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คานา
การจัดทาผลงานขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นในระดับชานาญการและชานาญการ
พิ เ ศษ เป็ นการจั ดท าผลงานวิ ชาการที่ ใช้ หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การตามที่ ก าหนดในหนั งสื อส านั กงาน ก.พ.
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตาแหน่งประเภททั่วไป) และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตาแหน่งระดับ 8
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คู่ มื อ การจั ด ท าผลงานขอประเมิ น เพื่ อ เลื่ อ นระดั บ สู ง ขึ้ น (ระดั บ ช านาญการและช านาญการพิ เ ศษ)
กรมส่ งเสริ ม การเกษตร ซึ่ งแต่ งตั้ งขึ้ น ตามค าสั่ ง กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ที่ 1057/2563 ลงวั นที่ 31
กรกฎาคม 2563 ยังคงปฏิบัติตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 และใช้รูปแบบเดียวกับคู่มือ
ฉบั บ ที่ ผ่ า นมา แต่ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง โดยใช้ ข้ อ สั ง เกต ข้ อ คิ ด เห็ น จากการประเมิ น ผลงานที่ ผ่ า นมา
โดยแบ่งรายละเอียดเป็ น 5 ส่วน ประกอบด้วย สาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาผลงานขอประเมิน
เพื่อเลื่ อนระดั บสู งขึ้ น รู ปแบบการพิ มพ์ และการเขี ยนอ้ างอิ ง การเขี ยนผลงานที่ เป็ นผลการด าเนิ นงาน
ที่ผ่านมา การเขียนข้อเสนอแนวคิดหรือวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และข้ อ ผิ ด พลาดที่ พ บบ่ อ ย เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาประเมิ น ผลงานบุ ค คลใช้ เ ป็ น แนวทาง
ในการประเมิ นผลงานให้ เป็ นมาตรฐานเดี ยวกั น และผู้ ขอรั บการประเมิ นมี แนวทางในการจั ดท าผลงาน
ได้อย่างถูกต้องต่อไป
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ส่วนที่ 1
สาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาผลงานขอประเมิน
เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น

คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ.กรมแต่งตั้ง และผู้มีอานาจสั่งบรรจุ ตาม
มาตรา 52 เห็นชอบแล้ว หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี ให้ส่งผลงานประเมินตามหัวข้อเรื่องที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล
2. คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง หรือ
ได้รับยกเว้นจาก ก.พ. แล้ว
3. มีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของ
บุคคลและระดับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามที่ ก.พ. กาหนด ทั้งนี้ (1) บุคคลดังกล่าวจะต้องได้ ดารง
ตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (2)
ในกรณีที่ระยะเวลาการดารงตาแหน่งตามข้อ (1) ไม่ครบ 1 ปี อาจพิจารณานาระยะเวลาการดารง
ตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือ
เกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งตั้ง มานับรวมเป็น
ระยะเวลาดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งให้ครบ 1 ปี ได้ ตามที่ ก.พ. กาหนด
4. มีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง ตามที่ ก.พ. กาหนด
(ให้นับรวมถึงการดารงตาแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล)
5. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดในแต่ละตาแหน่ง
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ผลงานที่เสนอเพื่อขอประเมินเลื่อนระดับให้สูงขึ้น
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ขอรับการประเมิน” จะต้องเสนอผลงาน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ได้แก่ ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา จานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
ส่วนที่ 2 ได้แก่ ข้อเสนอ แนวคิด หรือวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น จานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
ทั้งนี้ ผลงานทั้ง 2 ส่วน จะต้องใช้หัวข้อเรื่องตรงตามหัวข้อเรื่องที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล
ส่วนที่ 1 ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา สามารถเสนอผลงานได้ดังนี้
(1) เป็นผลสาเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้ขอรับการประเมิน ไม่จาเป็นต้องจัดทาขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการประเมินโดยเฉพาะ และมิใช่เป็นการรวบรวม
ผลงานย้อนหลัง โดย :
- ให้นาเสนอสาระสาคัญของผลงาน ขั้นตอนที่ได้ปฏิบัติ ความรู้ ความสามารถ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน แนวคิดทางวิชาการ หรือข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานสรุปวิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึ้น
เพื่อแสดงถึงความรู้ ความสามารถและความชานาญงานของผู้ขอรับการประเมิน สามารถระบุผลสาเร็จของงาน
หรือประโยชน์ที่เกิดจากผลงานดังกล่าว หรือการนาผลงานไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหางานหรือใช้เสริมยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน หรือ
(2) เป็นผลการวิจัยของผู้ขอรับการประเมิน โดย :
- ต้องเป็นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และได้ขึ้นทะเบียนงานวิจัยกับกรมส่งเสริม
การเกษตร หรือกับหน่วยงานวิจัยอื่น
- สอดคล้องกับตาแหน่งหน้าที่ค วามรับผิ ดชอบของผู้ขอรับการประเมิน
ภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร หรือยุทธศาสตร์การวิจัยของกรมส่งเสริมการเกษตร
- การนาเสนอใช้รูปแบบเดียวกันกับการจัดทาผลงานตาม (1)
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอ แนวคิด หรือวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การเสนอต้องเป็นแนวคิด วิสัยทัศน์ หรือแผนงานที่จะทาในอนาคตเพื่อพัฒนางานในตาแหน่งที่จะได้รับ
การแต่งตั้ง โดย :
- มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
- สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงและกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จได้
- ผู้ขอรับการประเมินจะต้องดาเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว
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เงื่อนไขของผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ไม่ใช่ผลงานที่เป็นงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
2. ไม่ใช่ผลงานที่เคยนามาใช้ประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว
3. ผลงานจัดทาขึ้นระหว่างที่ดารงตาแหน่งระดับต่ากว่าระดับที่จะประเมิน 1 ระดับ
4. ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (นับตั้งแต่วันที่ผลงานแล้วเสร็จจนถึงวันปิดรับสมัครคัดเลือก)
5. หากเป็นผลงานที่มีผู้ร่วมดาเนินการ ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่
หรืองานวิจัย ผู้ขอรับการประเมินต้องมีสัดส่วนของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
6. ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง
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ลักษณะของผลงาน
1. ตาแหน่งระดับชานาญการ
คุณภาพ

ขอบเขต

ความยุ่งยากซับซ้อน

ดี

เป็นผลการปฏิบัติงาน
และหรือผลสาเร็จของ
งานที่เกิดจากงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตาแหน่งและแนวคิด
หรือแผนงานที่จะ
ดาเนินการในอนาคต
ที่เป็นการพัฒนางาน
ในตาแหน่งที่จะได้รับ
การแต่งตั้ง

ใช้หลักวิชาการเฉพาะทาง
หรือหลักวิชาชีพเฉพาะด้าน
ในการปฏิบัติงานที่มีความ
ยุ่งยากเป็นพิเศษ จาเป็น
ต้องมีการตัดสินใจ หรือ
แก้ปัญหาในงานที่
ปฏิบัติมาก

ความรู้ความชานาญ
ประสบการณ์
ต่อทางราชการ มีความรู้ความชานาญ
หรือประชาชน
งานและประสบการณ์
หรือประเทศชาติ สูงมากเป็นที่ยอมรับ
หรือต่อความ
ในระดับกองหรือวงการ
ก้าวหน้าทาง
วิชาการ หรือวิชาชีพ
วิชาการ หรือใน ด้านนั้น ๆ
งานวิชาชีพ
ในระดับสูง หรือ
การพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน
ในระดับสูง
ประโยชน์

2. ตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ
คุณภาพ

ขอบเขต

ความยุ่งยากซับซ้อน

ประโยชน์

ดีมาก

เป็นผลการปฏิบัติงาน
และหรือผลสาเร็จของ
งานที่เกิดจากงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตาแหน่งและแนวคิด
หรือแผนงานที่จะ
ดาเนินการในอนาคต
ที่เป็นการพัฒนางาน
ในตาแหน่งที่จะได้รับ
การแต่งตั้ง

