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เพ่ือให้การประเมินข้าราชการรัฐสภาสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับควบและมีผู้ครองอยู่
ในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ เป็นไปตาม กฎ ก.ร. ว่าด้วย
การย้าย การโอน หรือการเล่ือนข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี ก.ร. 
กําหนด ตามหนังสือ ก.ร. ท่ี 18/2560 (ว 4) ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2560 เรื่อง การประเมินข้าราชการรัฐสภาสามัญ
เพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับควบและมีผู้ครองอยู่ในประเภทวิชาการ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เห็นสมควรกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ประเมิน ดังนี้ 

1. แนวทางการดําเนินการของสํานักบริหารงานกลาง และการดําเนินการประเมินบุคคล  

 1.1 ประกาศรายช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติ 

 สํานักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล จะดําเนินการเสนอเลขาธิการวุฒิสภา               
เพ่ือประกาศรายชื่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินปีละ 2 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน 
หลังจากมีการประกาศเลื่อนเงินเดือนรอบท่ี 1 (ผู้ท่ีครบประเมินตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน – 30 พฤศจิกายน) และ 
รอบท่ี 2 (ผู้ท่ีครบประเมินตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม – 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป) 

 1.2 ประกาศรายช่ือเพ่ิมเติม  

 ในกรณีท่ีข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดเห็นว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเข้ารับการประเมิน   
แต่ไม่มีชื่ออยู่ในประกาศ ให้แจ้งไปยังสํานักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ภายใน 5 วันทําการ ตั้งแต่ 
มีการประกาศรายชื่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติ และเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ สํานักบริหารงานกลาง  
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล จะนําเสนอเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบหากเลขาธิการวุฒิสภาเห็นว่า
ผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเข้ารับการประเมิน จะได้จัดทําประกาศรายชื่อผู้นั้นเพ่ิมเติมต่อไป 

 1.3 กรอกแบบขอเข้ารับการประเมนิ 

 ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรายช่ือฯ กรอกรายละเอียดตามแบบขอเข้ารับการประเมิน 
(แบบ ว. 1) (ตามเอกสารแนบ 1) พร้อมท้ังเสนอชื่อผลงานและเค้าโครงผลงานหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ (ผลงานท่ีผ่านมา) สัดส่วนของผลงานท่ีตนเองปฏิบัติและรายชื่อ
ผู้ร่วมจัดทําผลงาน (ถ้ามี) แบบ ค. 1 (ตามเอกสารแนบ 4 และเอกสารแนบ 5) ในรูปแบบเอกสารและสําเนา
เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยบันทึกเป็นนามสกุล .pdf และให้เสนอข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน 
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(ผลงานในอนาคต) ฉบับสมบูรณ์ (แบบ ผ. 2) (ตามเอกสารแนบ 4 และเอกสารแนบ 5) เพ่ือดําเนินการประเมินบุคคล 
โดยให้ส่งไปยังสํานักบริหารงานกลาง  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ซึ่งให้จัดทํา ดังนี้ 

 - ระดับชํานาญการ  

  1) เค้าโครงผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ (ผลงานท่ีผ่านมา) ให้จัดทํา จํานวน 1 ชุด  
  2) ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานในอนาคต) ให้จัดทําเล่ม
สมบูรณ์ จํานวน 9 ชุด  

 - ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ  

  1) เค้าโครงผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ (ผลงานท่ีผ่านมา) ให้จัดทํา จํานวน 6 ชุด 
  2) ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานในอนาคต) ให้จัดทําเล่ม
สมบูรณ์ จํานวน 6 ชุด  

 1.4 ประกาศช่ือผลงานและเค้าโครงผลงานท่ีส่งประเมิน  

 สํานักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล จะดําเนินการประกาศชื่อผลงานและ
เค้าโครงผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ (ผลงาน 
ท่ีผ่านมา) สัดส่วนของผลงานท่ีผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดทําผลงาน (ถ้ามี) (ตามแบบ ค. 1) 
โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (http://app.senate.go.th/performance_tracking 
/index.php?portfolio=1) เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันประกาศ โดยจะ
ดําเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าว ภายใน 3 วันทําการ นับตั้งแต่ได้รับแบบ ว. 1 ตามข้อ 1.3 

 1.5 การประเมินบุคคล  

  1.5.1 สําหรับการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งวิชาการ 
ระดับชํานาญการ สํานักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ดําเนินการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับ 
การประเมินภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแต่วันท่ีได้มีการประกาศชื่อผลงานและเค้าโครงผลงานทางเว็บไซต์สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการประเมินดําเนินการประเมินบุคคลตามแบบประเมินบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการระดับชํานาญการ (แบบ ว. 2) (ตามเอกสารแนบ 2) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (100 คะแนน) และตอนท่ี 2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(100 คะแนน) และให้พิจารณาชื่อผลงานและเค้าโครงผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ (ผลงานท่ีผ่านมา) สัดส่วนของผลงานที่ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วม
จัดทําผลงาน (ถ้ามี) และข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานในอนาคต) โดยผู้บังคับบัญชา
พิจารณาตามลําดับชั้น (ผู้บังคับบัญชากลุ่ม/ กลุ่มงาน > ผู้อํานวยการสํานัก > รองเลขาธิการ/ท่ีปรึกษา ท่ีควบคุม 
กํากับ ดูแล) ท้ังน้ี ควรพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทําการ นับตั้งแต่วันท่ีได้รับการแจ้งให้ประเมินบุคคล และ
นําเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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  ในกรณีกลุ่มหรือกลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการวุฒิสภา ให้ผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือ 
กลุ่มงานหรือผู้ท่ีเลขาธิการวุฒิสภามอบหมาย แล้วแต่กรณี เป็นผู้ประเมินฐานะผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และ 
รองเลขาธิการวุฒิสภาตามท่ีเลขาธิการวุฒิสภามอบหมายประเมินในฐานะผู้อํานวยการสํานัก และผู้บังคับบัญชา
ระดับเหนือข้ึนไป 

  ท้ังนี้ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลต้องได้คะแนนแต่ละตอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ
ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

  1.5.2 สําหรับการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ดําเนินการแจ้งให้ผู้อํานวยการสํานัก 
และผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานของผู้ขอรับการประเมิน ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแต่วันท่ีได้มีการประกาศ 
ชื่อผลงานและเค้าโครงผลงานทางเว็บไซต์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือดําเนินการประเมินบุคคล 
ตามแบบประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ (แบบ ว. 3) (ตามเอกสาร
แนบ 3) และให้พิจารณาชื่อผลงานและเค้าโครงผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบ (ผลงานท่ีผ่านมา) สัดส่วนของผลงานท่ีผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดทํา
ผลงาน (ถ้ามี) และข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานในอนาคต) 

  ในกรณีกลุ่มหรือกลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการวุฒิสภา ให้ผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือ 
กลุ่มงานหรือผู้ท่ีเลขาธิการวุฒิสภามอบหมาย แล้วแต่กรณี เป็นผู้ประเมิน 

  ต่อจากน้ัน สํานักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ดําเนินการรวบรวม
ข้อมูลของผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการประเมิน
บุคคลจะพิจารณาจากข้อมูลบุคคลตามแบบขอรับการประเมิน (แบบ ว. 1) ได้แก่ ประสบการณ์ ความชํานาญงาน 
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีผ่านมา และงานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ และ 
ผลการประเมินบุคคล (แบบ ว. 3) และพิจารณาผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ชื่อผลงานและเค้าโครงผลงาน
หรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ (ผลงานท่ีผ่านมา) และข้อเสนอ
แนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานในอนาคต) ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคลพิจารณากําหนด
เกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสินให้เหมาะสมกับลักษณะงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่งท่ี
จะแต่งตั้ง และอาจกําหนดวิธีการประเมินอื่น เช่น การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ หรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ
หลายวิธีตามความเหมาะสมก็ได้ เม่ือดําเนินการประเมินบุคคลเสร็จแล้วให้คณะกรรมการประเมินบุคคลรายงาน
ผลการพิจารณา พร้อมท้ังเหตุผลการพิจารณาต่อเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  1.5.3 สําหรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้ึนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งวิชาการ
ระดับเช่ียวชาญ สํานักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ดําเนินการรวบรวมข้อมูลของผู้ขอรับ 
การประเมินตามแบบขอรับการประเมิน (แบบ ว. 1) และชื่อผลงานและเค้าโครงผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิด
จากการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ (ผลงานท่ีผ่านมา) สัดส่วนของผลงานท่ีผู้ขอรับการประเมิน
ปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดทําผลงาน (ถ้ามี) และข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานในอนาคต) 



-๔- 

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการประเมินบุคคลจะพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้  

   1) คุณสมบัติของบุคคล (20 คะแนน)  
   โดยพิจารณาประวัติการรับราชการ ประวัติการทํางาน ประวัติการศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน ประวัติทางวินัยและจริยธรรม 
   2) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสําหรับตําแหน่ง (20 คะแนน)  
   โดยประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และอาจใช้วิธีการ
สอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ หรือวิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธี ตามความเหมาะสมกับตําแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง 
   3) ศักยภาพของบุคคล (30 คะแนน) ได้แก่ 
   - ความรับผิดชอบ 
   - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   - การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
   - ความประพฤติ 
   - การนําการเปลี่ยนแปลง 
   - ความสามารถในการส่ือความหมาย 
   - การพัฒนาตนเอง 
   - วิสัยทัศน์ 
   - อื่น ๆ ตามความจําเป็นของตําแหน่งตามท่ีคณะกรรมการประเมินบุคคล
กําหนด 
   โดยพิจารณาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการทํางาน ความ
เชี่ยวชาญ ผลงานท่ีเป็นท่ีประจักษ์ในความสามารถ ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานในอนาคต)  
งานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ และอาจกําหนดวิธีการประเมินเพ่ิมเติม เช่น การสัมภาษณ์ การนําเสนอวิสัยทัศน์ 
หรือการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได้ 
   4) ผลงานหรือผลสําเร็จของงาน (30 คะแนน) 
    4.1) ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี 
    4.2) ชื่อผลงานและเค้าโครงผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจาก 
การปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ (ผลงานท่ีผ่านมา) โดยพิจารณาขอบเขตของผลงาน คุณภาพ
ของผลงาน ความยุ่งยากซับซ้อน ประโยชน์ของผลงาน และการเผยแพร่ผลงาน 

  โดยผู้ผ่านการประเมินบุคคลต้องได้คะแนนประเมินแต่ละองค์ประกอบ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

  ในการน้ี ให้เชิญผู้อํานวยการสํานัก หรือผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานท่ีข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการวุฒิสภาหรือผู้ท่ีเลขาธิการวุฒิสภามอบหมายของผู้เข้ารับการประเมินแต่ละราย มาร่วมพิจารณาและ
ให้ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินบุคคลด้วย อีกท้ัง คณะกรรมการประเมินบุคคล 
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มีหน้าท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับผลงานท่ีเสนอ ตรวจสอบข้อมูลกรณีมีผู้ทักท้วงในการประเมินบุคคล และ
รายงานผลการพิจารณา พร้อมท้ังเหตุผลการพิจารณาต่อเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  ท้ังนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินบุคคลเพ่ือประเมินข้าราชการรัฐสภา
สามัญท่ีขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 
ประกอบด้วย 
   1) รองเลขาธิการวุฒิสภา หรือข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ท่ีเลขาธิการวุฒิสภามอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
   2) รองเลขาธิการวุฒิสภา และข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 
   3) ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง เป็นเลขานุการ 

 อีกท้ัง ระยะเวลาในการพิจารณาประเมินบุคคลควรดําเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่ผู้ขอรับการประเมินส่งแบบขอเข้ารับการประเมิน (แบบ ว. 1) ชื่อผลงานและเค้าโครงผลงาน (ผลงาน 
ท่ีผ่านมา) และข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานในอนาคต) และได้มีการลงรับไว้เป็น
หลักฐาน  

 1.6 การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินบุคคล  

 เม่ือเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้ารับการประเมินผู้ใดเป็นผู้ผ่านการประเมิน
บุคคล สํานักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล จะดําเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล
ดังกล่าวให้ทราบท่ัวกัน ภายใน 3 วันทําการ นับตั้งแต่วันท่ีได้รับผลการประเมิน 

 ในกรณีท่ีผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านการประเมินบุคคล สํานักบริหารงานกลาง กลุ่มงาน
บริหารงานบุคคลจะแจ้งผลการประเมินบุคคลให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการประเมินและผู้ขอรับการประเมิน
ทราบ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาผู้เข้ารับการประเมินให้เหมาะสมต่อไป ในส่วนน้ีจะส่งข้อมูลดังกล่าวให้
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลทราบ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรอีกทางหน่ึง 

 1.7 แจ้งให้ส่งผลงานตามเค้าโครงผลงานท่ีเสนอ 

 สํานักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล แจ้งผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้จัดทํา
หนังสือถึงผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง โดยผ่านผู้อํานวยการสํานัก พร้อมส่งผลงานตามชื่อและเค้าโครง
ผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ (ผลงานท่ีผ่านมา) (ตามแบบ  
ผ. 1) และข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานในอนาคต) (ตามแบบ ผ. 2) ภายใน ๑๕ วัน 
นับต้ังแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล และให้มีหนังสือลงทะเบียนรับผลงานไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีท่ี
ไม่ส่งผลงานให้ครบถ้วนภายในเวลาท่ีกําหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้น้ันไม่ผ่านการประเมิน ท้ังนี้ ให้ส่งผลงานตามชื่อและ
เค้าโครงผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ (ผลงาน 
ท่ีผ่านมา) (ตามแบบ ผ. 1) และข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานในอนาคต) (ตามแบบ ผ. 2) 
ดังนี้ 
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  1.7.1 ระดับชํานาญการ ให้ส่งผลงานตามชื่อและเค้าโครงผลงานหรือผลสําเร็จของ
งานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ (ผลงานท่ีผ่านมา) (แบบ ผ. 1) โดยให้จัดทํา 
จํานวน 9 ชุด 
  1.7.2 ระดับชํานาญการพิเศษ ให้ส่งผลงานตามชื่อและเค้าโครงผลงานหรือผลสําเร็จ
ของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ (ผลงานท่ีผ่านมา) (แบบ ผ. 1) และข้อเสนอ
แนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานในอนาคต) (แบบ ผ. 2) โดยให้จัดทํา จํานวน 7 ชุด  
  1.7.3 ระดับเชี่ยวชาญ ให้ส่งผลงานตามชื่อและเค้าโครงผลงานหรือผลสําเร็จของงาน 
ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ (ผลงานท่ีผ่านมา) (แบบ ผ. 1) และข้อเสนอแนวคิด
ในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานในอนาคต) (แบบ ผ. 2) โดยให้จัดทํา จํานวน 8 ชุด  

