤษก ากั บ ไว้ แต่ ถ้ า ค าใดแปลไม่ ไ ด้ ใ ห้ ใ ช้ ค าอ่ า นทั บ ศั พ ท์ เป็ น ภาษาไทย แล้ ว วงเล็ บ
ภาษาอังกฤษกากับด้วยเช่นเดียวกัน

2.6 เมื่อเนื้อหากล่าวอ้างอิงรูป/ตาราง ควรนารูป/ตารางนั้นมาไว้ในหน้าต่อจากเนื้อหาที่อ้าง
ถึง เพื่อความสะดวกต่อผู้อ่าน ส่วนรูป/ตารางที่ไม่ได้กล่าวอ้างถึงให้นาไปไว้ในภาคผนวก
2.7. การอ้างอิงถึงเอกสารต่างๆ ในเนื้อหาให้อ้างอิง โดยใช้วงเล็บชื่อ หรือ Last name โดย
ไม่ต้องใส่ยศต่างๆ นาหน้าชื่อ แล้วตามด้วยเครื่องหมาย จุลภาค (comma) สาหรั บผู้เขียนต่างชาติ
ส่วนผู้เขียนที่เป็นคนไทยให้ตามด้วยเครื่องหมาย จุด (full stop) แล้วตามด้วยปีที่จัดทาหนังสือเล่มนั้น
เช่น (สรณี แสงมิตร และดุษฎี ศุขวัฒน์.2524) หรือ Quinn et al, 1978)
2.8. การเขียนเอกสารอ้างอิง
2.8.1 ควรเรียงลาดับตัวอักษร ก – ฮ และ A – Z
2.8.2 กรณีที่ผู้แต่งคนเดียวกันให้เรียงตามลาดับ พ.ศ. ของหนังสือ
2.8.3 ให้ขีดเส้นใต้ชื่อหนังสือ ส่วนกรณีที่เป็นวารสาร ให้ขีดเส้นใต้ชื่อวารสาร
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