ใช้หลักวิชาการเฉพาะทาง
หรือหลักวิชาชีพเฉพาะด้าน
ในการปฏิบัติงานที่มีความ
ยุ่งยากมากเป็นพิเศษ
จาเป็นต้องมีการตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในงานที่
ปฏิบัติเป็นประจา

ต่อทางราชการ
หรือประชาชน
หรือประเทศชาติ
หรือต่อความ
ก้าวหน้าทาง
วิชาการ หรือใน
งานวิชาชีพ
ในระดับสูงมาก
หรือการ
พัฒนาการ
ปฏิบัติงานใน
ระดับสูงมาก

ความรู้ความชานาญ
ประสบการณ์
มีความรู้ความชานาญ
งานและประสบการณ์
สูงมากเป็นพิเศษ
เป็นที่ยอมรับในระดับ
กองหรือระดับกรม
หรือวงการวิชาการ
หรือวิชาชีพด้านนั้น ๆ
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แผนผังแสดงขั้นตอนการขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับชานาญการและระดับชานาญการพิเศษ สังกัดกอง/สานักในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
และระดับชานาญการพิเศษ ในสังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และกลุ่มงานในสานักงานเกษตรจังหวัด
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อเลื่อนระดับ
ชานาญการและชานาญการพิเศษ

ผู้ขอรับการประเมิน ส่งเอกสารผลงาน
พร้อมไฟล์ข้อมูล (PDF และ word) จานวน 1 ชุด
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประชุม

5. เสนอ อธส. พิจารณา
แต่งตั้ง
4. กองการเจ้าหน้าที่

ผ่านการประเมิน
ผู้ขอรับการประเมิน ส่งเอกสารผลงานทั้ง 2 ส่วน
โดยชื่อเรื่องต้องตรงกันกับชื่อเรื่องทีไ่ ด้รับการคัดเลือกแล้ว
เข้ารับการพิจารณา อย่างละ 6 ชุด
- ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมาซึ่งผ่านการรับรอง
จากผู้บังคับบัญชาแล้ว
- ข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

2. กองการเจ้าหน้าที่

3. คณะกรรมการประเมินผลงาน
ระดับชานาญการ และชานาญการพิเศษ
แก้ไขผลงาน
ผู้ขอรับการประเมิน ส่งเอกสารผลงานฉบับสมบูรณ์
จานวน 6 ชุด ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันประชุม

หมายเหตุ 1. คณะกรรมการฯ มีมติให้ ผ่านการประเมิน หมายถึง ผ่านการประเมิน อาจมีการแก้ไขผลงานซึ่งไม่ได้เป็นสาระสาคัญ แก้ไขผลงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
ส่งเอกสารผลงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมไฟล์ข้อมูล (PDF และ word) จำนวน 1 ชุด ถึงฝ่ายเลขานุการฯ (กองการเจ้าหน้าที่) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทีป่ ระชุม
2. คณะกรรมการฯ มีมติให้ แก้ไขผลงาน หมายถึง ผลงานมีการแก้ไขที่เป็นสาระสาคัญ แก้ไขผลงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ส่งเอกสารผลงานฉบับสมบูรณ์
จานวน 6 ชุด ถึงฝ่ายเลขานุการฯ (กองการเจ้าหน้าที)่ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันทีป่ ระชุม
3. คณะกรรมการฯ มีมติให้ ไม่ผ่านการประเมิน กรมฯ จะดาเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการประเมินผลงานใหม่
4. สายงานสนับสนุน ประเภทวิชาการ จานวน 13 สายงาน
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สายงานสนับสนุน ประเภทวิชาการ จานวน 13 สายงาน ได้แก่
1. นักจัดการงานทั่วไป
2. นักทรัพยากรบุคคล
3. นิติกร
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6. นักวิชาการพัสดุ
7. นักวิชาการสถิติ
8. นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย
9. นักวิเทศสัมพันธ์
10. นักวิชาการเงินและบัญชี
11. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
12. นักวิชาการเผยแพร่
13. วิศวกรกรเกษตร
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แผนผังแสดงขั้นตอนการขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ
ตาแหน่งนักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชานาญการ ในสังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชานาญการ ในสังกัดสานักงานเกษตรจังหวัด และสานักงานเกษตรอาเภอ
ตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชานาญการพิเศษ ในสังกัดสานักงานเกษตรอาเภอ
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อเลื่อนระดับ
ชานาญการและชานาญการพิเศษ
ผู้ขอรับการประเมิน ส่งเอกสารผลงานทั้ง 2 ส่วน
โดยชื่อเรื่องต้องตรงกันกับชื่อเรื่องที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว
เข้ารับการพิจารณา อย่างละ 6 ชุด
- ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมาซึ่งผ่านการรับรอง
จากผู้บังคับบัญชาแล้ว
- ข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ผู้ขอรับการประเมิน ส่งเอกสารผลงาน
พร้อมไฟล์ข้อมูล (PDF และ word) จานวน 1 ชุด
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประชุม

4. สานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร

6. เสนอ อธส. พิจารณา
แต่งตั้ง
5. กองการเจ้าหน้าที่

ผ่านการประเมิน
2. สานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร

3. คณะกรรมการประเมินผลงาน
ระดับชานาญการ และชานาญการพิเศษ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

แก้ไขผลงาน
ผู้ขอรับการประเมิน ส่งเอกสารผลงานฉบัสมบูรณ์
จานวน 6 ชุด ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันประชุม

หมายเหตุ 1. คณะกรรมการฯ มีมติให้ ผ่านการประเมิน หมายถึง ผ่านการประเมิน อาจมีการแก้ไขผลงานซึ่งไม่ได้เป็นสาระสาคัญ แก้ไขผลงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
ส่งเอกสารผลงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมไฟล์ข้อมูล (PDF และ word) จำนวน 1 ชุด ถึงฝ่ายเลขานุการฯ (สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุม
2. คณะกรรมการฯ มีมติให้ แก้ไขผลงาน หมายถึง ผลงานมีการแก้ไขที่เป็นสาระสาคัญ แก้ไขผลงานตามแก้ไขผลงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ส่งเอกสารผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ถึงฝ่ายเลขานุการฯ (สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุม
3. คณะกรรมการฯ มีมติให้ ไม่ผ่านการประเมิน กรมฯ จะดาเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการประเมินผลงานใหม่
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ส่วนที่ 2
รูปแบบการพิมพ์และการเขียนอ้างอิง
รูปแบบการพิมพ์
การเขียนอ้างอิง