 อีกท้ัง ระยะเวลาในการพิจารณารับรองผลงานหรือผลสําเร็จของงาน ท่ี เกิดจาก 
การปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบ (ผลงานท่ีผ่านมา) (แบบ ผ. 1) ท่ีผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และ
ผู้อํานวยการสํานัก) ควรรับรอง และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทําการ 

 1.8 การจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน และการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 

 สํานักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ดําเนินการจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน 
ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินผลงาน มีองค์ประกอบ ดังน้ี 

  1.8.1 คณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือประเมินผลงานของข้าราชการรัฐสภา
สามัญท่ีขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการระดับชํานาญการ ประกอบด้วย 
   1) ประธานกรรมการ ให้แต่งตั้งจากรองเลขาธิการวุฒิสภา หรือข้าราชการ
รัฐสภาสามัญซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
   2) กรรมการ ให้แต่งตั้งจากรองเลขาธิการวุฒิสภา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษข้ึนไป หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะด้านซึ่งมิใช่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  
   3) ข้าราชการรัฐสภาสามัญจากสํานักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงาน
บุคคล เป็นเลขานุการ 

  1.8.2 คณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือประเมินผลงานของข้าราชการรัฐสภา
สามัญท่ีขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ประกอบด้วย 
   1) ประธานกรรมการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาหรือสายงานที่ประเมิน  
   2) กรรมการ ให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 



-๗- 

   3) ข้าราชการรัฐสภาสามัญจากสํานักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงาน
บุคคล เป็นเลขานุการ 

  1.8.3 คณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือประเมินผลงานของข้าราชการรัฐสภา
สามัญท่ีขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการระดับเช่ียวชาญ ประกอบด้วย 
   1) ประธานกรรมการ ให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีดํารงตําแหน่ง อ.ก.ร.  
   2) กรรมการ ให้แต่งตั้งจาก 
    2.1) ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
แต่ไม่เกิน 5 คน 
    2.2) เลขาธิการวุฒิสภา 
   3) ข้าราชการรัฐสภาสามัญจากสํานักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงาน
บุคคล เป็นเลขานุการ 

1.9 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินและการแต่งต้ัง 

เม่ือคณะกรรมการฯ ส่งรายงานผลการประเมินไปยังสํานักบริหารงานกลางแล้ว สํานัก
บริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล จะดําเนินการเสนอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน และคําสั่ง
แต่งตั้งให้ผู้ผ่านการประเมินดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน ต่อเลขาธิการวุฒิสภา ภายใน 5 วัน นับแต่ได้รับรายงาน
ผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ สําหรับการเล่ือนและแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ดํารงตําแหน่งในระดับ
ควบและมีผู้ครองอยู่มีด้วยกัน 2 กรณี ดังนี้ 

 1.9.1 กรณีท่ีคณะกรรมการฯ มีมติให้ผู้ขอรับการประเมินผ่านการประเมินโดย 
ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขผลงาน หรือเห็นว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขผลงานในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ ให้เลขาธิการ
วุฒิสภาดําเนินการแต่งตั้งผู้นั้นให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ีผู้ขอรับการประเมินเสนอ
ผลงานต่อสํานักบริหารงานกลาง และได้มีการลงทะเบียนรับไว้เป็นหลักฐาน  

 1.9.2 กรณีท่ีคณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขผลงานในส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญ 
และผู้ขอรับการประเมินได้ปรับปรุงแก้ไขผลงาน และเป็นผู้ผ่านการประเมินแล้ว ให้เลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการ
แต่งตั้งผู้นั้นให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ีผู้ขอรับการประเมินส่งผลงานท่ีครบถ้วนสมบูรณ์
ในครั้งหลัง 

สําหรับผู้เข้ารับการประเมินท่ีไม่ผ่านการประเมิน สํานักบริหารงานกลาง กลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล จะดําเนินการแจ้งผลการประเมินพร้อมเหตุผลของคณะกรรมการประเมินผลงาน  
ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เข้ารับการประเมินทราบ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน 
เพ่ือดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาผู้ขอรับการประเมินให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการประเมินในครั้งต่อไป 
และจะดําเนินการแจ้งไปยังสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลในการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา 
ผู้เข้ารับการประเมินอีกทางหนึ่ง 

ท้ังนี้ เม่ือมีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน และคําสั่งแต่งตั้งให้ผู้ผ่านการประเมินดํารง
ตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึนแล้ว สํานักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล จะดําเนินการส่งผลงานหรือ
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ผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ (ผลงานท่ีผ่านมา) และข้อเสนอ
แนวคิดการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานในอนาคต) เล่มสมบูรณ์ พร้อมท้ังไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลดังกล่าว 
โดยบันทึกเป็นนามสกุล .pdf ลงในแผ่นคอมแพ็กดิสก์ (Compact Disc) แล้วส่งไปยังสํานักวิชาการ กลุ่มงาน
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับผู้ท่ีสนใจหรือผู้ท่ีกําลังศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ัง
ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการตรวจสอบความซ้ําซ้อนของผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ (ผลงานท่ีผ่านมา) และข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงาน 
ในอนาคต) ต่อไป 

 2. แนวทางการดําเนินการของคณะกรรมการประเมินผลงาน 

 2.๑ ลักษณะของผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ และข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน จะประกอบด้วย 

 2.1.1 ผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ (ผลงานท่ีผ่าน) โดยลักษณะของผลงานจะแยกตามระดับตําแหน่งท่ีผู้ขอรับการประเมิน 
จะเข้ารับการประเมิน ดังนี้ 

 1) ผลงานสําหรับการประเมินเพื่อเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการ
ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ เป็นผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีแสดงถึงการใช้ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ์ ความชํานาญงานท่ีสั่งสมมาในการปฏิบัติงาน โดยผลงานท่ีเสนอ
ต้องแสดงขอบเขต คุณภาพ ความยุ่งยากซับซ้อนในการดําเนินงาน ประโยชน์ของผลงาน ความรู้ ความชํานาญงาน 
และประสบการณ์ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน หรือผลิตผลงานดังกล่าว โดยจัดทําเป็นสรุปสาระสําคัญของ
ผลงาน ข้ันตอนท่ีได้ปฏิบัติ ความยุ่งยากซับซ้อนในการดําเนินงาน ประโยชน์ ท่ีเกิดจากผลงานดังกล่าว  
การวิเคราะห์ความสําเร็จหรือปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงานรวมถึงความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 2) ผลงานสําหรับการประเมินเพื่อเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการ
ระดับเช่ียวชาญ เป็นผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีแสดงถึงการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
ประสบการณ์ ความชํานาญงานท่ีสั่งสมมาในการปฏิบัติงาน ได้นําไปใช้จนเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือ
ต่อวงงานของรัฐสภา หรือต่อสังคมและประเทศชาติ โดยผลงานท่ีเสนอต้องแสดงถึงขอบเขต คุณภาพ  
ความยุ่งยากซับซ้อนในการดําเนินงาน ประโยชน์ของผลงาน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ 
ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน หรือผลิตผลงานดังกล่าว ความเช่ียวชาญในการใช้หลักวิชาการมาวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาการปฏิบัติงานท่ีมีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก (Complexity) โดยนําเสนอบทวิเคราะห์สภาพปัญหา 
สาเหตุของปัญหา การนําหลักวิชาการหรือองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาทางเลือกและนําเสนอทางเลือก
ดังกล่าว ผลกระทบและประโยชน์ต่อราชการซึ่งเป็นท่ียอมรับ รวมถึงการเสนอความเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม  

 ท้ังนี้ ให้เสนอผลงานจํานวน 1 เรื่อง เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน  
ต้องเสนอผลงาน จํานวน 2 เรื่อง โดยผู้เสนอผลงานต้องมีสัดส่วนในการจัดทําผลงานแต่ละเรื่องไม่น้อยกว่า 
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ร้อยละ 50 โดยระบุรายละเอียดของผลงานและลักษณะงานในส่วนท่ีผู้เสนอผลงานจัดทํา และต้องมีคํารับรอง
จากผู้มีส่วนร่วมในการจัดทํา และจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งรูปแบบการนําเสนอเป็นไปตามแบบ ผ. 1 

 2.๑.๒ ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานในอนาคต) สําหรับ
การประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และ
เช่ียวชาญ ให้เสนอจํานวน 1 เรื่อง ท้ังนี้ ควรเป็นแนวคิด วิสัยทัศน์ หรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคต เพ่ือพัฒนางาน
ในระดับตําแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมท้ัง 
ควรเป็นแนวคิดหรือแผนงานท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงและมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของระยะเวลา 
การดําเนินการไว้ด้วย ซึ่งรูปแบบการนําเสนอเป็นไปตามแบบ ผ. 2 

 ท้ั งน้ี  ผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ี เกิดจากการปฏิบั ติงานในตําแหน่งหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ (ผลงานท่ีผ่านมา) และข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานในอนาคต) 
ท่ีจะเสนอต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปน้ี 

 - ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ หรือผลการศึกษาค้นคว้าท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรม 
 - ผลงานส่วนใดท่ีนํามาใช้เพ่ือเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึนแล้ว 
หรือใช้เพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการในระดับใดแล้ว หรือใช้เพ่ือประเมินขอรับเงินประจําตําแหน่ง
แล้ว หรือใช้เพ่ือประเมินขอรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษแล้ว จะนําผลงานส่วนนั้นมาใช้เสนอประเมิน
เพ่ือเลื่อนข้ึนดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึนต่อไปอีกไม่ได้  
 2.๒ รูปแบบ เค้าโครงของผลงาน หัวข้อของผลงาน และรูปแบบการพิมพ์ ดังน้ี  

 2.2.1   ผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ (ผลงานท่ีผ่านมา)  
 ก. เค้าโครงของผลงาน (ตามแบบ ค. 1) จะต้องประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 ส่วนนํา ประกอบด้วย 
  1) ปกนอก (ใช้กระดาษปกแข็ง ขนาด A4) 

     2) ปกใน (ข้อความเหมือนปกนอก ใช้กระดาษ A4 สีเดียวกับเนื้อหา
ของผลงาน)  

3) สารบัญ 
  ส่วนท่ี 2 ส่วนประกอบของเรื่อง เน้ือหา 5 บท 

 บทท่ี 1 บทนํา ประกอบด้วย 
     1)  ความเป็นมาหรือความสําคัญของเร่ือง  
     2) วัตถุประสงค์ของการดําเนินการ (ควรระบุเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน)  
     3) ขอบเขตการดําเนินการ (เช่น ขอบเขตด้านเวลา หรือขอบเขตด้านเนื้อหา) 
     4) วิธีการดําเนินการ (เช่น ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ) 
     5) นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) 
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     6) ประโยชน์ท่ีได้รับ (ระบุเป็นข้อ  ๆซึ่งสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์) 
 บทท่ี 2 หลักวิชาการ/แนวคิดท่ีใช้ในการดําเนินการ 
      เป็นการนําเสนอแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการ รวมท้ังผลงานวิจัยหรือผลการศึกษาท่ีมีผู้ศึกษาไว้แล้ว (โดยให้
นําเสนอเฉพาะชื่อเรื่อง หรือชื่อหัวข้อแนวคิด ทฤษฎี กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอ้างถึง) 
 บทท่ี 3 สาระสําคัญและข้ันตอนดําเนินการ 
     ให้ระบุสาระสําคัญและขั้นตอนการดําเนินการในภาพรวมโดยสังเขป 
และกรอบระยะเวลาการดําเนินการให้ชัดเจน  
 บทท่ี 4 ผลการดําเนินการ 
     เป็นการนําเสนอผลการดําเนินการและผลสําเร็จของงาน ผลงาน 
ในส่วนท่ีผู้เสนอผลงานในภาพรวมโดยสังเขป รวมท้ัง ให้ระบุผู้ร่วมดําเนินการ (ถ้ามี) และให้ระบุสัดส่วน 
การดําเนินการ 

 บทท่ี 5 บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
     เป็นการนํ าเสนอผลสําเร็จของงาน  (เชิงปริมาณ /เชิ งคุณภาพ )  
การนํามาใช้ประโยชน์ ความยุ่งยากในการดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 การรับรองผลงาน (เป็นลายมือชื่อรับรองผลงานของผู้เสนอผลงาน ผู้ร่วม
ดําเนินการ (ถ้ามี) และผู้บังคับบัญชา) 

 ส่วนท่ี 3 รายการอ้างอิง ประกอบด้วย บรรณานุกรม 

 ส่วนท่ี 4 ภาคผนวก ประกอบด้วย 
     1) เอกสารประกอบการดําเนินการ  

2) แบบฟอร์มอื่น ๆ  
3) เอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 ข. ผลงาน (ตามแบบ ผ. 1) จะต้องประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 ส่วนนํา ประกอบด้วย 
  1) ปกนอก (ใช้กระดาษปกแข็ง ขนาด A4) 

     2) ปกใน (ข้อความเหมือนปกนอก ใช้กระดาษ A4 สีเดียวกับเนื้อหา
ของผลงาน)  

3) คํานํา 
4) สารบัญ 
 
 
 

 



-๑๑- 

  ส่วนท่ี 2 ส่วนประกอบของเรื่อง เน้ือหา 5 บท 
 บทท่ี 1 บทนํา ประกอบด้วย 
     1)  ความเป็นมาหรือความสําคัญของเร่ือง  
     2) วัตถุประสงค์ของการดําเนินการ (ควรระบุเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน)  
     3) ขอบเขตการดําเนินการ (เช่น ขอบเขตด้านเวลา หรือขอบเขตด้านเนื้อหา) 
     4) วิธีการดําเนินการ (เช่น ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ) 
     5) นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) 
     6) ประโยชน์ท่ีได้รับ (ระบุเป็นข้อ  ๆซึ่งสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์) 

 บทท่ี 2 หลักวิชาการ/แนวคิดท่ีใช้ในการดําเนินการ 
   เป็นการนําเสนอแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการ รวมท้ังผลงานวิจัยหรือผลการศึกษาท่ีมีผู้ศึกษาไว้แล้ว (ท้ังนี้ หลังจาก
นําเสนอแนวคิด หรือทฤษฎีท้ังหลายแล้วต้องสรุปเป็นความคิดเห็นของตนเองด้วย) 
 บทท่ี 3 สาระสําคัญและข้ันตอนดําเนินการ 
  เป็นการนําเสนอโดยระบุให้ชัดเจนว่าการดําเนินการตามผลงานท่ีเสนอ
มีข้ันตอนการดําเนินการอย่างไร โดยให้ระบุกิจกรรม ข้ันตอนกระบวนการ และกรอบระยะเวลาการดําเนินการ
ให้ชัดเจน  
 บทท่ี 4 ผลการดําเนินการ 
  เป็นการนําเสนอผลการดําเนินการต่อเนื่องจากบทท่ี 3 โดยให้ระบุ
รายละเอียดของผลสําเร็จของงาน ผลงานในส่วนท่ีผู้เสนอเป็นผู้ดําเนินการ พร้อมท้ัง ให้ระบุผู้ร่วมดําเนินการ  
(ถ้ามี) และให้ระบุสัดส่วนการดําเนินการ รวมท้ัง เชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎีท่ีอ้างถึงในบทท่ี 2 ว่ามาใช้ใน
ข้ันตอนการดําเนินการในข้ันตอนการปฏิบัติงานอย่างไร 