หน้า 10
หน้า 15

รูปแบบในการพิมพ์
1. หลักเกณฑ์ทั่วไป
1.1 กระดาษที่ใช้พิมพ์ เป็นกระดาษขนาด A4 พิมพ์เพียงหน้าเดียว
1.2 รูปแบบตัวพิมพ์ (Font) ให้ใช้ตัวอักษรสีดา คมชัด และเป็นแบบเดียวกันตลอดทั้ง
เล่ม ให้ใช้ตัวพิมพ์โดยพิจารณาจากรูปแบบตัวพิมพ์ TH Sarabun
1.3 ขนาดตัวอักษร
1.3.1 ปกนอกและปกใน ใช้ตัวอักษรขนาด 22 points ตัวหนา (Bold)
1.3.2 ชื่อเรื่อง ใช้ตัวอักษรขนาด 20 points ตัวหนา (Bold)
1.3.3 หัวข้อหลัก ใช้ตัวอักษรขนาด 18 points ตัวหนา (Bold)
1.3.4 หัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 points ตัวหนา (Bold)
1.3.5 เนื้อหาภายในเล่ม ใช้ตัวอักษรขนาด 16 points ตัวปกติ
1.4 การเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษให้เว้นขอบกระดาษ ดังนี้
ด้านซ้าย 1.50 นิ้ว หรือ 3.81 ซม.
ด้านขวา 0.75 นิ้ว หรือ 1.91 ซม.
ด้านบน 1.50 นิ้ว หรือ 3.81 ซม.
ด้านล่าง 1.00 นิ้ว หรือ 2.54 ซม.
1.5 หน้าปก ประกอบด้วย ปกนอก และปกใน การจัดพิมพ์ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง
หน่วยงานบนหน้าปกให้ใช้ข้อมูลตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
1.6 หน้าคานา การลงท้ายให้ชิดขวา และจัดกึ่งกลาง ระหว่างชื่อ - สกุล และเดือน... พ.ศ. ...
และคาลงท้ายไม่ต้องระบุคานาหน้านาม นาย นาง หรือนางสาว
1.7 การพิมพ์เลขหน้า
1.7.1 สารบัญหน้าแรก ไม่ต้องใส่เลขหน้า การนับหน้าให้เริ่มนับตั้งแต่หน้าสารบัญ
สารบัญตารางไปจนถึงสารบัญภาพ โดยให้พิมพ์เลขหรือตัวอักษรในวงเล็บ ด้านมุมขวามือ โดยเริ่มพิมพ์
ตั้งแต่หน้าที่ 2 เช่น (2) (3) ... เป็นต้น
1.7.2 หน้าแรก (หน้า 1 ชื่อผลงาน ...) หน้าแรกของเอกสารอ้างอิง หน้าภาคผนวก
ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้าแต่นับหน้า
1.7.3 การพิ ม พ์ เ ลขหน้ า ให้ พิ ม พ์ ไ ว้ ต อนบนทางมุ ม ขวามื อ ของหน้ า กระดาษ
โดยพิมพ์ห่างจากขอบบน และด้านมุมบนขวา ด้านละ 0.75 นิ้ว
1.8 สารบัญตาราง เป็นส่วนหนึ่งที่แจ้งตาแหน่งหน้าของตารางทั้งหมด ทาให้ผู้อ่าน
ค้นหาตารางในรายงานได้สะดวก สารบัญตารางต้องบอกเลขที่ของตาราง ชื่อตาราง และเลขหน้ าของตาราง
ในกรณีที่มีตารางปรากฏอยู่ในภาคผนวกต้องแจ้งตาแหน่งหน้าตารางผนวกไว้ด้วย โดยเริ่มนับตารางผนวกที่ 1
1.9 สารบั ญ ภาพ เป็ น ส่ ว นที่ แ จ้ ง ต าแหน่ ง หน้ า ของภาพทั้ ง หมด ภาพประกอบ
ในรายงานอาจหมายถึงภาพประกอบ แผนภูมิ หรือกราฟต่าง ๆ เพื่อประกอบความเข้าใจ ทั้งนี้ การเขียน
สารบัญภาพใช้หลักการเดียวกับการเขียนสารบัญตาราง
1.10 การย่อหน้า ในการพิมพ์เนื้อหาเมื่อมีการขึ้นย่อหน้าใหม่ ให้เว้นห่างจากระยะ
กั้นหน้า (1.50 นิ้ว จากขอบกระดาษซ้าย) เข้าไป 1.0 นิ้ว หรือ เท่ากับ 2 Tab อัตโนมัติ สาหรับ ในการ
พิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายเล่มนั้น หากไม่สามารถเขียนอ้างอิงให้จบได้ในบรรทัดเดียวกัน เมื่อขึ้นบรรทัดใหม่
ให้มีการย่อหน้าโดยเว้นเป็นระยะ 0.5 นิ้ว หรือ 1 Tab ก่อนที่จะพิมพ์เนื้อหาต่อไป
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1.11 การใช้ตัวย่อ ในการเขียนครั้งแรกให้เขียนคาเต็ม และเขียนคาย่อไว้ในวงเล็บ
เขียนครั้งต่อไปใช้คาย่อได้ กรณีตารางหรือรูปภาพ อาจใช้ตัวย่อได้
1.12 ภาษาอังกฤษตัวแรก จะใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ เขียนให้เป็นระบบเดียวกันทั้งเล่ม
ยกเว้นคาเฉพาะ เช่น E - learning, FAARMis
1.13 การเว้นระยะระหว่างย่อหน้า และบรรทัด ให้เว้นระยะห่างที่ระยะหนึ่งเท่า (Single space)
1.14 ไม่พิมพ์ตัดคา เช่น คาว่า ร้อย ละ พิมพ์ไว้บรรทัดเดียวกัน
1.15 การพิมพ์เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ) และยติภังค์ (-) ก่อนและหลังพิมพ์ให้เคาะ 1 เคาะ
เช่น การใช้เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ) ได้แก่ ต่าง ๆ อื่น ๆ และการใช้เครื่องหมายยติภังค์ (-) ได้แก่ 15 – 25
1.16 การพิมพ์เครื่องหมายวงเล็บ () ก่อนและหลังพิมพ์ให้เคาะ 1 เคาะ ข้อความ
ในวงเล็บไม่ต้องเคาะ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร (2563) ระบุว่า ...
2. หลักเกณฑ์การพิมพ์หัวข้อ ตาราง และรูปภาพประกอบ
2.1 การพิมพ์หั ว ข้อรองและเนื้ อหา หั ว ข้อรอง เช่น 1. .... หรือ 2. .... เป็นต้น
ให้พิมพ์ตัวอักษรหนา (Bold) ขนาด 16 points ส่วนเนื้อหาให้พิมพ์ตัวธรรมดา ขนาด 16 points โดยให้
จัดเรียงระบบตัวเลข ดังนี้
1. ................................................................................................................
1.1 ...........................................................................................................
1.1.1 .................................................................................................
1) .............................................................................................
(1) ......................................................................................
กรณี ที่ ขึ้ นหั ว ข้ อใหม่ แต่ มี บรรทั ดเหลื อที่ จะพิ มพ์ เนื้ อความเพี ยง 1 บรรทั ด
ให้ขึ้นหัวข้อใหม่นั้นในหน้าถัดไป
2.2 กรณีมีตารางในเนื้อหา ให้อธิบายสรุปข้อมูลในตารางก่อนและตามด้วยตาราง
2.3 ขนาดตารางทั้งด้านหน้าและหลัง ควรให้มีระยะกั้นหน้า กั้นหลัง เท่ากับการพิมพ์ปกติ
2.4 การอ้างถึงตาราง และภาพประกอบให้เขียนเลขที่ตารางหรือภาพ เช่น
ตามตารางที่ ... ดังตารางที่ ... ตามภาพที่ ... ดังภาพที่ ...
2.5 รูปแบบการพิมพ์ตารางและรูปภาพมีลักษณะ ดังนี้
2.5.1 การแสดงตาราง หรือรูปภาพจะต้องแสดงชื่อตาราง หรือชื่อรูปภาพ และ
ที่มาของตาราง และรูปภาพด้วย
2.5.2 ตาราง
1) การพิมพ์เลขที่ตารางและชื่อตาราง เลขที่ตารางให้พิมพ์ชิดซ้ายเหนือ
ตาราง เลขที่ตารางให้นับเรียงลาดับตั้งแต่หน้าแรก และตรงกันกับหน้าสารบัญตาราง
2) การพิมพ์คาว่า ตารางที่ เว้น 1 เคาะ และพิมพ์เลขที่ของตารางด้วยอักษร
ตัวหนา (Bold) ขนาด 16 points เช่น ตารางที่ 1 ตารางที่ 2 ในขณะที่ชื่อตารางพิมพ์ด้วยตัวอักษรธรรมดา
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เว้นห่างจากเลขที่ตาราง 2 เคาะ ถ้าชื่อตารางยาวมากกว่า 1 บรรทัด ขึ้นบรรทัดใหม่พิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรก
ของชื่อตารางบรรทัดแรก
3) ขนาดความกว้างของตาราง ไม่ควรเกินกรอบของหน้ากระดาษที่กาหนด
ส่วนตารางที่มีข้อมูลมาก และกว้างเกินกว่ากรอบหน้ากระดาษที่กาหนด สามารถจัดพิมพ์ตามแนวขวาง
ของหน้ าได้ ตารางควรพิมพ์อยู่ในหน้าเดียวกัน ทั้งนี้ การพิมพ์ข้อความในตาราง ตัวอักษรและตัวเลข
ในตารางให้พิจารณา 16 points เป็นหลักและสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
4) ลักษณะตารางที่จัดพิมพ์ ให้จัดพิมพ์ตารางในลักษณะเดียวกันทั้งเล่ม
5) เนื้อหาที่จะจัดพิมพ์หลังจากแสดงตารางเสร็จแล้ว ให้เว้น 1 บรรทัด ต่อจาก ที่มา
6) การเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัดให้ชื่อตารางบรรทัดสุดท้าย และเส้น
ตารางบรรทัดแรกห่างกัน 1.15 เท่า (1.15 space) และระหว่างเส้นตารางบรรทัดสุดท้ายและที่มา : ให้เว้น
ระยะห่าง 1.15 เท่า (1.15 space)
7) แหล่งที่มา การพิมพ์แหล่งที่มาของตารางให้พิมพ์ชิดซ้ายแนวเดียวกัน
กับคาว่า ตารางที่ ... โดยใช้อักษรตัวหนา (Bold) ขนาด 16 points พิมพ์คาว่า ที่มา : ให้เว้น 1 เคาะ
ก่อนและหลังเครื่องหมายทวิภาค (:) หลังจากนั้นพิมพ์ข้อความด้วยตัวอักษรปกติ
ตัวอย่าง
ตารางที่ 1 ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ที่เข้าร่วมโครงการตลาดเกษตรกร
สานักงานเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561
จังหวัด