 บทท่ี 5 บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
     เป็นการนํ าเสนอผลสําเร็จของงาน  (เชิงปริมาณ /เชิ งคุณภาพ )  
การนํามาใช้ประโยชน์ ความยุ่งยากในการดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 การรับรองผลงาน (เป็นลายมือชื่อรับรองผลงานของผู้เสนอผลงาน ผู้ร่วม
ดําเนินการ (ถ้ามี) และผู้บังคับบัญชา) 

 ส่วนท่ี 3 รายการอ้างอิง ประกอบด้วย บรรณานุกรม 

 ส่วนท่ี 4 ภาคผนวก ประกอบด้วย 
     1) เอกสารประกอบการดําเนินการ  

2) แบบฟอร์มอื่น ๆ  
3) เอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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 2.2.2 ข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานในอนาคต) (ตามแบบ ผ. 2) 
จะต้องประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 ส่วนนํา ประกอบด้วย 
  1) ปกนอก (ใช้กระดาษปกแข็ง ขนาด A4) 

     2) ปกใน (ข้อความเหมือนปกนอก ใช้กระดาษ A4 สีเดียวกับเนื้อหา
ของผลงาน)  

3) คํานํา  
4) สารบัญ 

  ส่วนท่ี 2 ส่วนประกอบของเรื่อง เน้ือหา 5 บท 

 บทท่ี 1 บทนํา ประกอบด้วย 
1) ความเป็นมาหรือสภาพปัญหา หรือความสําคัญของเรื่อง  
2) วัตถุประสงค์ของการศึกษา (ควรระบุเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน)  
3) ขอบเขตการศึกษา (เช่น ขอบเขตด้านเวลา หรือขอบเขตด้านเน้ือหา)  
4) วิธีการศึกษา (เช่น ใช้วธีิการศึกษาเชิงปริมาณ หรอืเชิงคุณภาพ)  
5) สมมติฐานในการศึกษา  
6) นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) 
7) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ระบุเป็นข้อ ๆ  ซึ่งสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์) 

 บทท่ี 2 หลักวิชาการ/แนวความคิด/ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

  เป็นการนําเสนอแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุงหรือพัฒนางาน รวมท้ังผลงานวิจัยหรือผลการศึกษา 
ท่ีมีผู้ศึกษาไว้แล้ว (ท้ังนี้ หลังจากนําเสนอแนวคิด หรือทฤษฎีท้ังหลายแล้วต้องสรุปเป็นความคิดเห็นของตนเองด้วย) 

 บทท่ี 3 วิธีการศึกษา 

  เป็นการนําเสนอโดยระบุให้ชัดเจนว่าการศึกษาครั้งนี้ ดําเนินการศึกษา
รูปแบบใด และให้นําเสนอจากการดําเนินการทบทวนผลการดําเนินการท่ีผ่านมาว่ามีข้ันตอนกระบวนการ
ดําเนินการอย่างไร และมีจุดอ่อน ข้อบกพร่อง ประสบปัญหา มีข้อจํากัด หรืออุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง  

 บทท่ี 4 บทวิเคราะห์/ข้อเสนอ 

  เป็นการนําเสนอการวิเคราะห์ผลการดําเนินการต่อเนื่องจากบทที่ 3 
เพ่ือนําไปสู่ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางานท่ีมีฐานแนวคิดและทฤษฎีท่ีรองรับ ซึ่งกล่าวไว้ใน 
บทท่ี 2 โดยให้ระบุแผนงานและแนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจน 
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 บทท่ี 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

เป็นการนําเสนอผลการศึกษา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เงื่อนไขความสําเร็จและอื่น ๆ และข้อเสนอแนะ 

 ส่วนท่ี 3 รายการอ้างอิง ประกอบด้วย บรรณานุกรม 

 ส่วนท่ี 4 ภาคผนวก ประกอบด้วย 
     1) เอกสารประกอบการศึกษา  

2) แบบฟอร์มอื่น ๆ  
  3) เอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 โดยรูปแบบการพิมพ์ รูปแบบปก รูปแบบสารบัญ รูปแบบตัวอักษร การจัดรูปเล่ม และ
รูปแบบการอ้างอิงและรายการอ้างอิงของผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ และข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุงหรือพัฒนางาน ต้องเป็นไปตามรูปแบบท่ีกําหนด (ตามเอกสารแนบ 5) 
รูปแบบการพิมพ์ฯ ท่ีแนบท้ายแนวทางดําเนินการประเมินข้าราชการรัฐสภาสามัญฯ น้ี  

 ๒.3 การพิจารณาประเมินผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน 

 ๒.3.1 การพิจารณาประเมินผลงานวิชาการสําหรับการประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งวิชาการระดับชํานาญการ ให้คณะกรรมการประเมินผลงานเป็นผู้พิจารณาประเมินผลงานของ 
ผู้ขอรับการประเมิน 

 ๒.3.2 การพิจารณาประเมินผลงานวิชาการสําหรับการประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ ให้คณะกรรมการประเมินผลงานมอบให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน เป็นผู้ พิจารณาผลงานของผู้ขอรับการประเมิน และให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคนพิจารณาประเมินผลงานตามองค์ประกอบและเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

 2.4 คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาขอบเขตของผลงานและข้อเสนอแนวคิด
ในการปรับปรุงหรือพัฒนางานท่ีผู้เข้ารับการประเมินเสนอ และให้พิจารณาประเมินผลงานโดยพิจารณา 
ตามองค์ประกอบ ดังน้ี  

 ๒.4.1 การพิจารณาประเมินผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 
ในตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบและข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางานสําหรับการประเมิน 
เพ่ือเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการระดับชํานาญการ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

  1) คุณภาพของผลงาน (3๐ คะแนน)  

  ผลงานมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับ โดยพิจารณาจาก 
  - ความถูกต้องตามเทคนิค วิธีการ ถูกหลักวิชาการ ตามข้อกําหนดมาตรฐาน

ของวิชาการด้านนั้น ๆ 
  - บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดตามโครงการ แผนงาน ของส่วนราชการท่ีสังกัด 
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  - เป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนําวิชาการด้านนั้น ๆ มาประยุกต์
เพ่ือให้เกิดการพัฒนา หรือการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา 

  - ช่วยประหยัดเวลา และงบประมาณ 
  - เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการด้านนั้น ๆ 

  2) ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน (๒๐ คะแนน) 

  ต้องแสดงถึงความยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องใช้หลักวิชาการ
เฉพาะทางในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุ่งยาก ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูง
ในงานวิชาการ ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาทางวิชาการท่ียาก 

  3) ประโยชน์ของผลงาน (40 คะแนน) 

  ต้องแสดงถึงประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการนําผลงานไปใช้ โดยเป็นประโยชน์ต่อ 
ทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ในระดับสูง 

  4) ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญ (10 คะแนน) 

  ต้องสะท้อนให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการประเมินมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  
และความชํานาญงานสูง เป็นท่ียอมรับในระดับสํานัก หรือวงการวิชาการด้านน้ัน ๆ 

 ๒.4.2 การพิจารณาประเมินผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 
ในตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบและข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางานสําหรับการประเมิน 
เพ่ือเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

  1) คุณภาพของผลงาน (3๐ คะแนน)  

  ผลงานมีคุณภาพดีมาก เป็นท่ียอมรับ โดยพิจารณาจาก 
  - ความถูกต้องตามเทคนิค วิธีการ ถูกหลักวิชาการ ตามข้อกําหนดมาตรฐาน

ของวิชาการด้านนั้น ๆ 
  - บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดตามโครงการ แผนงาน ของส่วนราชการท่ีสังกัด 
  - เป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนําวิชาการด้านนั้น ๆ มาประยุกต์

เพ่ือให้เกิดการพัฒนา หรือการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา 
  - ช่วยประหยัดเวลา และงบประมาณ 
  - เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการด้านนั้น ๆ 

  2) ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน (๒๐ คะแนน) 

  ต้องแสดงถึงความยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องใช้หลักวิชาการเฉพาะทาง
ในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุ่งยากมาก ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมาก 
ในงานวิชาการ ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาทางวิชาการท่ียากมาก 
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  3) ประโยชน์ของผลงาน (40 คะแนน) 

  ต้องแสดงถึงประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการนําผลงานไปใช้ โดยเป็นประโยชน์ต่อ 
ทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ในระดับสูงมาก 

  4) ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญ (10 คะแนน) 

  ต้องสะท้อนให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการประเมินมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  
และความชํานาญงานสูงมาก เป็นท่ียอมรับในระดับสํานักและระดับส่วนราชการ หรือระดับกระทรวง หรือวงการ
วิชาการด้านนั้น ๆ 

 ๒.4.3 การพิจารณาประเมินผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 
ในตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบและข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางานสําหรับการประเมิน 
เพ่ือเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการระดับเช่ียวชาญ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

  1) คุณภาพของผลงาน (3๐ คะแนน)  

  ผลงานมีคุณภาพดีเด่น เป็นท่ียอมรับ โดยพิจารณาจาก 
  - ความถูกต้องตามเทคนิค วิธีการ ถูกหลักวิชาการ ตามข้อกําหนดมาตรฐาน

ของวิชาการด้านนั้น ๆ 
  - บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดตามโครงการ แผนงาน ของส่วนราชการท่ีสังกัด 
  - เป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนําวิชาการด้านนั้น ๆ มาประยุกต์

เพ่ือให้เกิดการพัฒนา หรือการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา 
  - ช่วยประหยัดเวลา และงบประมาณ 
  - เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการด้านนั้น ๆ 

  2) ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน (๒๐ คะแนน) 

  ต้องแสดงถึงความยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องใช้หลักวิชาการเฉพาะทาง
อย่างลึกซึ้งในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ 
ความเชี่ยวชาญในงานวิชาการ ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาทางวิชาการท่ียากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบ 
ในวงกว้าง 

  3) ประโยชน์ของผลงาน (40 คะแนน) 

  ต้องแสดงถึงประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการนําผลงานไปใช้ โดยเป็นประโยชน์อย่าง
ดีย่ิงต่อทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการพัฒนา 
การปฏิบัติงานในระดับสูงมากอย่างเห็นได้ชัด และได้นําไปเผยแพร่จนเป็นท่ียอมรับของส่วนราชการหรือวงงาน
รัฐสภา 
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  4) ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญ (10 คะแนน) 

  ต้องสะท้อนให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการประเมินมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  
และความเช่ียวชาญสูงมาก เป็นท่ียอมรับในระดับส่วนราชการและระดับกระทรวง หรือหรือระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ หรือวงการวิชาการด้านนั้น ๆ 

 ๒.5 ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับขอบเขตหรือคุณภาพของผลงาน หรือมีข้อสงสัยเก่ียวกับ
ผลงานที่ส่งประเมิน  
 คณะกรรมการประเมินผลงานอาจให้ผู้เข้ารับการประเมินมาชี้แจงรายละเอียดของผลงาน
ดังกล่าวเพ่ิมเติมได้ หรืออาจขอรายละเอียดของผลงานเพ่ิมเติมจากผู้เข้ารับการประเมินก็ได้ ท้ังน้ี ผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการประเมินผลงานถือเป็นท่ีสุด 
 ในการประเมินผลงาน คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกําหนดวิธีการประเมินอื่น ๆ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาประเมินผลงาน โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตําแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง เช่น 
การสัมภาษณ์ การแสดงวิสัยทัศน์ หรือวิธีการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานเห็นสมควรก็ได้ 

 ๒.6 การเล่ือนและแต่งต้ัง 

 ผู้ท่ีผ่านการประเมินผลงานต้องได้คะแนนรวม ดังนี้ 

 2.6.1 สําหรับการประเมินเพื่อเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการระดับชํานาญการ 
ต้องได้คะแนนแต่ละองค์ประกอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
 2.6.2 สําหรับการประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการระดับ 
ชํานาญการพิเศษ ต้องได้คะแนนแต่ละองค์ประกอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 
 2.6.3 สําหรับการประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ ต้องได้คะแนนแต่ละองค์ประกอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 ซึ่งระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับการประเมินเพ่ือ
เลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการระดับชํานาญการ ควรพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันท่ี 
ผู้ขอรับการประเมินได้นําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประเมินผลงาน และสําหรับการประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึน
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ควรพิจารณาให้เสร็จภายใน 90 วัน 
นับตั้งแต่วันท่ีผู้ขอรับการประเมินได้นําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประเมินผลงาน ท้ังนี้ ไม่นับรวมระยะเวลา
ท่ีผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงแก้ไขผลงานตามมติของคณะกรรมการประเมินผลงาน  

 ท้ังนี้ หากคณะกรรมการประเมินผลงานมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขผลงานในส่วนท่ีไม่ใช่
สาระสําคัญ หรือมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขผลงานในส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญ ให้ผู้ขอรับการประเมินดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขผลงานตามมติของคณะกรรมการประเมินผลงาน และส่งผลงานไปยังสํานักบริหารงานกลาง  
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ภายในระยะท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด หากผู้ขอรับการประเมินแก้ไข 
ไม่แล้วเสร็จตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน ให้ถือว่าผลงานนั้นไม่ผ่านการประเมินผลงาน และต้องเริ่ม
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กระบวนการขอรับการประเมินใหม่ โดยไม่สามารถนําผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบและข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางานท่ีเคยได้นําเสนอขอรับ 
การประเมินแล้วมานําเสนอเพ่ือขอรับการประเมินได้อีก และเมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานดําเนินการ
ประเมินผลงานเสร็จแล้ว ให้รายงานผลการประเมินท้ังกรณีผ่านและไม่ผ่านต่อเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป 



เอกสารแนบ 1 
           แบบ ว.๑ 

แบบขอเข้ารับการประเมิน 
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6.   ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งในระดับ 
      สูงข้ึนแตล่ะระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหน่งในประเภทและสายงานต่าง ๆ) 
         วัน   เดือน   ปี              ตําแหน่ง                    อัตราเงินเดอืน                     สังกัด 
      …………………….…….     ………………………….……….     ………………………        ……………………….……………….. 
      …………………….…….     ………………………….……….     ………………………        ……………………….……………….. 
      …………………….…….     ………………………….……….     ………………………        ……………………….……………….. 
      …………………….…….     ………………………….……….     ………………………        ……………………….……………….. 
      …………………….…….     ………………………….……….     ………………………        ……………………….……………….. 
      …………………….…….     ………………………….……….     ………………………        ……………………….……………….. 
      …………………….…….     ………………………….……….     ………………………        ……………………….……………….. 
      …………………….…….     ………………………….……….     ………………………        ……………………….……………….. 
      …………………….…….     ………………………….……….     ………………………        ……………………….……………….. 
 