อาเภอ

จานวนกลุ่มแม่บ้าน (กลุ่ม)

ที่มา : สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา, 2561.
หรือ อาจไม่ใช้เส้นตารางแนวตั้งตามตัวอย่าง
ตารางที่ 1 ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ที่เข้าร่วมโครงการตลาดเกษตรกร
สานักงานเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561
จังหวัด

อาเภอ

จานวนกลุ่มแม่บ้าน (กลุ่ม)

ที่มา : สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา, 2561.
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กรณีการจัดพิมพ์ตารางที่มีความยาวเกิน 1 หน้า ให้ขึ้นหน้าใหม่ โดยระบุเลขที่ตาราง และคาว่า (ต่อ) เช่น
ตารางที่ 1 (ต่อ)
ตัวอย่าง
ตารางที่ 1 ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ที่เข้าร่วมโครงการตลาดเกษตรกร
สานักงานเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561
จังหวัด

อาเภอ

จานวนกลุ่มแม่บ้าน (กลุ่ม)

อาเภอ

จานวนกลุ่มแม่บ้าน (กลุ่ม)

หน้าถัดไปให้เขียนว่า
ตารางที่ 1 (ต่อ)
จังหวัด

ที่มา : สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา, 2561.
2.5.3 ภาพประกอบ ได้แก่ กราฟ แผนภูมิ แผนที่ ภาพเขียน ภาพถ่าย
1) ควรจัดรูปภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
2) การพิมพ์ชื่อรูปภาพ ให้พิมพ์ชิดซ้ายใต้ภาพห่างจากภาพ 1 บรรทัดพิมพ์
เลขที่ของรูปภาพเรียงตามลาดับรูปภาพในเล่มเดียวกัน การพิมพ์คาว่า ภาพที่ เว้น 1 เคาะ และพิมพ์เลขที่
ของรูปภาพด้วยอักษรตัวหนา (Bold) ขนาด 16 points และเว้นอีก 1 เคาะ ตามด้วยชื่อของรูปภาพ
ตัวอย่าง
รูปภาพ

ภาพที่ 1 พื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมของจังหวัดตรังปี 2562
ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2562.
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3) กราฟ แผนภูมิ แผนที่ ภาพเขียน ภาพถ่าย ควรจัดให้มีความชัดเจน
ของภาพ และตัวหนังสือ
4) แหล่ ง ที่ ม า การพิ ม พ์ แ หล่ ง ที่ ม าของภาพประกอบให้ พิ ม พ์ ชิ ด ซ้ า ย
แนวเดียวกันกับคาว่า ภาพที่ ... โดยใช้อักษรตัวหนา (Bold) ขนาด 16 points พิมพ์คาว่า ที่มา : ให้เคาะ
1 เคาะก่อนและหลังเครื่องหมายทวิภาค (:) หลังจากนั้นพิมพ์ข้อความด้วยตัวอักษรปกติ
2.5.4 หมายเหตุ ให้จัดพิมพ์บรรทัดถัดไปต่อจาก ที่มา และพิมพ์ชิดซ้ายแนวเดียวกัน
ใช้อักษรตัวหนา (Bold) ขนาด 16 points พิมพ์คาว่า หมายเหตุ : ให้เคาะ 1 เคาะก่อนและหลังเครื่องหมาย
ทวิภาค (:) หลังจากนั้นพิมพ์ข้อความด้วยตัวอักษรปกติ
2.6 การพิมพ์ตารางและภาพประกอบในภาคผนวก
กรณีตารางและภาพประกอบนามาจากแหล่งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ของผู้ขอรับการประเมิน จะต้องอ้างอิงและใส่ที่มาของตาราง/ภาพประกอบนั้น ๆ ด้วย หากเป็นข้อมูลผลงาน
ของผู้ขอรับการประเมินไม่จาเป็นต้องอ้างอิงและใส่ที่มา
ตัวอย่าง กรณีตารางผนวก
ตารางผนวกที่ 1 ความพึงพอใจต่อการเข้ารับการฝึกอบรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
จังหวัด

อาเภอ

ร้อยละ

ตัวอย่าง กรณีภาพผนวก

รูปภาพ

ภาพผนวกที่ 1 พื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมของจังหวัดตรังปี 2562
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การเขียนอ้างอิง
การเขีย นอ้างอิง นั้น มีรูป แบบที่ ห ลากหลาย ทั้งการอ้างอิ ง ในส่ ว นของเนื้ อ ความและ
การอ้างอิงท้ายเอกสาร แต่การอ้างอิงจะปรากฏอยู่ใน 2 แห่งและมีความสอดคล้องกัน
สาหรับการจัดทาผลงานขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นของกรมส่งเสริมการเกษตร
กาหนดให้ใช้รูปแบบและหลักการเขียนตามคู่มือการเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
ซึ่งกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรจัดทาขึ้นในปี 2563 สามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ที่ปรากฏ

และได้หยิบยกมาเฉพาะส่วนที่จาเป็น ส่วนตัวอย่างการอ้างอิงในคู่มือฉบับนี้ ได้เลือกสรรมาให้มีความ
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และบทบาทหน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สายงานต่ า ง ๆ ของกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อมูลใด ๆ ที่ได้มาจากการสรุปความมาจากเอกสาร หลักฐาน หรือคาพูดของผู้ใดก็ตาม
ต้องมีการแสดงหลักฐานที่มาของการสรุปความนั้น ๆ ด้วยการอ้างอิงไว้
สิ่งที่ไม่จาเป็นต้องอ้างอิง ข้อเท็จจริงใด ๆ ที่รู้กันอยู่โดยทั่ว ๆ ไปแล้วถึงแม้ว่าผู้ขอรับ
การประเมิ น จะได้ ม าจากเอกสารใด ๆ ก็ ต าม ไม่ ต้ อ งน ามาอ้ า งอิ ง ก็ ไ ด้ ตั ว อย่ า งเช่ น ดวงอาทิ ต ย์ ขึ้ น
ทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก เป็นต้น
การอ้างอิงจะปรากฏอยู่ใน 2 แห่ง และมีความสอดคล้องกัน คือ 1) การอ้างอิงในส่วน
ของเนื้อความ และ 2) การอ้างอิงในส่วนของเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม ซึ่งการอ้างอิงทั้ง 2 แห่ง จะมีรูปแบบ
ที่หลากหลาย แต่ในเอกสารเล่มนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการอ้างอิงที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนดให้ใช้เท่านั้น
1. การอ้างอิงในส่วนของเนื้อความ
รู ป แบบที่ ก รมส่ ง เสริ ม การเกษตรก าหนดให้ ใ ช้ คื อ “ชื่ อ – ปี (Name – Year)”
โดยการอ้างอิงใช้ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์เผยแพร่ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 วิธีการเขียนอ้างอิงในเนื้อความ
1.1.1 การอ้ างอิ งหน้ าข้ อความหรื อข้ อมู ล ให้ ใส่ ชื่ อผู้ แต่ งหรื อชื่ อหน่ วยงานหรือ
ชื่อหนังสือแล้วแต่กรณีที่ปรากฏในรายชื่อเอกสารอ้างอิง ตามด้วยปีที่พิมพ์ อ้างอิงไว้ภายในวงเล็บ
1) หากเป็นชื่อหน่วยงานให้เขียนว่า ระบุว่า... หรือ รายงานว่า...
ตัวอย่าง
กรมส่งเสริมการเกษตร (2561) ระบุว่า…
ซึ่ ง หมายความว่ า ข้ อ ความหลั ง จากนั้ น มาจากเอกสารของหน่ ว ยงาน
กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2561
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2) หากเป็นชื่อบุคคล ให้เขียนว่า รายงานว่า... ระบุว่า... หรือ กล่าวว่า...
ตัวอย่าง
เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ (2562) กล่าวว่า...
เศรษฐพงศ์ (2562) กล่าวว่า...
ซึ่ ง หมายความว่ า ข้ อ ความหลั ง จากนั้ น มาจากเอกสารที่ แ ต่ ง โดย
เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ เมื่อ พ.ศ. 2562 หรือแต่งโดย เศรษฐพงศ์ เมื่อ พ.ศ. 2562
1.1.2 การอ้างอิงหลังข้อความหรือข้อมูล ให้ใส่ชื่อผู้แต่งหรือชื่อหน่วยงานหรือ
ชื่อหนังสือ แล้วแต่กรณี ตามที่ปรากฏในรายชื่อเอกสารอ้างอิงไว้ในวงเล็บหลังข้อความที่ต้องการอ้างอิง
ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่พิมพ์
ตัวอย่าง
… (ยุพา อินทราเวช, 2557)
... (ยุพา, 2557)
ซึ่งหมายความว่า ข้อความนั้นมาจากเอกสารที่แต่งโดย ยุพา อินทราเวช
เมื่อ พ.ศ. 2557หรือแต่งโดย ยุพา เมื่อ พ.ศ. 2557
หมายเหตุ : การอ้างอิงให้อ้างอิงตามความเหมาะสม ในเล่มเดียวกันอาจจะมีการอ้างอิงทั้งหน้าข้อความ
และหลังข้อความ การอ้างอิงชื่อบุคคล จะใส่หรือไม่ใส่นามสกุลก็ได้ แต่การเขียนรายงาน
เล่มเดียวกันให้ใช้ระบบเดียวกันทั้งเล่ม เช่น ในการอ้างชื่อบุคคล กรณีไม่ใส่นามสกุลก็ควรที่
จะไม่ใส่นามสกุลทั้งเล่ม หรือกรณีอ้างอิงหน้ าข้อความก็ใช้อ้างหน้าข้อความทั้งเล่ม ยกเว้น
การอ้างอิงในหลักการและเหตุผล ให้ระบุแหล่งอ้างอิงพร้อมปีที่จัดพิมพ์ไว้ท้ายข้อความหรือ
ข้อมูลที่นามาอ้างอิง
1.2 แหล่งที่มาของเนื้อหาที่ใช้อ้างอิง
1.2.1 การอ้างอิงจากหนังสือ รวมทั้ง สารานุกรม พจนานุกรม การอ้างอิงทฤษฎี
ผลการสารวจ หรือผลการวิจัย เว็บไซต์ บทวิจารณ์ แผ่นพับ จุลสาร สูจิบัตร
1) กรณีผู้แต่งเป็นหน่วยงาน
ตัวอย่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2561) ระบุว่า...
2) กรณีผู้แต่งคนเดียว ให้ระบุชื่อ และชื่อสกุล ตามลาดับ โดยไม่ต้ องมี
คานาหน้านาม ยกเว้นฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์และนามแฝง ให้ระบุไว้หน้าชื่อไม่ต้องกลับข้อความ
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สาหรับผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ การลงรายชื่อผู้แต่งให้ใส่เฉพาะชื่อสกุล เช่น ผู้แต่งชื่อเต็มว่ า Paul V. Nelson
ให้ใช้ชื่อว่า Nelson และใช้ ค.ศ.
ตัวอย่าง
เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ (2562) กล่าวว่า ...
เศรษฐพงศ์ (2562) กล่าวว่า ...
กรมส่งเสริมการเกษตร (2561) ระบุว่า ...
Nelson (2012) กล่าวว่า ...
3) กรณีผู้แต่ง 2 คน
(1) สาหรับผู้แต่งชาวไทย ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของผู้แต่งทั้ง 2 คน
โดยใช้คาว่า “และ” ตามด้วยผู้แต่งคนที่ 2 โดยไม่ต้องเว้นระยะ
ตัวอย่าง
เจษฎา นิตยาจาร และทวีศักดิ์ ภู่หลา (2561) รายงานว่า ...
(2) สาหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ระบุเฉพาะชื่อสกุล ของผู้แต่ง