เอกสารแนบ 1 
- 1๙ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสว่นบุคคล  (ต่อ) 

7.  ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
            ปี                  หลักสตูร                                สถาบัน                       ระยะเวลา 
     ………………..….       ……………………………….…………..     ……..…………….……………..………   …………….………….. 
     ………………..….       ……………………………….…………..     ……..…………….……………..………   …………….………….. 
     ………………..….       ……………………………….…………..     ……..…………….……………..………   …………….………….. 
     ………………..….       ……………………………….…………..     ……..…………….……………..………   …………….………….. 
     ………………..….       ……………………………….…………..     ……..…………….……………..………   …………….………….. 
     ………………..….       ……………………………….…………..     ……..…………….……………..………   …………….………….. 
     ………………..….       ……………………………….…………..     ……..…………….……………..………   …………….………….. 
     ………………..….       ……………………………….…………..     ……..…………….……………..………   …………….………….. 
     ………………..….       ……………………………….…………..     ……..…………….……………..………   …………….………….. 
     ………………..….       ……………………………….…………..     ……..…………….……………..………   …………….………….. 

8.   ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  (เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 6 เช่น เป็น 
      หัวหน้าโครงการ  หัวหน้างาน  กรรมการ  อนุกรรมการ  วิทยากรบรรยาย อาจารย์พิเศษ  เป็นต้น 
      พร้อมทั้งระบุโครงการ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานน้ันด้วย) 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…... 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…... 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 

9.   ความรู้ ความสามารถ ทกัษะพิเศษ 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…... 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…... 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
 



เอกสารแนบ 1 
- ๒๐ - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสว่นบุคคล (ต่อ) 

10.  ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ที่เป็นที่ประจักษ ์

       ผลงาน        ความรู้ความสามารถ      ประโยชน์ของผลงาน 
(ชื่อและสาระสาํคัญ            ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานน้ัน 
ของผลงานโดยสรุป) 

      ………………..……………………….       ……………………………….…………………         ……..…………….……………..…   
      ………………..……………………….       ……………………………….…………………         ……..…………….……………..…    
      ………………..……………………….       ……………………………….…………………         ……..…………….……………..…    
      ………………..……………………….       ……………………………….…………………         ……..…………….……………..…    
      ………………..……………………….       ……………………………….…………………         ……..…………….……………..…    
      ………………..……………………….       ……………………………….…………………         ……..…………….……………..…    
      ………………..……………………….       ……………………………….…………………         ……..…………….……………..…    
      ………………..……………………….       ……………………………….…………………         ……..…………….……………..…    
      ………………..……………………….       ……………………………….…………………         ……..…………….……………..…    
      ………………..……………………….       ……………………………….…………………         ……..…………….……………..…    
      ………………..……………………….       ……………………………….…………………         ……..…………….……………..…    
      ………………..……………………….       ……………………………….…………………         ……..…………….……………..…    
      ………………..……………………….       ……………………………….…………………         ……..…………….……………..…    

                ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบขอเข้ารับการประเมินน้ีถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง
ทุกประการ 
 
     ลงชื่อผู้ขอรับการประเมิน………………….……..……………………. 

ตําแหน่ง......................................………………………..…………... 
                                           วันที่.........................................................…………………………. 
 
 
 



แบบ ว.2 
แบบประเมินบคุคลเพื่อแตง่ตั้งใหด้ํารงตาํแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดบัชาํนาญการ 
 

ช่ือ (ผู้เข้ารับการประเมิน)                                                                                                                                     . 
ประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง                                                   ระดับ                                          . 

ตอนที่ ๑ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที่ได้รบั 

หมายเหต ุผูบ้ังคบับญัชา
กลุ่ม/กลุ่มงาน 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ

ภายในระดบัสาํนกั 
หรือ 

ผู้ได้รับมอบหมาย 

๑. ความรูค้วามสามารถ (๔๐ คะแนน) 

    ๑.๑ ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
     (๑) ........................................................ 
     (๒) ........................................................ 
     (๓) ........................................................ 
      มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนํา
องค์ความรู้ที่ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
      มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีของงานในสายอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ รวมทั้งสามารถ
ถ่ายทอดได้ 

 

……. 
 
 
 

 
 

 

……. 
 
 
 

 
 

 

……. 
 
 
 

 
 

 

    ๑.๒ ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 
     (๑) ........................................................ 
     (๒) ........................................................ 
     (๓) ........................................................ 
      มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจําที่
ปฏิบัติอยู่ 
      สามารถหาคําตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อ
สงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

……. 
 
 
 

 
 
 

 

……. 
 
 
 

 
 
 

 

……. 
 
 
 

 
 
 

 

 

รวมคะแนนความรู้ความสามารถ ๔๐ ....... .......  

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
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ตอนที่ ๑ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที่ได้รบั 

หมายเหต ุผูบ้ังคบับญัชา
กลุ่ม/กลุ่มงาน 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ

ภายในระดบัสาํนกั 
หรือ 

ผู้ได้รับมอบหมาย 

๒. ทักษะ  (๒๐ คะแนน) 

    ๒.๑  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
      สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบ้ืองต้นได้ 
      สามารถใช้โปรแกรมข้ันพ้ืนฐานได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

 

……. 
 

 

……. 
 

 

……. 
 

 

    ๒.๒  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
      สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ
ในระดับเบ้ืองต้นและสื่อสารให้เข้าใจได้ 
      สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ 
และทําความเข้าใจสาระสําคญัของเนื้อหาต่าง ๆ ได้ 

....... 
 

....... 
 

....... 
 

 

    ๒.๓  ทักษะการคํานวณ 
      มีทักษะในการคิดคํานวณขั้นพ้ืนฐานได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 
      สามารถทําความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้
อย่างถูกต้อง 

........ 
 

........ 
 

........ 
 

 

    ๒.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล 
      สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
และพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมลูในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น 
      สามารถวิเคราะห์และประเมินผลขอ้มูลได้
อย่างถูกต้อง 

....... 
 
 
 
 

 

....... 
 
 
 
 

 

....... 
 
 
 
 

 

 

รวมคะแนนทกัษะ 2๐ ....... .......  
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ตอนที่ ๑ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที่ได้รบั 

หมายเหต ุผูบ้ังคบับญัชา
กลุ่ม/กลุ่มงาน 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ

ภายในระดบัสาํนกั 
หรือ 

ผู้ได้รับมอบหมาย 

๓. สมรรถนะ  (๔๐ คะแนน) 
    ๓.๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ ์  
          พยายามทํางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง 
          พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา 
          มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน 
          แสดงออกว่าต้องการทํางานให้ได้ดีขึ้น 
          แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อ
เห็นความสูญเปล่าหรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน 
          กําหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายใน 
การทํางานเพ่ือให้ได้ผลงานทีดี่ 
          ติดตาม และประเมินผลงานของตนโดย
เทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
          ทํางานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคบับัญชา
กําหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
          มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจ
ตราความถูกต้องเพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ      

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

 

    ๓.๒ บรกิารทีด่ ี
          ใหก้ารบริการที่เป็นมิตร สุภาพ 
          ใหข้้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนแก่สมาชิก
รัฐสภาและผู้รบับริการ 
          แจง้ให้สมาชิกรัฐสภาและผู้รับบริการทราบ
ความคืบหน้าในการดําเนินเรื่องหรือขั้นตอนต่าง ๆ  
ที่ให้บริการอยู่ 
          ประสานงานภายในหน่วยงานและ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกรัฐสภาและ
ผู้รับบริการได้รบับริการที่ต่อเน่ืองและรวดเร็ว 
          รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกรัฐสภา และ
ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบ่ียง ไม่แก้ตัว หรือ 
ปัดภาระ 
          ดูแลให้สมาชิกรัฐสภาและผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจและนําข้อขัดขอ้งใด ๆ ในการให้บริการ
ไปพัฒนาการให้บริการให้ดีย่ิงขึ้น 

....... 
 
 

....... 
 
 

....... 
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ตอนที่ ๑ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที่ได้รบั 

หมายเหต ุผูบ้ังคบับญัชา
กลุ่ม/กลุ่มงาน 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ

ภายในระดบัสาํนกั 
หรือ 

ผู้ได้รับมอบหมาย 
   ๓.๓ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี 
          ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ใหม่ๆ  ในสาขาอาชีพของตน 
          พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดี
ย่ิงขึ้น 
          ติดตามเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ อยู่
เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 
          รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม ่ๆ 
ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน 
          รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัยและ
เก่ียวข้องกับงานของตนอย่างต่อเน่ือง 

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

    ๓.๔ การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม  
          ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไมเ่ลือก
ปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมายและวินัยข้าราชการ 
          แสดงความเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต 
          รักษาคําพูด มีสัจจะ และเช่ือถือได้ 
          แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความ
เป็นข้าราชการ 

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

   ๓.๕ การทาํงานเปน็ทีม 
          สนับสนุนการตัดสินใจของทีมและทํางานใน
ส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย 
          รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของ 
การดําเนินงานของตนในทีม 
         ให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของทีม 
         สร้างสัมพันธ์เข้ากับผู้อ่ืนในกลุ่มได้ดี 
         ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในทีมด้วยดี 
         กล่าวถึงเพ่ือนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และ
แสดงความเช่ือมั่นในศกัยภาพของเพ่ือนร่วมทีมทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง 

....... 
 
 
 
 
 
 
 

 

....... 
 
 
 
 
 
 
 

 

....... 
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ตอนที่ ๑ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที่ได้รบั 

หมายเหต ุผูบ้ังคบับญัชา
กลุ่ม/กลุ่มงาน 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ

ภายในระดบัสาํนกั 
หรือ 

ผู้ได้รับมอบหมาย 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ฏบิตัติามทีส่่วน
ราชการสังกดัรัฐสภากําหนด ๓ สมรรถนะ 
(ใหร้ะบสุมรรถนะและพฤติกรรม) 
   ๓.๖ .................................................................. 

 
 
 

....... 

 
 
 

....... 

 
 
 

....... 

 

   ๓.๗ ..................................................................  ....... ....... .......  
   ๓.๘ .................................................................. ....... 

 
....... 

 
....... 

 
 

รวมคะแนนสมรรถนะ 40 ....... .......  
คะแนนความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 100 ....... .......  

หมายเหตุ   
๑. ผู้ประเมินระบุความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ และสมรรถนะ

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด  
๒. ผู้ประเมินกําหนดนํ้าหนักคะแนนแต่ละหัวข้อย่อยของการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

โดยความรู้ความสามารถ คะแนนรวม ๔๐ คะแนน ทักษะ คะแนนรวม ๒๐ คะแนน และสมรรถนะ คะแนนรวม ๔๐ 
คะแนน ทั้งน้ี โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับตําแหน่งและสายงานที่จะแต่งต้ัง 

๓. ผู้ประเมินต้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่กําหนดทุกข้อ โดยพิจารณาตามมาตรฐาน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการรัฐสภาสามัญตามที่ ก.ร. และส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กําหนด 
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ตอนที่ 2 การประเมินผลการปฏบิตังิานโดยนําผล
การประเมินการปฏบิตัิราชการย้อนหลัง 3 ปี  

มาใชป้ระกอบการพจิารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที่ได้รบั 

หมายเหต ุผูบ้ังคบับญัชา
กลุ่ม/กลุ่มงาน 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ

ภายในระดบัสาํนกั 
หรือ 

ผู้ได้รับมอบหมาย 
๑. คณุภาพของผลการปฏบิตังิาน เช่น 
    - มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความประณีต 
    - มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ความถูกต้อง และเช่ือถือได้ 
    - เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือแนวทางที่กําหนด 
    - อ้างอิงหลักวิชาการหรือหลักการที่เก่ียวข้องกับงาน 
๒. ผลสัมฤทธิข์องงาน เช่น 
    - ดําเนินการตามแผนงานและเวลาที่กําหนด 
    - เป็นไปตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ต้ังไว้ 
    - ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
    - ช่วยลดขั้นตอน หรือปรับปรุงวิธีทํางานจนทําให้
งานรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๓. ประโยชนข์องผลงาน เช่น 
    - มีการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในการทํางาน 
    - หน่วยงานอ่ืนนําผลงานไปใช้ประโยชน์ หรือ 
ถูกนําไปใช้อ้างอิง 
    - ผลงานได้รับยกย่องหรือได้รับรางวัล 
๔. ประสบการณ์และความชํานาญงาน เช่น 
    - ได้นําความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญงาน
มาใช้ริเริ่ม และพัฒนางาน 
    - วิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง สมเหตุผล และ 
หาแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า และเตรียมการเพ่ือ
รองรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ดี 
๕. อ่ืน ๆ .............................................. 

……. 
 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 

……. 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 
 

……. 

……. 
 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 

……. 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 
 

……. 

……. 
 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 

……. 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 
 

……. 

 

รวมคะแนนผลการปฏบิตังิาน 100 ....... .......  

หมายเหตุ   
๑. ผู้ประเมินสามารถกําหนดรายการประเมินเพ่ิมเติมได้ และกําหนดนํ้าหนักคะแนนแต่ละรายการย่อย  
    โดยมีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน 
๒. ผู้ประเมินต้องประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนดทุกรายการ 
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สรปุผลการประเมิน 

การประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รบั 

คดิเปน็ร้อยละ หมายเหต ุ

ผู้บงัคบับัญชา
กลุ่ม/กลุ่มงาน 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 
ภายในระดบั
สํานกั หรือ 
ผู้ได้รับ

มอบหมาย 

ผู้บงัคบับัญชา
กลุ่ม/กลุ่มงาน 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ
ภายในระดบั
สํานกั หรือ 
ผู้ได้รับ

มอบหมาย 

 

ตอนที่ ๑ ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 

๑๐๐      

ตอนที่ ๒ การประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

๑๐๐      

รวม ๒๐๐      

หมายเหต ุ
ผู้ที่ผ่านการประเมิน ต้องได้คะแนนตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ แต่ละตอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และ 
ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ 

การพจิารณาชื่อผลงานและเคา้โครงผลงานทีส่่งประเมิน และข้อเสนอแนวคดิในการปรับปรุงหรือพฒันางาน 
 1.   ชื่อผลงานและเคา้โครงผลงานทีส่่งประเมิน 
 ความเห็นของผู้บังคับบัญชากลุ่ม/กลุม่งาน 
 ........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 ความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสํานัก หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 ........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
 ........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 2. ข้อเสนอแนวคดิในการปรบัปรุงหรือพฒันา 
 ความเห็นของผู้บังคับบัญชากลุ่ม/กลุม่งาน 
 ........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
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 ความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสํานัก หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 ........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
 ........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

 สรปุผลการประเมินของผูบ้งัคบับญัชากลุ่ม/กลุ่มงาน 

  ผ่านการประเมิน 
  ไม่ผ่านการประเมิน 

 ระบุเหตุผล........................................................... 
 …………………………………………………………….……… 
 ……..…………………………………………………………….. 

 ลงช่ือผู้ประเมิน.....................................................  
 ตําแหน่ง................................................................  
 วันที่......................................................................  
 
 ความเหน็หัวหน้าส่วนราชการภายในระดบัสํานกั หรือผู้ไดร้บัมอบหมาย 

  เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
  ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมิน 

 ระบุเหตุผล......................................................………. 
 ………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………… 

 ลงช่ือ......................................................................... 
 ตําแหน่ง.....................................................................  
 วันที่...........................................................................  
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 ความเหน็ผูบ้ังคบับญัชาระดบัเหนือขึ้นไป ๑ ระดบั 

  เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
  ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมิน 

 ระบุเหตุผล......................................................………. 
 ………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………… 

 ลงช่ือ......................................................................... 
 ตําแหน่ง.....................................................................  
 วันที่...........................................................................  
 
 ผู้มีอํานาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๔๒ 

  ผ่านการประเมิน      
  ไม่ผ่านการประเมิน  

 ลงช่ือ......................................................................... 
 ตําแหน่ง.....................................................................  
 วันที่...........................................................................  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



แบบ ว.3 
แบบประเมินบคุคลเพื่อแตง่ตั้งใหด้ํารงตาํแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดบัชาํนาญการพเิศษ 
 

ช่ือ (ผู้เข้ารับการประเมิน)                                                                                                                                     . 
ประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง                                                   ระดับ                                          . 

ตอนที่ ๑ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที่ได้รบั 

หมายเหต ุผูบ้ังคบับญัชา
กลุ่ม/กลุ่มงาน 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ

ภายในระดบัสาํนกั 
หรือ 

ผู้ได้รับมอบหมาย 

๑. ความรูค้วามสามารถ (๔๐ คะแนน) 

    ๑.๑ ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
     (๑) ........................................................ 
     (๒) ........................................................ 
     (๓) ........................................................ 
      มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนํา 
องค์ความรู้ที่ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
      มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีของงานในสายอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ รวมทั้งสามารถ
ถ่ายทอดได้ 
      มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับ
ลักษณะงาน หลักการ แนวคดิ ทฤษฎีของงานในสาย
อาชีพที่ปฏิบัติอยู่จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

 

……. 
 
 
 

 
 

 

……. 
 
 
 

 
 

 

……. 
 
 
 

 
 

 

    ๑.๒ ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 
     (๑) ........................................................ 
     (๒) ........................................................ 
     (๓) ........................................................ 
      มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจําที่
ปฏิบัติอยู่ 
      สามารถหาคําตอบในทางกฎหมายได้ 
เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
      สามารถนําไปประยุกต์เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ในทางกฎหมาย หรือตอบคําถามข้อสงสัยในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

……. 
 
 
 

 
 
 

 

……. 
 
 
 

 
 
 

 

……. 
 
 
 

 
 
 

 

 

รวมคะแนนความรู้ความสามารถ ๔๐ ....... .......  

เอกสารแนบ 3 
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ตอนที่ ๑ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที่ได้รบั 

หมายเหต ุผูบ้ังคบับญัชา
กลุ่ม/กลุ่มงาน 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ

ภายในระดบัสาํนกั 
หรือ 

ผู้ได้รับมอบหมาย 

๒. ทักษะ  (๒๐ คะแนน) 

    ๒.๑  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
      สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบ้ืองต้นได้ 
      สามารถใช้โปรแกรมข้ันพ้ืนฐานได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

 

……. 
 

 

……. 
 

 

……. 
 

 

    ๒.๒  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
      สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ
ในระดับเบ้ืองต้นและสื่อสารให้เข้าใจได้ 
      สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ 
และทําความเข้าใจสาระสําคญัของเนื้อหาต่าง ๆ ได้ 

....... 
 

....... 
 

....... 
 

 

    ๒.๓  ทักษะการคํานวณ 
      มีทักษะในการคิดคํานวณขั้นพ้ืนฐานได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 
      สามารถทําความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้
อย่างถูกต้อง 

........ 
 

........ 
 

........ 
 

 

    ๒.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล 
      สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
และพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมลูในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น 
      สามารถวิเคราะห์และประเมินผลขอ้มูลได้
อย่างถูกต้อง 

....... 
 
 
 
 

 

....... 
 
 
 
 

 

....... 
 
 
 
 

 

 

รวมคะแนนทกัษะ 2๐ ....... .......  
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ตอนที่ ๑ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที่ได้รบั 

หมายเหต ุผูบ้ังคบับญัชา
กลุ่ม/กลุ่มงาน 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ

ภายในระดบัสาํนกั 
หรือ 

ผู้ได้รับมอบหมาย 

๓. สมรรถนะ  (๔๐ คะแนน) 
    ๓.๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ ์  
          พยายามทํางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง 
          พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา 
          มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน 
          แสดงออกว่าต้องการทํางานให้ได้ดีขึ้น 
          แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อ
เห็นความสูญเปล่าหรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน 
          กําหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายใน 
การทํางานเพ่ือให้ได้ผลงานทีดี่ 
          ติดตาม และประเมินผลงานของตนโดย
เทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
          ทํางานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคบับัญชา
กําหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
          มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจ
ตราความถูกต้องเพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ 
          ปรับปรุงวิธีการที่ทําให้ทํางานได้ดีขึ้น  
เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ 
ทําให้สมาชิกรฐัสภาและผูร้ับบริการพึงพอใจมากขึ้น 
          เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหม ่
ที่คาดว่าจะทําให้งานมีประสทิธิภาพมากขึ้น      

 

....... 

 

....... 

 

....... 
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ตอนที่ ๑ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที่ได้รบั 

หมายเหต ุผูบ้ังคบับญัชา
กลุ่ม/กลุ่มงาน 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ

ภายในระดบัสาํนกั 
หรือ 

ผู้ได้รับมอบหมาย 
 

    ๓.๒ บรกิารทีด่ ี
          ใหก้ารบริการที่เป็นมิตร สุภาพ 
          ใหข้้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนแก่สมาชิก
รัฐสภาและผู้รบับริการ 
          แจง้ให้สมาชิกรัฐสภาและผู้รับบริการทราบ
ความคืบหน้าในการดําเนินเรื่องหรือขั้นตอนต่าง ๆ  
ที่ให้บริการอยู่ 
          ประสานงานภายในหน่วยงานและ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกรัฐสภาและ
ผู้รับบริการได้รบับริการที่ต่อเน่ืองและรวดเร็ว 
          รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือ 
หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกรัฐสภา และ
ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบ่ียง ไม่แก้ตัว หรือ 
ปัดภาระ 
          ดูแลให้สมาชิกรัฐสภาและผู้รับบริการ 
ได้รับความพึงพอใจและนําขอ้ขัดข้องใด ๆ ใน 
การให้บริการไปพัฒนาการให้บริการให้ดีย่ิงขึ้น 
          ให้เวลาแก่สมาชิกรัฐสภา และผู้รบับริการ
เป็นพิเศษ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาให้แก่สมาชิกรฐัสภา และ
ผู้รับบริการ 
          ใหข้้อมูล ข่าวสาร ที่เก่ียวข้องกับงานที่
กําลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่สมาชิกรัฐสภา
และผู้รับบริการ แม้ว่าสมาชิกรัฐสภาและผู้รบับริการ
จะไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน 
          นําเสนอวิธีการในการให้บริการที่สมาชิก
รัฐสภา และผู้รบับริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด 

....... 
 
 

....... 
 
 

....... 
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ตอนที่ ๑ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที่ได้รบั 

หมายเหต ุผูบ้ังคบับญัชา
กลุ่ม/กลุ่มงาน 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ

ภายในระดบัสาํนกั 
หรือ 

ผู้ได้รับมอบหมาย 
   ๓.๓ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี 
          ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ใหม่ๆ  ในสาขาอาชีพของตน 
          พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดีย่ิงขึ้น 
          ติดตามเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ อยู่
เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 
          รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม ่ๆ 
ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน 
          รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัยและ
เก่ียวข้องกับงานของตนอย่างต่อเน่ือง 
          สามารถนําวิชาการ ความรู้ หรอืเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
          สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการนํา
เทคโนโลยีใหมม่าใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

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

    ๓.๔ การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม  
          ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไมเ่ลือก
ปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมายและวินัยข้าราชการ 
          แสดงความเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต 
          รักษาคําพูด มีสัจจะ และเช่ือถือได้ 
          แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความ
เป็นข้าราชการ 
          ยึดมั่นในหลักการ ประมวลจริยธรรมและ
ระเบียบวินัย ไม่เบ่ียงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ 
กล้ารับผิด และรับผิดชอบ 
          เสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ทางราชการ 

....... ....... .......  
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ตอนที่ ๑ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที่ได้รบั 

หมายเหต ุผูบ้ังคบับญัชา
กลุ่ม/กลุ่มงาน 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ

ภายในระดบัสาํนกั 
หรือ 

ผู้ได้รับมอบหมาย 

   ๓.๕ การทํางานเป็นทีม 
          สนับสนุนการตัดสินใจของทีมและทํางาน 
ในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย 
          รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้า 
ของการดําเนินงานของตนในทีม 
         ให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของทีม 
         สร้างสัมพันธ์เข้ากับผู้อ่ืนในกลุ่มได้ดี 
         ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในทีมด้วยดี 
         กล่าวถึงเพ่ือนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และ
แสดงความเช่ือมั่นในศกัยภาพของเพ่ือนร่วมทีม 
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
         รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจ
เรียนรู้จากผู้อ่ืน 
         ตัดสินใจหรือวางแผนร่วมกันในทีมจาก 
ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมทีม 
         ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีมเพ่ือ
สนับสนุนการทํางานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

....... 
 
 
 
 
 
 
 

 

.......  

 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ฏบิตัติามทีส่่วน
ราชการสังกดัรัฐสภากําหนด ๓ สมรรถนะ 
(ใหร้ะบสุมรรถนะและพฤติกรรม) 
   ๓.๖ .................................................................. 

 
 
 

....... 

 
 
 

....... 

 
 
 

....... 

 

   ๓.๗ ..................................................................  ....... ....... .......  

   ๓.๘ .................................................................. ....... ....... .......  

รวมคะแนนสมรรถนะ 40 ....... .......  
คะแนนความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 100 ....... .......  

หมายเหตุ   
๑. ผู้ประเมินระบุความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ และสมรรถนะ

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด  
๒. ผู้ประเมินกําหนดนํ้าหนักคะแนนแต่ละหัวข้อย่อยของการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

โดยความรู้ความสามารถ คะแนนรวม ๔๐ คะแนน ทักษะ คะแนนรวม ๒๐ คะแนน และสมรรถนะ คะแนนรวม ๔๐ 
คะแนน ทั้งน้ี โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับตําแหน่งและสายงานที่จะแต่งต้ัง 

๓. ผู้ประเมินต้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่กําหนดทุกข้อ โดยพิจารณาตามมาตรฐาน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการรัฐสภาสามัญตามที่ ก.ร. และส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กําหนด 
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ตอนที่ 2 การประเมินศกัยภาพของบคุคล 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที่ได้รบั หมายเหต ุ

ผูบ้ังคบับญัชา
กลุ่ม/กลุ่มงาน 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ

ภายในระดบัสาํนกั 
หรือ 

ผู้ได้รับมอบหมาย 

 

๑. ความรบัผดิชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม 
   - เอาใจใส่ในการทํางานที่ได้รับมอบหมายและหรือ
งานที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความสําเร็จ
และความผิดพลาด 
   - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดีย่ิงขึ้นและ
หรือแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใด
ที่สําเร็จและได้รับผลดีแล้วก็พยายามปรับปรุงให้ดีไป
อีกเรื่อย ๆ หรอืงานใดที่พบว่ามีปัญหาหรือข้อผิดพลาด
ก็พยายามแก้ไขไม่ละเลยหรอืปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปัญหา
เช่นน้ันซ้ํา ๆ 

……. 
 
 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 

 

2. ความคดิริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม 
   - คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม่ ๆ เพ่ือ
ประสิทธิผลของงาน 
   - แสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะอย่าง
สมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติได้ 
   - แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะ
ในสายวิชา/งานของตน 
   - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทํางาน
ให้มีประสทิธิภาพ และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
   - สนใจงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 
   - มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉบัไวในการ
รับรู้สิ่งเร้าภายนอก 

……. 
 
 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 

 

3. การแก้ไขปญัหาและการตดัสินใจ พิจารณาจาก
พฤติกรรม 
   - วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใด ๆ  
   - วิเคราะห์หาลู่ทางแก้ไขปัญหาตามหลกัวิชาการโดย
มีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี 
   - เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
เหมาะสม 
   - ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(ไม่ใช้ความรู้สกึของตนเอง) 

……. 
 
 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 

……. 
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ตอนที่ 2 การประเมินศกัยภาพของบคุคล 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที่ได้รบั หมายเหต ุ

ผูบ้ังคบับญัชา
กลุ่ม/กลุ่มงาน 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ

ภายในระดบัสาํนกั 
หรือ 

ผู้ได้รับมอบหมาย 

 

4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม 
   - รักษาวินัย 
   - ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณของข้าราชการ 
   - มีคุณธรรม จริยธรรม 
   - มีความซื่อตรง 
   - มีความเสยีสละ อุทิศตนเพ่ืองาน 
   - รักษาประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 

……. 
 
 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 

 

5. การนาํการเปลีย่นแปลง พิจารณาจากพฤติกรรม 
   - ทําให้ผู้อ่ืนเข้าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
   - กระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่ืนเห็นความสําคัญของ
การเปลี่ยนแปลงและยอมรับ 
   - วางแผนงานที่ดีเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง 
   - ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

……. 
 
 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 

 

6. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจาก
พฤติกรรม 
   - สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือ
ร่วมงาน ผู้รับบริการ และผูท้ี่เก่ียวข้องได้ดี โดยเข้าใจ
ถูกต้องตรงกัน 
   - ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้อย่างชัดเจน โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

……. 
 
 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 

 

7. การพฒันาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม 
   - ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ หรือสิ่งที่
เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ 
   - สนใจและปรับตนเองให้ก้าวหน้าทันวิทยาการใหม่ ๆ 
ตลอดเวลา 
   - นําความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

……. 
 
 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 

……. 
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ตอนที่ 2 การประเมินศกัยภาพของบคุคล 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที่ได้รบั หมายเหต ุ

ผูบ้ังคบับญัชา
กลุ่ม/กลุ่มงาน 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ

ภายในระดบัสาํนกั 
หรือ 

ผู้ได้รับมอบหมาย 

 

8. วิสัยทศัน์ พิจารณาจากพฤติกรรม 
   - คาดการณ์หรือพยากรณ์สถานการณ์ข้างหน้าอย่าง
มีปลักการและเหตุผล 
   - กําหนดกลยุทธ์และวางแผนดําเนินการเพ่ือรองรับ
สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งด้านที่เป็นผลโดยตรงหรือ
ผลกระทบ 

……. 
 