ทั้ง คน 2 โดยใช้คาว่า “and” เว้นระยะด้านหน้าและด้านหลัง 1 ระยะ ระหว่างผู้แต่งดังกล่าว
ตัวอย่าง
Sonneveld and Voogt (2009) กล่าวว่า ...
4) กรณีผู้แต่ง 3 คน
(1) สาหรับผู้แต่งชาวไทยให้ระบุชื่อและชื่อสกุล หน้าชื่อผู้แต่งคนที่ 3
ต้องคั่นด้วย “และ” ตามด้วยชื่อผู้แต่งคนที่ 3 โดยไม่ต้องเว้นระยะ
ตัวอย่าง
ยงยุทธ์ โอสถสภา อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และชวลิต ฮงประยูร (2556) กล่าวว่า ...
ยงยุทธ์ อรรถศิษฐ์ และชวลิต (2556) กล่าวว่า ...
… (ยงยุทธ์ โอสถสภา อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และชวลิต ฮงประยูร, 2556)
… (ยงยุทธ์ อรรถศิษฐ์ และชวลิต, 2556)
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(2) ส าหรั บ ผู้ แ ต่ ง ชาวต่า งประเทศระบุ เ ฉพาะชื่ อ สกุ ล ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง
แต่ละคนให้และใช้เครื่องหมายจุลภาค “,” คั่นระหว่างผู้แต่งแต่ละคน โดยหน้าผู้แต่งคนที่ 3 ต้องคั่นด้วย
“and” ระหว่างคาดังกล่าวให้เว้นระยะด้านหน้าและด้านหลัง ระยะ 1
ตัวอย่าง
Dole, Fisher and Whipker (2011) กล่าวว่า ...
... (Dole, Fisher and Whipker, 2011)
5) กรณีผู้แต่งมากกว่า 3 คน
(1) ส าหรั บผู้ แต่ งชาวไทยให้ ระบุ ชื่ อคนแรก เว้ น 1 ระยะ ตามด้ วย
“และคณะ”
ตัวอย่าง
เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ และคณะ (2556) กล่าวว่า ...
... (เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ และคณะ, 2556)
(2) สาหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศให้ระบุชื่อสกุลคนแรก แล้วตามด้วย
“et al.”
ตัวอย่าง
Whipker, et al. (2011) ระบุว่า...
... (Whipker, et al., 2011)
6) กรณีอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง
ให้ ใ ช้ ค าว่ า นิ ร นาม ส าหรั บ เอกสารภาษาไทย และค าว่ า
Anonymous สาหรับเอกสารภาษาต่างประเทศแทนชื่อผู้แต่ง
ตัวอย่าง
นิรนาม (2552) ระบุว่า ...
Anonymous (n.d.) ระบุว่า ...
... (Anonymous, n.d.)
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7) กรณีที่หนังสืออ้างอิงไม่มีปีที่พิมพ์ให้ใช้ “ม.ป.ป.” ซึ่งมาจากคาว่า
ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์ หากเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศให้ใช้ “n.d.” ซึ่งมาจากคาว่า no date
ตัวอย่าง
กรมส่งเสริมการเกษตร (ม.ป.ป.) ระบุว่า ...
Dosatron (n.d.) ระบุว่า ...
... (Dosatron, n.d.)
8) กรณีเอกสารอ้างอิงที่ผู้แต่งคนเดียวกันและพิมพ์ในปีเดียวกัน
(1) กรณีเป็นเอกสารภาษาไทย ให้ใส่อักษร ก ข ค .. ต่อท้ายปีที่พิมพ์
ตัวอย่าง
กรมส่งเสริมการเกษตร (2560ก) ระบุว่า ...
กรมส่งเสริมการเกษตร (2560ข) ระบุว่า ...
... (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560ก)
... (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560ข)
(2) กรณีที่เป็นเอกสารภาษาต่างประเทศใช้ a b c … ต่อท้ายปีที่พิมพ์
ตัวอย่าง
AOAC (1990a) ระบุว่า …
AOAC (1990b) ระบุว่า …
ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกั...บ(AOAC,
ที่เขียนไว้1990a)
ในรายชื่อเอกสารอ้างอิง
… (AOAC, 1990b)
9) กรณีผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ ให้ใส่ชื่อหรือพระนามแล้วตามด้วยสกุลยศ
ตาแหน่งหรือบรรดาศักดิ์ และปีที่พิมพ์
ตัวอย่าง
จารุพันธ์ ทองแถม, หม่อมหลวง (2554) กล่าวว่า …
9) การอ้างอิงเอกสาร 2 ทอด เป็นกรณีที่ผู้ แต่งต้องการอ้างอิงข้อความ
ที่มีอยู่ในเอกสารเล่มที่ผู้อื่นได้อ้างอิงไว้แล้ว เช่น หากผู้แต่งต้องการอ้างอิงถึงข้อความของ Nelson (1998)
ซึ่งได้อ้างไว้โดย เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ (2562) ในหนังสือหลักการและแนวทาง การจัดการปัจจัยการผลิต
พืชสวนในโรงเรือน (น้า วัสดุปลูก และธาตุอาหาร) ให้อ้างอิง ดังนี้
ตัวอย่าง
Nelson (1998) อ้างถึงใน เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ (2562) กล่าวว่า ...
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1.2.2 การอ้างอิงเฉพาะบทความบางเรื่องจากหนังสือรวบรวมบทความ ถ้าหนังสือ
รวมบทความนั้นรวมบทความของผู้แต่งหลายคนโดยมีชื่อผู้รับผิดชอบในการรวบรวมจัดพิมพ์ หรือบรรณาธิการ
ตัวอย่าง
...วิศาล บุปผเวส และขนิษฐา ปะกินาหัง. ใน Praornpit Katchwattana. รวบรวม.
2524
1.2.3 การอ้ างอิ งกรณี ภ าพ หรื อ ตาราง ปฏิ บั ติ เ หมื อ นการอ้ า งอิ ง ข้ อ ความ
โดยให้ ใ ส่ ที่ ม า ใต้ ภ าพ หรื อ ตาราง ตามด้ ว ยเครื่ อ งหมายทวิ ภ าค (:) ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง หรื อ ชื่ อ หน่ ว ยงาน
หรือชื่อหนังสือ เครื่องหมายจุลภาค ตามด้วยปีทพี่ ิมพ์ไม่ต้องมีวงเล็บ
ตัวอย่าง
ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2562.
1.2.4 การอ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษา ให้เขียนชื่อกฎหมายที่ประกาศแล้วตามด้วย
ปีที่ประกาศ
ตัวอย่าง
ประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน เรื่ อ ง คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์
และการต่อทะเบียน พ.ศ. 2560. (2560) ระบุว่า ...