 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 

 

9. อ่ืน ๆ  
   ................................................................................. 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 

……. 
 
 
 

 

……. 
 
 
 

 

……. 
 
 
 

 

 

รวม 100 ....... .......  

หมายเหตุ  ให้ผู้ประเมินกําหนดคะแนนเต็มของแต่ละรายการที่ประเมินได้ตามลักษณะงานและความต้องการของ
ตําแหน่ง โดยกําหนดคะแนนรวมเป็น 100 คะแนน 
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ตอนที่ 3 การประเมินผลการปฏบิตังิานโดยนําผล
การประเมินการปฏบิตัิราชการย้อนหลัง 3 ปี  

มาใชป้ระกอบการพจิารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที่ได้รบั 

หมายเหต ุผูบ้ังคบับญัชา
กลุ่ม/กลุ่มงาน 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ

ภายในระดบัสาํนกั 
หรือ 

ผู้ได้รับมอบหมาย 
๑. คณุภาพของผลการปฏบิตังิาน เช่น 
    - มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความประณีต 
    - มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ความถูกต้อง และเช่ือถือได้ 
    - เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือแนวทางที่กําหนด 
    - อ้างอิงหลักวิชาการหรือหลักการที่เก่ียวข้องกับงาน 
๒. ผลสัมฤทธิข์องงาน เช่น 
    - ดําเนินการตามแผนงานและเวลาที่กําหนด 
    - เป็นไปตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ต้ังไว้ 
    - ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
    - ช่วยลดขั้นตอน หรือปรับปรุงวิธีทํางานจนทําให้
งานรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๓. ประโยชนข์องผลงาน เช่น 
    - มีการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในการทํางาน 
    - หน่วยงานอ่ืนนําผลงานไปใช้ประโยชน์ หรือ 
ถูกนําไปใช้อ้างอิง 
    - ผลงานได้รับยกย่องหรือได้รับรางวัล 
๔. ประสบการณ์และความชํานาญงาน เช่น 
    - ได้นําความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญงาน
มาใช้ริเริ่ม และพัฒนางาน 
    - วิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง สมเหตุผล และ 
หาแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า และเตรียมการเพ่ือ
รองรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ดี 
๕. อ่ืน ๆ .............................................. 

……. 
 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 

……. 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 
 
 

……. 

……. 
 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 

……. 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 
 
 

……. 

……. 
 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 

……. 
 
 
 

……. 
 
 
 
 
 
 
 

……. 

 

รวมคะแนนผลการปฏบิตังิาน 100 ....... .......  

หมายเหตุ   
๑. ผู้ประเมินสามารถกําหนดรายการประเมินเพ่ิมเติมได้ และกําหนดนํ้าหนักคะแนนแต่ละรายการย่อย  
    โดยมีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน 
๒. ผู้ประเมินต้องประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนดทุกรายการ 
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สรปุผลการประเมิน 

การประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รบั 

คดิเปน็ร้อยละ หมายเหต ุ

ผู้บงัคบับัญชา
กลุ่ม/กลุ่มงาน 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 
ภายในระดบั
สํานกั หรือ 
ผู้ได้รับ

มอบหมาย 

ผู้บงัคบับัญชา
กลุ่ม/กลุ่มงาน 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ
ภายในระดบั
สํานกั หรือ 
ผู้ได้รับ

มอบหมาย 

 

ตอนที่ ๑ ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 

๑๐๐      

ตอนที่ ๒ ศกัยภาพของบุคคล ๑๐๐      

ตอนที่ 3 การประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

100      

รวม 3๐๐      

การพจิารณาชื่อผลงานและเคา้โครงผลงานทีส่่งประเมิน และข้อเสนอแนวคดิในการปรับปรุงหรือพฒันางาน 
 1.   ชื่อผลงานและเคา้โครงผลงานทีส่่งประเมิน 
 ความเห็นของผู้บังคับบัญชากลุ่ม/กลุม่งาน 
 ........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 ความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสํานัก หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 ........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 2. ขอ้เสนอแนวคดิในการปรบัปรุงหรือพฒันา 
 ความเห็นของผู้บังคับบัญชากลุ่ม/กลุม่งาน 
 ........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 ความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสํานัก หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 ........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
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 ลงช่ือผู้ประเมิน.....................................................  
 ตําแหน่ง............................................................... 
      (ผู้บังคับบัญชากลุ่ม/กลุ่มงาน)  
 วันที่......................................................................  
 
 
 ลงช่ือ......................................................................... 
 ตําแหน่ง.....................................................................  
 (หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสํานัก/ผู้ได้รับมอบหมาย) 
 วันที่...........................................................................  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รูปแบบเค้าโครงและหัวข้อของผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที ่

ความรับผิดชอบ (ผลงานท่ีผ่านมา) และข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานในอนาคต) 
เพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับควบและมีผู้ครองอยู่ในประเภทวิชาการ  

(ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ) 

เค้าโครงผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(ผลงานท่ีผ่านมา) เพ่ือแตง่ตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับควบและมผู้ีครองอยู่ในประเภทวิชาการ  

(ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ) 
ส่วนที่ 1 ส่วนนํา ประกอบด้วย 
 1. ปกนอก (ใช้กระดาษปกแข็ง ขนาด A4) 
 2. ปกใน (ข้อความเหมือนปกนอก ใช้กระดาษ A4 สีเดียวกับเนื้อหาของผลงาน)  

3. สารบัญ 
ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบเค้าโครงของเร่ือง 
 บทที่ 1 บทนํา ประกอบด้วย 
  1) ความเป็นมาหรือความสําคัญของเร่ือง  
  2) วัตถุประสงค์ของการดําเนินการ (ควรระบุเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน)  
  3) ขอบเขตการดําเนินการ (เช่น ขอบเขตด้านเวลา หรือขอบเขตด้านเนื้อหา) 
  4) วิธีการดําเนินการ (เช่น ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ) 
  5) นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) 
  6) ประโยชน์ที่ได้รับ (ระบุเป็นข้อ ๆ ซึ่งสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์) 
 บทที่ 2 หลักวิชาการ/แนวคิดที่ใช้ในการดําเนินการ 
   เป็นการนําเสนอแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเฉพาะที่เก่ียวข้อง
กับการดําเนินการ รวมทั้งผลงานวิจัยหรือผลการศึกษาที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว (โดยให้นําเสนอเฉพาะชื่อเร่ือง หรือ
ชื่อหัวข้อแนวคิด ทฤษฎี กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่อ้างถึง) 

บทที่ 3 สาระสําคัญและขั้นตอนดําเนินการ 
  ให้ระบุสาระสําคัญและข้ันตอนการดําเนินการในภาพรวมโดยสังเขป และกรอบระยะเวลา
การดําเนินการให้ชัดเจน  
 บทที่ 4 ผลการดําเนินการ 
  เป็นการนําเสนอผลการดําเนินการและผลสําเร็จของงาน ผลงานในส่วนที่ผู้เสนอผลงาน 
ในภาพรวมโดยสังเขป รวมทั้ง ให้ระบุผู้ร่วมดําเนินการ (ถ้ามี) และให้ระบุสัดส่วนการดําเนินการ 

บทที่ 5 บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
  เป็นการนําเสนอผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) การนํามาใช้ประโยชน์  
ความยุ่งยากในการดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

การรับรองผลงาน (เป็นลายมือชื่อรับรองผลงานของผู้เสนอผลงาน ผู้ร่วมดําเนินการ (ถ้ามี) และ
ผู้บังคับบัญชา) 
 

แบบ ค. ๑ 
เอกสารแนบ 4 



- 43 - 
 

 

ขอรับรองว่าข้อมูลเก่ียวกับผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อผู้เสนอผลงาน    
ตําแหน่ง     
วันที่       

 

        ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผู้เสนอผลงานข้างต้นถูกต้องตรงกับ 
ความเป็นจริงทุกประการ (กรณีที่เป็นผลงานที่ร่วมกันดําเนินการหลายคน) 
 

ลงชื่อผู้ร่วมดําเนินการ                        ลงชื่อผู้ร่วมดําเนินการ                   
ตําแหน่ง         ตําแหน่ง     
วันที่             วันที่        

 

ลงชื่อผู้ร่วมดําเนินการ         ลงชื่อผู้ร่วมดําเนินการ    
ตําแหน่ง          ตําแหน่ง     
วันที่             วันที่        

 

        ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผู้ เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ 
ความเป็นจริงทุกประการ 

 

     ลงชื่อ                    ผู้ควบคุมดูแลการดําเนินการ 
     ตําแหน่ง                 
     วันที่         
 

ลงชื่อ       หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสํานัก 
     ตําแหน่ง                                  

วันที่            

ส่วนที่ 3 การอ้างอิง ประกอบด้วย บรรณานุกรม 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ประกอบด้วย 
 1) เอกสารประกอบการดําเนินการ  

2) แบบฟอร์มอื่น ๆ  
3) เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
 

แบบ ค. ๑ 
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ผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ (ผลงานท่ีผ่านมา) 
เพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับควบและมีผู้ครองอยู่ในประเภทวิชาการ  

(ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ) 

ส่วนที่ 1 ส่วนนํา ประกอบด้วย 
 1. ปกนอก (ใช้กระดาษปกแข็ง ขนาด A4) 
 2. ปกใน (ข้อความเหมือนปกนอก ใช้กระดาษ A4 สีเดียวกับเนื้อหาของผลงาน)  

3. คํานํา  
4. สารบัญ 

ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบของเร่ือง เนื้อหา 5 บท 
 บทที่ 1 บทนํา ประกอบด้วย 
  1) ความเป็นมาหรือความสําคัญของเร่ือง  
  2) วัตถุประสงค์ของการดําเนินการ (ควรระบุเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน)  
  3) ขอบเขตการดําเนินการ (เช่น ขอบเขตด้านเวลา หรือขอบเขตด้านเนื้อหา) 
  4) วิธีการดําเนินการ (เช่น ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ) 
  5) นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) 
  6) ประโยชน์ที่ได้รับ (ระบุเป็นข้อ ๆ ซึ่งสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์) 
 บทที่ 2 หลักวิชาการ/แนวคิดที่ใช้ในการดําเนินการ 
   เป็นการนําเสนอแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเฉพาะที่เก่ียวข้อง
กับการดําเนินการ รวมทั้งผลงานวิจัยหรือผลการศึกษาที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว (ทั้งนี้ หลังจากนําเสนอแนวคิด หรือ
ทฤษฎีทั้งหลายแล้วต้องสรุปเป็นความคิดเห็นของตนเองด้วย) 
 บทที่ 3 สาระสําคัญและขั้นตอนดําเนินการ 
  เป็นการนําเสนอโดยระบุให้ชัดเจนว่าการดําเนินการตามผลงานที่ เสนอมีขั้นตอน 
การดําเนินการอย่างไร โดยให้ระบุกิจกรรม ขั้นตอนกระบวนการ และกรอบระยะเวลาการดําเนินการให้
ชัดเจน  
 บทที่ 4 ผลการดําเนินการ 
  เป็นการนําเสนอผลการดําเนินการต่อเนื่องจากบทท่ี 3 โดยให้ระบุรายละเอียดของผลสําเร็จ
ของงาน ผลงานในส่วนที่ผู้เสนอเป็นผู้ดําเนินการ พร้อมทั้ง ให้ระบุผู้ร่วมดําเนินการ (ถ้ามี) และให้ระบุสัดส่วน
การดําเนินการ รวมท้ัง เชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎีที่อ้างถึงในบทที่ 2 ว่ามาใช้ในขั้นตอนการดําเนินการ 
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างไร 

บทที่ 5 บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
  เป็นการนําเสนอผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) การนํามาใช้ประโยชน์  
ความยุ่งยากในการดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

การรับรองผลงาน (เป็นลายมือชื่อรับรองผลงานของผู้เสนอผลงาน ผู้ร่วมดําเนินการ (ถ้ามี) และ
ผู้บังคับบัญชา) 

แบบ ผ. ๑ 
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ขอรับรองว่าข้อมูลเก่ียวกับผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อผู้เสนอผลงาน    
ตําแหน่ง     
วันที่       

 

        ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผู้เสนอผลงานข้างต้นถูกต้องตรงกับ 
ความเป็นจริงทุกประการ (กรณีที่เป็นผลงานที่ร่วมกันดําเนินการหลายคน) 
 

ลงชื่อผู้ร่วมดําเนินการ                        ลงชื่อผู้ร่วมดําเนินการ                   
ตําแหน่ง         ตําแหน่ง     
วันที่             วันที่        

 

ลงชื่อผู้ร่วมดําเนินการ         ลงชื่อผู้ร่วมดําเนินการ    
ตําแหน่ง          ตําแหน่ง     
วันที่             วันที่        

 

        ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผู้ เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ 
ความเป็นจริงทุกประการ 

 

     ลงชื่อ                    ผู้ควบคุมดูแลการดําเนินการ 
     ตําแหน่ง                 
     วันที่         
 

ลงชื่อ       หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสํานัก 
     ตําแหน่ง                                  

วันที่            

ส่วนที่ 3 การอ้างอิง ประกอบด้วย บรรณานุกรม 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ประกอบด้วย 
 1) เอกสารประกอบการดําเนินการ  

2) แบบฟอร์มอื่น ๆ  
3) เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
 

แบบ ผ. ๑ 
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ข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานในอนาคต) 
เพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับควบและมีผู้ครองอยู่ในประเภทวิชาการ  

(ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ) 
 

ส่วนที่ 1 ส่วนนํา ประกอบด้วย 
 1. ปกนอก (ใช้กระดาษปกแข็ง ขนาด A4) 
 2. ปกใน (ข้อความเหมือนปกนอก ใช้กระดาษ A4 สีเดียวกับเนื้อหาของผลงาน)  

3. คํานํา  
4. สารบัญ 

ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบของเร่ือง เนื้อหา 5 บท 

 บทที่ 1 บทนํา ประกอบด้วย 
1) ความเป็นมาหรือสภาพปัญหา หรือความสําคัญของเรื่อง  
2) วัตถุประสงค์ของการศึกษา (ควรระบุเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน)  
3) ขอบเขตการศึกษา (เช่น ขอบเขตด้านเวลา หรือขอบเขตด้านเนื้อหา)  
4) วิธีการศึกษา (เช่น ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ)  
5) สมมติฐานในการศึกษา  
6) นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) 
7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุเป็นข้อ ๆ ซึ่งสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์) 

 บทที่ 2 หลักวิชาการ/แนวความคิด/ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