2. การอ้างอิงในส่วนของเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม

2.1 การอ้างอิงเอกสารภาษาไทย
2.1.1 หนังสือที่เป็นรูปเล่ม
1) กรณีผู้แต่งคนเดียว ให้ใช้รูปแบบการเขียน ดังนี้

ชื่อผู้แต่ง./ปีที่พิมพ์./ชื่อหนังสือ./(ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี))./จังหวัดที่พิมพ์/:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ณรัฐ รัตนเจริญ. 2554. สื่อในงานส่งเสริมการเกษตร. นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วรรณดี สุทธินรากร. 2556. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : การวิจัยเพื่อเสรีภาพและการสรรค์สร้า ง.
กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์.

หมายเหตุ : / หมายถึง การเคาะวรรค
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2) กรณีผู้แต่ง 2 คน ให้ใส่ชื่อทุกคน ผู้แต่งคนที่ 2 ให้มีคาว่า และ นาหน้า
รูปแบบการเขียน เช่นเดียวกับกรณีผู้แต่งคนเดียว
ชื่อผู้แต่งคนที่ 1./และชื่อผู้แต่งคนที่ 2./ปีที่พิมพ์./ชื่อหนังสือ./(ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)).จังหวัดที่พิมพ์/:/
สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
วีนัส พีรวนิชย์ และสมจิต วัฒนาชยากุล. 2561. สถิติสาหรับนักสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ประกายพรึก.
3) กรณี ผู้ แต่ งตั้ งแต่ 3 คน ขึ้ นไป ให้ ใส่ ชื่ อทุ กคนโดยคนสุ ดท้ ายให้ มี ค าว่ า
และ นาหน้า โดยมีรูปแบบการเขียน เช่นเดียวกับกรณีผู้แต่งคนเดียว
ชื่อผู้แต่งคนที่ 1/ชื่อผู้แต่งคนที่ 2/ชื่อผู้แต่งคนที่ 3/และชื่อผู้แต่งคนที่ 4. ปีที่พิมพ์./ชื่อหนังสือ./(ครั้งที่พิมพ์
(ถ้ามี))./จังหวัดที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
วิ ท ยา ตั้ ง ก่ อ สกุ ล ดิ เ รก ทองอร่ า ม มนตรี วงศ์ รั ก ษ์ พ านิ ช พิ ชั ย ชู เ อกวงศ์ เปรมปรี ณ สงขลา
และสมพงศ์ โชติวรรณ. 2543. พลาสติกเพื่อการเกษตร กรุงเทพฯ : บ.ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์
จากัด (มหาชน).
4) หนังสือที่ไม่ปรากฏผู้แต่ง ให้ใช้ นิรนาม แทนชื่อผู้แต่ง
นิรนาม./ชื่อเรื่อง./ปีที่พิมพ์./จังหวัดที่พิมพ์/:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
นิรนาม. ระเบียบปฏิบัติชาวพุทธ. 2516. กรุงเทพฯ : ส.สมบูรณ์การพิมพ์.
5) ผู้เขียนเป็นสถาบันหรือหน่วยงาน ให้ขึ้นต้นด้วยชื่อสถาบันหรือหน่วยงาน
สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดพิมพ์./ปีที่พิมพ์/./ชื่อหนังสือ./จังหวัดที่พิมพ์/:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
กรมการพัฒนาชุมชน. 2560. แนวทางการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ. กรุงเทพฯ : บริษัทสไตล์ ครีเอทีฟเฮ้าส์ จากัด.
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2563. คู่มือการเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย. (ปรับปรุงครั้งที่ 3).
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
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6) ผู้แต่งที่ชื่อซ้ากัน แต่พิมพ์ในปีต่างกัน ใช้ขีดเส้นแทนการเขียนชื่อผู้แต่ง
และเป็นลาดับติดต่อกัน โดยเส้นตรงมีความยาว 0.5 นิ้ว
ชื่อผู้แต่ง./ปีที่พิมพ์./ชื่อหนังสือ./ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)./จังหวัดที่พิมพ์/:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2546. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล ตาแหน่งนักวิชาการเกษตร นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร และวิศวกรรมเกษตร. (อัดสาเนา)
. 2563. คู่มือการเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย. (ปรับปรุงครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
7) ผู้แต่งคนเดียวกัน อ้างอิงหลายเรื่อง ภายในปีเดียวกัน
(1) เอกสารภาษาไทย ให้ใส่อักษร ก,ข ,....
(2) เอกสารต่างประเทศ ให้ใส่อักษร a, b,...
ไว้หลังปีที่พิมพ์ของเอกสาร โดยเรียงตามลาดับอักษรของชื่อเรื่อง ในการเขียนอ้างอิงผู้แต่งที่ชื่อเหมือนกัน
ไม่ต้องเขียนชื่อผู้แต่งในเรื่องถัดไป แต่ให้ใช้การขีดเส้นใต้แทน โดยเส้นตรงมีความยาว 0.5 นิ้ว
ตัวอย่าง
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2560ก. เกษตราภิวัฒน์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
. 2560ข. คู่มือและวิธีการปฏิบัติงานระบบส่งเสริมการเกษตร Training and Visit System :
T & V System. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
8) ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
ชื่อผู้แต่ง./ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์./ชื่อเรื่อง./วิธีการจัดพิมพ์
ตัวอย่าง
กรมส่งเสริมการเกษตร. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. พัฒนาการระบบส่งเสริมการเกษตร. (อัดสาเนา)
2.1.2 E – Book
ชื่อผู้แต่ง./ปีที่พิมพ์./ชื่อเรื่อง./(พิมพ์ครั้งที่ (ถ้ามี))./จังหวัดที่พิมพ์/:/สานักพิมพ์./จาก/ชื่อเว็บไซต์ที่อยู่
ของหนังสือ (URL).
ตัวอย่าง
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2556. องค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่การเป็น Smart Officer พืชผัก เห็ด.
(พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 1). กรุ ง เทพฯ : โรงพิ ม พ์ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ ง ประเทศไทย จ ากั ด .
จาก https://esc.doae.go.th/.
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2.1.3 บทความ
1) สารานุกรม
ชื่อผู้แต่ง./ปีที่พิมพ์./“ชื่อบทความ”./ชื่อสารานุกรม./(เล่มที่)./ชื่อบรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม./(ครั้งที่
พิมพ์ (ถ้ามี))./จังหวัดที่พิมพ์/:/สานักพิมพ์./หน้า.
ตัวอย่าง
จานงค์ ทองประเสริฐ. 2533. “มหาวิทยาลัย”. สารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (เล่มที่ 22). ราชบัณฑิตยสถาน.
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน. หน้า 42.
2) รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาวิชาการ
ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง ./ปี ที่ พิ ม พ์ / ./“ชื่ อ บทความ”./ชื่ อ หนั ง สื อ ./(เล่ ม ที่ ) ./ชื่ อ บรรณาธิ ก ารหรื อ ผู้ ร วบรวม./
(ครั้งที่พิมพ์)./ชื่อชุดที่พิมพ์./จังหวัดที่พิมพ์/:/สานักพิมพ์. หน้า.
ตัวอย่าง
ชมพูนุช นันทจิต. 2551. "การลงทุนในธุรกิจรถเกี่ยวนวดข้าวรับจ้าง กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการจังหวัด
สุพรรณบุรี". ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (เล่มที่ 3).
ฝ่ายบริหารการศึกษาส านักทะเบียนและประมวลผล. นวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อห่ ว งโซ่
คุณค่าระดับโลก. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 229 - 236.
3) วารสาร (รูปเล่ม)
ชื่อผู้แต่ง./ปีที่พิมพ์./“ชื่อบทความ”./ชื่อวารสาร./ปีที่./(ฉบับที่)./เดือน.
ตัวอย่าง
อรรถสิทธิ์ ทองร่วง. 2562. “สาหร่ายพวงองุ่น ต.แหลมสัก ผลิตได้คุณภาพ โดนใจลูกค้า ส่งขายทั่วประเทศ”.
วารสารส่งเสริมการเกษตร. ปีที่ 52. (ฉบับที่ 289). มีนาคม – เมษายน.
4) วารสาร (ออนไลน์)
ชื่อผู้แต่ง./ปีที่พิมพ์./“ชื่อบทความ”./ชื่อวารสาร./ปีที่ (ฉบับที่)./เลขหน้า (ถ้ามี)./สืบค้นวัน เดือน ปี. /
จาก/ชื่อฐานข้อมูลหรือที่อยู่ของบทความ (URL).
ตัวอย่าง
พยุห์ แก้วคูณ. 2563. “ผักและสมุนไพร วิถีไทยประทับใจชาวจีน”. วารสารกรมส่งเสริมการเกษตร. ปีที่ 53.
สืบค้น 20 กันยายน 2563. จาก https://esc.doae.go.th/wp-content/uploads/2020/10/DOAE296-HiRes.pdf.
หมายเหตุ : / หมายถึง การเคาะวรรค
23