  เป็นการนําเสนอแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเฉพาะที่เก่ียวข้อง
กับข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุงหรือพัฒนางาน รวมทั้งผลงานวิจัยหรือผลการศึกษาที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว  
(ทั้งนี้ หลังจากนําเสนอแนวคิด หรือทฤษฎีทั้งหลายแล้วต้องสรุปเป็นความคิดเห็นของตนเองด้วย) 

 บทที่ 3 วิธีการศึกษา 

  เป็นการนําเสนอโดยระบุให้ชัดเจนว่าการศึกษาคร้ังนี้ ดําเนินการศึกษารูปแบบใด และ 
ให้นําเสนอจากการดําเนินการทบทวนผลการดําเนินการที่ผ่านมาว่ามีขั้นตอนกระบวนการดําเนินการอย่างไร 
และมีจุดอ่อน ข้อบกพร่อง ประสบปัญหา มีข้อจํากัด หรืออุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง  

 บทที่ 4 บทวิเคราะห์/ข้อเสนอ 

  เป็นการนําเสนอการวิเคราะห์ผลการดําเนินการต่อเนื่องจากบทท่ี 3 เพื่อนําไปสู่ข้อเสนอ
แนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางานที่มีฐานแนวคิดและทฤษฎีที่รองรับ ซึ่งกล่าวไว้ในบทที่ 2 โดยให้ระบุ
แผนงานและแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน 

 

แบบ ผ. ๒ 
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บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

เป็นการนําเสนอผลการศึกษา ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เง่ือนไขความสําเร็จ
และอื่น ๆ และข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ 3 รายการอ้างอิง ประกอบด้วย บรรณานุกรม 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ประกอบด้วย 
 1) เอกสารประกอบการศึกษา  

2) แบบฟอร์มอื่น ๆ  
 3) เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 
 
 
         
 
 

แบบ ผ. ๒ 



   เอกสารแนบ 5 
รูปแบบการพิมพ์ 

ผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  
และข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน 

 
1. ตัวอักษรที่ใช้จัดพิมพ์และการพิมพ์  

1.1 ขนาดของตัวอักษรให้ ใช้  ๑๗  point ตัวธรรมดา (Normal) โดยใช้อักษรแบบ  
TH SarabunPSK  

       ยกเว้น 
- ปกนอก ปกใน หัวข้อ คํานํา การรับรองผลงาน สารบัญ หัวข้อเร่ืองบทที่ 1 – 5 

และบรรณานุกรม ให้ใช้ขนาดตัวอักษร ๑๗ point ตัวหนา (Bold) โดยจัดวางกลางหน้ากระดาษ 
- หัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย ให้ใช้ ๑๗ point ตัวหนา (Bold) โดยจัดชิดซ้ายและ 

จัดเย้ืองตามลําดับ 
1.2 การพิมพ์ตัวเลข ใช้เลขอารบิคทั้งหมด 
1.3 ภาคผนวก ใช้ขนาดตัวอักษร 28 ตัวหนา (Bold) ก่ึงกลางหน้ากระดาษ 
1.4 การพิมพ์หมายเลขกํากับหน้าให้พิมพ์จัดวางกลางหน้ากระดาษด้านบน โดย 

- ในส่วนของคํานํา – สารบัญ ให้ใส่ตัวอักษรภาษาไทยเริ่มที่ ก  
- ในส่วนของเนื้อความ และบรรณานุกรม ให้เร่ิมนับหน้าที่ 1 ของผลงาน ตั้งแต่หน้า

แรกของบทที่ 1 เป็นต้นไป โดยให้ลําดับหน้าโดยใช้หมายเลข ๑ ๒ ๓… 
      ยกเว้น 

- หน้าที่มีชื่อบท 
- หน้าแรกของเอกสารอ้างอิง 
- หน้ารับรองผลงาน 

 1.5 การพิมพ์ให้ใช้ระยะบรรทัดเดี่ยว (Single Space)  
       ยกเว้น 

-  การพิมพ์บทที่ และชื่อบท                          
-  การพิมพ์ระหว่างหัวข้อ และเนื้อความ  
-  การพิมพ์หัวข้อย่อยระดับที่ ๑ และลําดับต่อ ๆ ไป ให้พิมพ์โดยเว้นห่างจาก 

บรรทัดบน ระยะห่างก่อน ๖ พ. (Point) 
1.6 การจัดตําแหน่งข้อความในหน้ากระดาษ (Alignment) การพิมพ์เนื้อหาให้จัด 

ตําแหน่งข้อความในหน้ากระดาษเป็นแบบชิดขอบทั้งระยะ ขอบซ้ายและขอบขวาเพื่อความสวยงาม 
และให้พิมพ์โดยใช้โปรแกรมตัดคําขึ้นบรรทัดใหม่อัตโนมัติไม่ต้องกด Enter ปิดท้ายบรรทัด ถ้าพิมพ์ 
คําสุดท้ายไม่จบในบรรทัดนั้น ๆ ให้ยกคํานั้นทั้งคํา ไปพิมพ์ในบรรทัดต่อไป ห้ามตัดส่วนท้ายของคําไป
พิมพ์ในบรรทัดใหม่ เช่น สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ห้ามแยก บรรทัดเป็น สํานัก-งานเลขาธิการ
วุฒิสภา เป็นต้น 
 

ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้ากํากับ 
แต่ให้นับจํานวนหน้ารวมไปด้วย 

พิมพ์โดยเว้น ๑ ระยะบรรทัด 
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2. การจัดรูปเล่มและกระดาษที่ใช้จัดพิมพ์ 

 2.1 การเย็บเล่มโดยเย็บเล่มสันกาว ติดสันปกสีดํา (งดใช้การเข้าเล่มแบบกระดูกงู หรือ 
อัดกาว) แล้วให้ส่งมายังสํานักบริหารงานกลาง ดังนี้  
 - ระดับชํานาญการ ให้จัดทํา จํานวน 9 ชุด  
 - ระดับชํานาญการพิเศษ ให้จัดทํา จํานวน 7 ชุด  
 - ระดับเชี่ยวชาญ ให้จัดทํา จํานวน 8 ชุด  
 2.2 กระดาษที่ใช้พิมพ์ต้องเป็นกระดาษสีขาวขนาดมาตรฐาน A4 (๗๐ – ๘๐ แกรม) 
 2.3 การย่อหน้า โดยเว้นระยะประมาณ 1 เซนติเมตร จากขอบกระดาษด้านซ้าย หรือ  
๗ ตัวอักษรโดยพิมพ์ตัวที่ ๘ 

 2.4 การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Margin) ต้องเว้นขอบกระดาษ ดังนี้ 
- ห่างจากขอบด้านบน 3 เซนติเมตร  
- ห่างจากขอบด้านล่าง 2 เซนติเมตร 
- ห่างจากขอบด้านซ้าย 3 เซนติเมตร 
- ห่างจากขอบด้านขวา 2 เซนติเมตร 

3. รูปแบบการอ้างอิง และบรรณานุกรม 
รูปแบบการอ้างอิ ง และบรรณานุกรม  ให้ ใช้การอ้างอิ งแบบเชิงอรรถ  (Notes - 

Bibliography Style) ซึ่งการอ้างอิงแบบเชิงอรรถประกอบด้วยการอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้า 
(Footnote) และการลงรายการอ้างอิงท้ายเล่ม (Bibliography หรือ References) ทั้งนี้ รูปแบบ 
การอ้างอิงดังกล่าว ให้ใช้รูปแบบตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2560 ซึ่งสามารถสืบค้นหาได้ในระบบ Intranet ของสํานักบริหารงานกลาง (http://app. 
senate.go.th/performance_tracking/index.php?portfolio=1) 
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เค้าโครงผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 

(ผลงานท่ีผ่านมา) 
 
 
 
 

เร่ือง 
............................................................................................................. 

.…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

 
จัดทําโดย 

นาย/นาง/นางสาว ................................................................... 
ตําแหน่ง/ระดับ .............................................................. 

ประกอบการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง/ระดับ ................................... 
กลุ่มงาน ............................................... 
สํานัก ................................................ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
 

เว้นระยะ ๕ บรรทัด 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

เว้นระยะ ๖ บรรทัด  
(ขึ้นอยู่กับความยาวของชื่อเร่ือง) 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

ขนาด กว้าง 3.7 X ยาว 3.5 เซนติเมตร 

(ขนาด ๑๗ point/ 
ตัวหนา) 

เว้นระยะ ๕ บรรทัด 

- ปกนอกและปกใน - 
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สารบัญ 

หน้า 
สารบัญ ........................................................................................................................................ ก 
สารบัญตาราง (ถ้ามี) ...................................................................................................................  ข 
สารบัญภาพ (ถ้ามี) .......................................................................................................................   ค 
บทที่ 1 บทนํา .............................................................................................................................. ... 
       1.1 ความเป็นมาหรือความสําคัญของเร่ือง .......................................................................... ... 
       1.2 วัตถุประสงค์ของการดําเนินการ .................................................................................... ... 
       1.3 ขอบเขตการดําเนินการ ................................................................................................. ... 
       1.4 วิธีการดําเนินการ ........................................................................................................... ... 
       1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) ................................................................................................ ... 
       1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ ……………………………………………………………………………………...……….. … 
บทที่ 2 หลักวิชาการ/แนวคิดที่ใช้ในการดําเนินการ ……………………………………………………………… … 
       2.1 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       2.2 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       2.3 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
บทที่ 3 สาระสําคัญและขั้นตอนดําเนินการ .................................................................................... ... 
       3.1 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       3.2 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       3.3 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
บทที่ 4 ผลการดําเนินการ .............................................................................................................. ... 
       4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       4.3 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
บทที่ 5 บทสรุป และข้อเสนอแนะ .................................................................................................. ... 
       5.1 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       5.2 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       5.3 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
การรับรองผลงาน ............................................................................................................................ ... 
บรรณานุกรม .................................................................................................................................. ... 
ภาคผนวก ....................................................................................................................................... ... 
       ภาคผนวก ก .......................................................................................................................... ... 
       ภาคผนวก ข .......................................................................................................................... ... 
 
 

ก
(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 
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สารบัญตาราง 

ตารางท่ี หน้า        
       1 ........................................................................................................................................ ... 
       2 ........................................................................................................................................ ... 
       3 ........................................................................................................................................ ... 
       4 ........................................................................................................................................ ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 
(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

ข
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สารบัญภาพ 

ภาพที่ หน้า        
       1 ........................................................................................................................................ ... 
       2 ........................................................................................................................................ ... 
       3 ........................................................................................................................................ ... 
       4 ........................................................................................................................................ ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 
(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

ค 
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บทที่ 1 
                                                                   

บทนํา 
           
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของเร่ือง  
        
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       1.1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       1.1.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              1.1.2.1 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                     1) ……………………………………………………………………………......................................... 
                     2) ……………………………………………………………………………......................................... 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการดําเนินการ 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.3 ขอบเขตการดําเนินการ  
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.4 วิธีการดําเนินการ  
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  

(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

ระยะห่างก่อน ๖ พ.   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  

ระยะห่างก่อน ๖ พ.   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี)  
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ  
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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บทที่ 2 
                                                                   

หลักวิชาการ/แนวคิดที่ใช้ในการดําเนินการ 
           
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.1 .............................................. 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       2.1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       2.1.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              2.1.2.1 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                     1) ……………………………………………………………………………......................................... 
                     2) ……………………………………………………………………………......................................... 
 
2.2 .............................................. 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       2.2.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  
เว้นระยะ ๑ บรรทัด

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

ระยะห่างก่อน ๖ พ.   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  

ระยะห่างก่อน ๖ พ.    เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 
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บทที่ 3 
                                                                   

สาระสําคัญและข้ันตอนดําเนินการ 
           
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3.1 .............................................. 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       3.1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       3.1.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              3.1.2.1 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                     1) ……………………………………………………………………………......................................... 
                     2) ……………………………………………………………………………......................................... 
 
3.2 .............................................. 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       3.2.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       3.2.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  
เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

ระยะห่างก่อน ๖ พ.   เว้น ๑๔ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๑๕  

ระยะห่างก่อน ๖ พ.    เว้น ๒๑ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๒๒  

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 
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3.3 .............................................. 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       3.3.1 ..............................................………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       3.3.2 ....................................................…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

5
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บทที่ 4 
                                                                   

ผลการดําเนินการ 
           
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  
เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 
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บทที่ 5 
                                                                   

บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
           
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5.1 ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5.2 การนํามาใช้ประโยชน์ 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5.3 ความยุ่งยากในการดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค  
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  
เว้นระยะ ๑ บรรทัด

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด
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การรับรองผลงาน 
 

       ขอรับรองว่าข้อมูลเก่ียวกับผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

    ลงชื่อผู้เสนอผลงาน    
    ตําแหน่ง     

    วันที่       
 

       ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผู้เสนอผลงานข้างต้นถูกต้องตรงกับ
ความเป็นจริงทุกประการ (กรณีที่เป็นผลงานที่ร่วมกันดําเนินการหลายคน) 
 

ลงชื่อผู้ร่วมดําเนินการ                      ลงชื่อผู้ร่วมดําเนินการ                   
ตําแหน่ง        ตําแหน่ง     
วันที่          วันที่        
 

ลงชื่อผู้ร่วมดําเนินการ       ลงชื่อผู้ร่วมดําเนินการ    
ตําแหน่ง        ตําแหน่ง     
วันที่          วันที่        
 

       ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ 
ความเป็นจริงทุกประการ 

 

  ลงชื่อ                    ผู้ควบคุมดูแลการดําเนินการ 
  ตําแหน่ง                 
  วันที่         
 

ลงชื่อ       หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสํานัก 
  ตําแหน่ง                                  

วันที่            
 
 
 
 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 
(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 
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Ticker, Wealth. “Real-Time Billionaires.” Forbes. http://www.forbes.com/real- 
       timebillionaires (accessed April 25, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ รูปแบบบรรณานุกรมใช้รูปแบบตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 25601 

 
                                                  
       1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, “คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2560,” หอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สืบค้นเม่ือวันที่ 29 กันยายน 2560, https://library.tu.ac.th/ 
th/academic-support/thesis-templates-manuals. 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ขนาด ๒๘ point/ ตัวหนา) 
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ผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  
(ผลงานท่ีผ่านมา) 

 
 
 
 

เร่ือง 
............................................................................................................. 

.…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

 
จัดทําโดย 

นาย/นาง/นางสาว ................................................................... 
ตําแหน่ง/ระดับ .............................................................. 

ประกอบการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง/ระดับ ................................... 
กลุ่มงาน ............................................... 
สํานัก ................................................ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
 

เว้นระยะ ๕ บรรทัด 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

เว้นระยะ ๖ บรรทัด  
(ขึ้นอยู่กับความยาวของชื่อเร่ือง) 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

ขนาด กว้าง 3.7 X ยาว 3.5 เซนติเมตร 

(ขนาด ๑๗ point/ 
ตัวหนา) 

เว้นระยะ ๕ บรรทัด 

- ปกนอกและปกใน - 
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คํานํา 

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

(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  

ก
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สารบัญ 

หน้า 
คํานํา ........................................................................................................................................... ก 
สารบัญ ........................................................................................................................................ ข 
สารบัญตาราง (ถ้ามี) ...................................................................................................................  ค 
สารบัญภาพ (ถ้ามี) .......................................................................................................................   ง 
บทที่ 1 บทนํา .............................................................................................................................. ... 
       1.1 ความเป็นมาหรือความสําคัญของเร่ือง .......................................................................... ... 
       1.2 วัตถุประสงค์ของการดําเนินการ .................................................................................... ... 
       1.3 ขอบเขตการดําเนินการ ................................................................................................. ... 
       1.4 วิธีการดําเนินการ ........................................................................................................... ... 
       1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) ................................................................................................ ... 
       1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ ……………………………………………………………………………………...……….. … 
บทที่ 2 หลักวิชาการ/แนวคิดที่ใช้ในการดําเนินการ ……………………………………………………………… … 
       2.1 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       2.2 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       2.3 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
บทที่ 3 สาระสําคัญและขั้นตอนดําเนินการ .................................................................................... ... 
       3.1 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       3.2 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       3.3 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
บทที่ 4 ผลการดําเนินการ .............................................................................................................. ... 
       4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       4.3 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
บทที่ 5 บทสรุป และข้อเสนอแนะ .................................................................................................. ... 
       5.1 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       5.2 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       5.3 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
การรับรองผลงาน ............................................................................................................................ ... 
บรรณานุกรม .................................................................................................................................. ... 
ภาคผนวก ....................................................................................................................................... ... 
       ภาคผนวก ก .......................................................................................................................... ... 
       ภาคผนวก ข .......................................................................................................................... ... 
 

ข 
(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 
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สารบัญตาราง 

ตารางท่ี หน้า        
       1 ........................................................................................................................................ ... 
       2 ........................................................................................................................................ ... 
       3 ........................................................................................................................................ ... 
       4 ........................................................................................................................................ ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 
(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

ค
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สารบัญภาพ 

ภาพที่ หน้า        
       1 ........................................................................................................................................ ... 
       2 ........................................................................................................................................ ... 
       3 ........................................................................................................................................ ... 
       4 ........................................................................................................................................ ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 
(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

ง 
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บทที่ 1 
                                                                   

บทนํา 
           
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของเร่ือง  
        
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       1.1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       1.1.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              1.1.2.1 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                     1) ……………………………………………………………………………......................................... 
                     2) ……………………………………………………………………………......................................... 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการดําเนินการ 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.3 ขอบเขตการดําเนินการ  
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.4 วิธีการดําเนินการ  
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  

(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

ระยะห่างก่อน ๖ พ.   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  

ระยะห่างก่อน ๖ พ.   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี)  
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ  
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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บทที่ 2 
                                                                   

หลักวิชาการ/แนวคิดที่ใช้ในการดําเนินการ 
           
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.1 .............................................. 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       2.1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       2.1.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              2.1.2.1 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                     1) ……………………………………………………………………………......................................... 
                     2) ……………………………………………………………………………......................................... 
 
2.2 .............................................. 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       2.2.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  
เว้นระยะ ๑ บรรทัด

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

ระยะห่างก่อน ๖ พ.   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  

ระยะห่างก่อน ๖ พ.    เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 
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บทที่ 3 
                                                                   

สาระสําคัญและข้ันตอนดําเนินการ 
           
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3.1 .............................................. 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       3.1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       3.1.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              3.1.2.1 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                     1) ……………………………………………………………………………......................................... 
                     2) ……………………………………………………………………………......................................... 
 
3.2 .............................................. 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       3.2.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       3.2.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  
เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

ระยะห่างก่อน ๖ พ.   เว้น ๑๔ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๑๕  

ระยะห่างก่อน ๖ พ.    เว้น ๒๑ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๒๒  

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 
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3.3 .............................................. 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       3.3.1 ..............................................………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       3.3.2 ....................................................…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 
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บทที่ 4 
                                                                   

ผลการดําเนินการ 
           
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  
เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 
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บทที่ 5 
                                                                   

บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
           
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5.1 ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5.2 การนํามาใช้ประโยชน์ 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5.3 ความยุ่งยากในการดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค  
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  
เว้นระยะ ๑ บรรทัด

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด
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การรับรองผลงาน 
 

       ขอรับรองว่าข้อมูลเก่ียวกับผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

    ลงชื่อผู้เสนอผลงาน    
    ตําแหน่ง     

    วันที่       
 

       ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผู้เสนอผลงานข้างต้นถูกต้องตรงกับ
ความเป็นจริงทุกประการ (กรณีที่เป็นผลงานที่ร่วมกันดําเนินการหลายคน) 
 

ลงชื่อผู้ร่วมดําเนินการ                      ลงชื่อผู้ร่วมดําเนินการ                   
ตําแหน่ง        ตําแหน่ง     
วันที่          วันที่        
 

ลงชื่อผู้ร่วมดําเนินการ       ลงชื่อผู้ร่วมดําเนินการ    
ตําแหน่ง        ตําแหน่ง     
วันที่          วันที่        
 

       ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ 
ความเป็นจริงทุกประการ 

 

  ลงชื่อ                    ผู้ควบคุมดูแลการดําเนินการ 
  ตําแหน่ง                 
  วันที่         
 

ลงชื่อ       หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสํานัก 
  ตําแหน่ง                                  

วันที่            
 
 
 
 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 
(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 
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บรรณานุกรม 

 
หนังสือ 
คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว.. เก็บเล็กผสมน้อย. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2548.  
พระไพศาล วิสาโล. อยู่ย้อนยุค: ทัศนะทวนกระแสบริโภคนิยม. พิมพ์คร้ังที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.  
       กรุงเทพฯ: นิตยสารฉลาดซื้อ, 2553. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. หลักการประเมินมูลค่าเครื่องจักร 6.  
       กรุงเทพฯ: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. 
หนังสือแปล 
แจนเสน, แมริอุส บี. โลกทัศน์ญี่ปุ่น. บรรณาธิการโดย วุฒิชัย มูลศิลป์. แปลโดย ชาติชาย  
       พณานานนท์ และ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2526. 
Adorno, Theodor W., and Walter Benjamin. The Complete Correspondence,  
       1928- 1940. Edited by Henri Lonitz. Translated by Nicholas Walker. Cambridge,  
       MA: Harvard University Press, 1999. 
หนังสือรวมบทความและการอ้างอิงจากส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ 
ปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง. “ทัศนะต่างประเทศต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัด  
       ภาคใต้ของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.” ใน หมู่บ้าน...ไม่สงบ:  
       ภาพ ความรุนแรงภาคใต้ในมิติ ชาติ, นานาชาติ และอนาคต, บรรณาธิการโดย ชัยวัฒน์  
       สถาอานันท์, 22 - 65. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน), 2553. 
หนังสือออนไลน์ 
กระทรวงพลังงาน. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. ถ่านหิน เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า.  
       กรุงเทพฯ: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2552.  
       http://www.eppo.go.th/coal/pt-KPC2544-01.html (สืบค้นเม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2553) 
บทความวารสารและบทความนิตยสาร 
กรันย์ สุทธิวราคม. “ไข้หวัดนกในเสือ.” จดหมายข่าวการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา 7, ฉ. 1 (ตุลาคม 2547): 1 - 2.  
ปนัดดา ซิลวา, และ ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์. “คุณภาพการตรวจหมู่เลือด ABO และ Rh(D)  
       ของ ห้องปฏิบัติการในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2545-2548.” วารสารโลหิตวิทยาและ  
       เวชศาสตร์บริการโลหิต, ฉ. 1 (2550): 73 - 84. 
บทความหนังสือพิมพ์ 
วนิดา เกตุประสาท. “ครูตชด.บ้านตาเอ็ม งานปิดทองหลังพระ.” มติชน, 26 กรกฎาคม 2550, 15.  
Donadio, Rachel and Niki Kitsantonis. “In Elections, Greeks Are Expected to Make Old  
       Guard Pay for Turmoil.” New York Times, May 4, 2012, 4 - 5. 

(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 
เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  

- ตัวอย่าง -
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วรรณกรรม 
Aristophanes Frogs 1019 - 1030. 
วิทยานิพนธ์ 
ฐานิยา ตันตระกูล. “ผลการฝึกการสร้างสัมพันธภาพตามแนวคิดวิเคราะห์การสื่อสารสัมพันธ์ของ 
       อีริค เบิร์น: กรณีศึกษานักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี.” วิทยานิพนธ์ 
       ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. 
Cameron, Gavin. “Innovation and Economic Growth.” PhD diss., University of Oxford, 1996. 
เว็บไซต์ 
สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ. “ห้วยขาแข้ง กวา่จะเป็นมรดกโลก.” ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก.  
       http://www.thaiwhic.go.th/preview_article.aspx?id=42 (สืบค้นเม่ือวันที่ 5 มกราคม 2554).  
Ticker, Wealth. “Real-Time Billionaires.” Forbes. http://www.forbes.com/real- 
       timebillionaires (accessed April 25, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ รูปแบบบรรณานุกรมใช้รูปแบบตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 25602 

 
 

                                                  
       2 เร่ืองเดียวกัน. 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ขนาด ๒๘ point/ ตัวหนา) 
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ข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานอนาคต) 
 
 
 
 

เร่ือง 
............................................................................................................. 

.…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

 
จัดทําโดย 

นาย/นาง/นางสาว ................................................................... 
ตําแหน่ง/ระดับ .............................................................. 

ประกอบการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง/ระดับ ................................... 
กลุ่มงาน ............................................... 
สํานัก ................................................ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
 
 

เว้นระยะ ๕ บรรทัด 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

เว้นระยะ ๖ บรรทัด  
(ขึ้นอยู่กับความยาวของชื่อเร่ือง) 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

(ขนาด ๑๗ point/ 
ตัวหนา) 

เว้นระยะ ๕ บรรทัด 

- ปกนอกและปกใน - 

ขนาด กว้าง 3.7 X ยาว 3.5 เซนติเมตร 
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คํานํา 

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

 

ลงชื่อผู้เสนอผลงาน    
    ตําแหน่ง     

    วันที่       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 
เว้นระยะ ๑ บรรทัด    เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  

ก 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 
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สารบัญ 

หน้า 
คํานํา .......................................................................................................................................... ก 
สารบัญ ........................................................................................................................................  ข 
สารบัญตาราง (ถ้ามี) ....................................................................................................................   ค 
สารบัญภาพ (ถ้ามี) .......................................................................................................................  ง 
บทที่ 1 บทนํา .............................................................................................................................. ... 
       1.1 ความเป็นมาหรือสภาพปัญหา หรือความสําคัญของเร่ือง ............................................. ... 
       1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา ........................................................................................... ... 
       1.3 ขอบเขตของการศึกษา .................................................................................................. ... 
       1.4 วิธีการการศึกษา ............................................................................................................. ... 
       1.5 สมมุติฐานในการศึกษา .................................................................................................. ... 
       1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) ................................................................................................ ... 
       1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ …………………………………………………………………………...……….. … 
บทที่ 2 หลักวิชาการ/แนวความคิด/ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ……………………………………………… … 
       2.1 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       2.2 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       2.3 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
บทที่ 3 วิธีการศึกษา ....................................................................................................................... ... 
       3.1 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       3.2 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       3.3 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
บทที่ 4 บทวิเคราะห์/ข้อเสนอ ........................................................................................................ ... 
       4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       4.3 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ ................................................................................................... ... 
       5.1 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       5.2 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
       5.3 …………………………………………………………………………………………………………………………. … 
บรรณานุกรม .................................................................................................................................. ... 
ภาคผนวก ....................................................................................................................................... ... 
       ภาคผนวก ก .......................................................................................................................... ... 
       ภาคผนวก ข .......................................................................................................................... ... 

ข
(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 
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สารบัญตาราง 

ตารางท่ี หน้า        
       1 ........................................................................................................................................ ... 
       2 ........................................................................................................................................ ... 
       3 ........................................................................................................................................ ... 
       4 ........................................................................................................................................ ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 
(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

ค



- 85 - 

 

 

 
สารบัญภาพ 

ภาพที่ หน้า        
       1 ........................................................................................................................................ ... 
       2 ........................................................................................................................................ ... 
       3 ........................................................................................................................................ ... 
       4 ........................................................................................................................................ ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 
(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

ง
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บทที่ 1 
                                                                   

บทนํา 
           
1.1 ความเป็นมาหรือสภาพปัญหา หรือความสําคัญของเร่ือง  
        
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       1.1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       1.1.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              1.1.2.1 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                     1) ……………………………………………………………………………......................................... 
                     2) ……………………………………………………………………………......................................... 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา  
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.4 วิธีการศึกษา  
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  

(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

ระยะห่างก่อน ๖ พ.   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  

ระยะห่างก่อน ๖ พ.   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด
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1.5 สมมุติฐานในการศึกษา  
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี)  
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
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บทที่ 2 
                                                                   

หลักวิชาการ/แนวความคิด/ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
           
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.1 .............................................. 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       2.1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       2.1.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              2.1.2.1 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                     1) ……………………………………………………………………………......................................... 
                     2) ……………………………………………………………………………......................................... 
 
2.2 .............................................. 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       2.2.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  
เว้นระยะ ๑ บรรทัด

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

ระยะห่างก่อน ๖ พ.   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  

ระยะห่างก่อน ๖ พ.   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 
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บทที่ 3 
                                                                   

วิธีการศึกษา 
           
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3.1 .............................................. 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       3.1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       3.1.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              3.1.2.1 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                     1) ……………………………………………………………………………......................................... 
                     2) ……………………………………………………………………………......................................... 
 
3.2 .............................................. 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       3.2.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       3.2.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  
เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

ระยะห่างก่อน ๖ พ.   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  

ระยะห่างก่อน ๖ พ.   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 
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3.3 .............................................. 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       3.3.1 ...............................................………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       3.3.2 .....................................................…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 
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บทที่ 4 
                                                                   

บทวิเคราะห์/ข้อเสนอ 
           
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
4.1 .............................................. 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       4.1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       4.1.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              4.1.2.1 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                     1) ……………………………………………………………………………......................................... 
                     2) ……………………………………………………………………………......................................... 
 
4.2 .............................................. 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       4.2.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  
เว้นระยะ ๑ บรรทัด 

(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

ระยะห่างก่อน ๖ พ.   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  

ระยะห่างก่อน ๖ พ.   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

ระยะห่างก่อน ๖ พ. 
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บทที่ 5 
                                                                   

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
           
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5.1 ผลการศึกษา 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5.3 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เงื่อนไขความสําเร็จ 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5.3 เงื่อนไขความสําเร็จ และอื่น ๆ 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

   เว้น ๗ ตัวอักษรพิมพ์ตัวท่ี ๘  
เว้นระยะ ๑ บรรทัด

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

(ขนาด ๑๗ point/ ตัวหนา) 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

เว้นระยะ ๑ บรรทัด

เว้นระยะ ๑ บรรทัด
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว้นระยะ ๑ บรรทัด
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บรรณานุกรม 

 
หนังสือ 
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