พิสมัย จารุจิตติพันธ์ และเกียรติชัย วีระญาณนนท์. 2559. "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
เทศบาลเมือง". วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 19. สืบค้น 20 มีนาคม 2563.
จาก http : //ejournals.swu.ac.th/.
5) หนังสือพิมพ์
ชื่อผู้แต่ง./วัน เดือน ปี พศ./“ชื่อบทความ”./ชื่อหนังสือพิมพ์./เลขหน้า.
ตัวอย่าง
นภา อุบลงาม. 13 กันยายน 2525. “ชาวนาที่กาลังจะเป็นชาวนา”. ไทยรัฐ. 7.
6) วิทยานิพนธ์
(1) รูปเล่ม
ชื่อผู้แต่ง./ปีที่พิมพ์./ชื่อวิทยานิพนธ์./ระดับปริญญา./มหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง
ยุพิน สมคาพี่. 2560. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตอาหารตามหลักการปฏิบัติที่ดีของวิสาหกิจชุมชน
ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.
(2) ฐานข้อมูลออนไลน์
ชื่อผู้แต่ง./ปีที่พิมพ์./“ชื่อบทความ”./ชื่อวารสาร./ปีที่ (ฉบับที่)./เลขหน้า (ถ้ามี)./สืบค้นวัน เดือน ปี. /
หมายเหตุ : / หมายถึง การเคาะวรรค
จาก/ชื่อฐานข้อมูลหรือที่อยู่ของบทความ (URL).
ตัวอย่าง
รุจิราภรณ์ ไทยนุ่ม และชนกันต์ จิตมนัส. 2562. " ผลของสารสกัดสมุนไพร กวาวเครือขาว ขมิ้นชัน และ
กล้ ว ยน้ าว้า ต่ อ การเจริ ญ เติ บโต ภู มิ คุ้ ม กั น และความสามารถในการต้า นทานเชื้อ แบคทีเรีย
Aeromonas hydrophila ในกบนา (Hoplobatrachus rugulosus)". แก่ น เกษตร. ปี ที่ 47
(ฉบับพิเศษ 2). หน้า 1 - 7. สืบค้น 20 ธันวาคม 2563. จาก https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.
cfm? filename=139.pdf&id=3724&keeptrack=13.
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2.1.4 รายงานการวิจัย และเอกสารวิจัย
ชื่อผู้แต่ง./ปีพิมพ์./ชื่อเอกสาร./รายงานการวิจัยหรือเอกสารวิจัย/หน่วยงาน.
ตัวอย่าง
กองวิ จั ย และพั ฒ นางานส่ ง เสริ ม การเกษตร. 2560. รายงานวิ จั ย และพั ฒ นาการวิ จั ย การเกษตร
ฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลด
การใช้สารเคมีของเกษตรกรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน. รายงานวิจัย.
กรมส่งเสริมการเกษตร.
2.1.5 ประกาศ
ชื่อหน่วยงานที่ออกเอกสาร./ปีที่ออกเอกสาร./ชื่อเรื่องเอกสาร./วันที่ประกาศใช้.
ตัวอย่าง
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร. 2555. หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น และการบั ญ ชี ข องกองทุ น สวั ส ดิ ก าร
กรมส่งเสริมการเกษตร. ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2555.
สานักนายกรัฐมนตรี. 2547. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
พ.ศ. 2547. ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2547.
2.1.6 หนังสือราชการ
1) หนังสือภายใน
ชื่อหน่วยงาน./ปีที่ออกหนังสือ./ประเภทหนังสือ./เลขที่ออกหนังสือ/วัน เดือน ปี/ที่ออกหนังสือ./ชื่อเรื่อง.
ตัวอย่าง
กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร. 2540. หนังสือภายใน ที่ กษ 1007/2459 ลงวันที่ 2 กรกฏาคม 2540.
เรื่องสรุปผลการสัมมนาบทบาทเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในการสนับสนุนการปฏิบัติ งาน
องค์กรท้องถิ่น.
2) เอกสารรายงาน
ชื่อหน่วยงาน./ปีที่พิมพ์./ชื่อรายงาน./จังหวัดที่พิมพ์./ชื่อโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2521. รายงานการสัมมนาทางวิชาการแห่งชาติ เรื่อง ประชากร
ของประเทศไทย ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.
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3) คาสั่ง
ชื่อหน่วยงาน./เลขที่คาสั่ง./ชื่อคาสั่ง./วันที่ออกคาสั่ง.
ตัวอย่าง
กรมส่งเสริมการเกษตร. คาสั่งที่ 752/2563. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเว็บไซต์ ตลาดเกษตรกร
ออนไลน์.com. 23 เมษายน 2563.
2.1.7 ราชกิจจานุเบกษา
ชื่อกฎหมาย./วัน เดือน ปี./ราชกิจจานุเบกษา./เล่ม/ตอนที่./หน้า.
ตัวอย่าง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. 15 เมษายน 2562. ราชกิจจา
นุเบกษา. เล่มที่ 136 ตอนที่ 50 ก. หน้า 32 - 37.
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2). 15 เมษายน 2562. ราชกิจจานุเบกษา.
เล่มที่ 136 ตอนที่ 50 ก. หน้า 32 - 37.
2.1.8 เว็บไซต์
ชื่อผู้เขียน./ปีที่พิมพ์./ชื่อบทความ./สืบค้น วัน เดือน ปี/จาก/ชื่อของเว็บไซต์หรือที่อยู่ของบทความ (URL).
ตัวอย่าง
กรมวิชาการเกษตร. 2559. ข้อมูลการนาเข้าสารเคมี. สืบค้น 28 มีนาคม 2560. จาก http : //www.doa.
go.th/ard/index.php.
ชูชาติ อารีจิตรนุสรณ์. ม.ป.ป. เครื่องวัดพีเอช. สืบค้น 6 พฤษภาคม 2558. จาก http : //home.kku.ac.th/chuare
/12/pHmeter.pdf.
2.1.9 เอกสารอัดสาเนา
ชื่อผู้เขียน./ปีที่พิมพ์./ชื่อเอกสาร./ชื่อหน่วยงาน./(วิธีการพิมพ์)
ตัวอย่าง
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา. 2563. สรุปสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสาปะหลัง ปี 2562.
จังหวัดนครราชสีมา. (อัดสาเนา)
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2.1.10 เอกสารประกอบการสัมมนา
ชื่อผู้แต่ง./ปีที่พิมพ์./ชื่อเรื่องที่สัมมนา./ชื่อเอกสาร./สถานที่จัดสัมมนา.
ตัวอย่าง
วุฒินัย ยุวนานนท์. 2563. แนวทางการทางานวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการ. เอกสารประกอบการบรรยาย
ในการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการขั บ เคลื่ อ นและทิ ศ ทางการท างานของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร
ในอนาคต 5 สิงหาคม 2563. ณ โรงแรมที เค พาเลซ กรุงเทพมหานคร.
2.1.11 บทสัมภาษณ์
ชื่อบุคคล./ปีที่สัมภาษณ์./ตาแหน่งผู้ให้การสัมภาษณ์./หน่วยงานผู้ให้การสัมภาษณ์./วิธีได้รับข้อมูล./
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์.
ตัวอย่าง
ปรเมศวร์ วีระโสภณ. 2562. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ สานักเกษตรอาเภอบ้านนา.
สานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก. กรมส่งเสริมการเกษตร. สัมภาษณ์. 18 ตุลาคม 2561.
2.1.12 แผ่นพับ จุลสาร และสูจิบัตร
ชื่อผู้แต่ง./ปีพิมพ์./ชื่อ./[แผ่นพับ หรือจุลสาร หรือสูจิบัตร].จังหวัดที่พิมพ์./:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรม จังหวัดชัยนาท กรมส่งเสริมการเกษตร. 2561. ระบบ
การให้น้าพืช. [แผ่นพับ]. ชัยนาท : เมืองสวรรค์การพิมพ์.
2.1.13 การอ้างอิงสองทอด
ชื่อผู้แต่งเอกสารปฐมภูมิ./ปีที่พิมพ์./อ้างถึงใน/ชื่อผู้แต่งเอกสารทุติยภูมิ./ปีที่พิมพ์ของผู้อ้าง./ชื่อเรื่อง
ของผู้อ้าง./จังหวัดที่พิมพ์/:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
Glaser, B. G. 2002. อ้างถึงใน วรรณดี สุทธินรากร. 2561. การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ.
กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์.

หมายเหตุ : / หมายถึง การเคาะวรรค
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2.2 การอ้างอิงเอกสารภาษาอังกฤษ
2.2.1 หนังสือ
1) ผู้แต่งคนเดียว
นามสกุล,/อักษรแรกของชื่อแรก./อักษรแรกของชื่อกลาง./ปีที่พิมพ์./ชื่อหนังสือ./ชื่อรัฐ/เมืองที่พิมพ์/:/ชื่อโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง
Nelson, P. V. 2012. Greenhouse Operation Management. (7th ed). NJ : Prentice Hall.
2) ผู้แต่ง 2 คน หรือมากกว่า
นามสกุล,/อักษรแรกของชื่อแรก./อักษรแรกของชื่อกลาง./อักษรแรกของชื่อแรก.และชื่อกลาง./ตามด้วย
นามสกุลผู้แต่งคนที่ 2, ตามลาดับ โดยใช้ and ก่อน ชื่อคนสุดท้าย/ปีที่พิมพ์./ ชื่อหนังสือ./
ชื่อสถานที่พิมพ์/:/ชื่อโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง
Allen, M. J. and M.W. Yen, 1974. Introduction to Measurement Theory. Monterey, CA : Brooks/code.
3) เอกสารอ้างอิงหลายเรื่องโดยผู้แต่งคนเดียวกัน ภายในปีเดียวกัน ใช้ขีด
เส้นแทนการเขียนชื่อผู้แต่ง และเป็นลาดับติดต่อกัน โดยเส้นตรงมีความยาว 0.5 นิ้ว
ตัวอย่าง
Caudill, H. 1976a. A Darkness at Dawn : Applacchain Kentucky and the Future. Lesington :
University Press of Kentucky.
______ . 1976b. The Watches of the Night. Boston : Little, Brown and Company.
4) ผู้แต่งมีนามสกุลเดียวกัน
นามสกุลคนที่1,/อักษรแรกชื่อแรกคนที่ 1./อักษรแรกของชื่อกลางคนที่ 1./and/นามสกุลคนที2่ ,/อักษร
แรกชื่อแรกคนที่ 2./อักษรแรกของชื่อกลางคนที่ 2./ปีที่พิมพ์./ชื่อหนังสือ./ชื่อสถานที่พิมพ์/:/ชื่อ
โรงพิมพ์.
ตัวอย่าง
Laudon, K.C. and Laudon, J.P. 2011. Essentials of management information systems : Organization
and technology in the enterprise. (4th ed.) Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall.

หมายเหตุ : / หมายถึง การเคาะวรรค
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2.2.2 บทความวารสาร
นามสกุล,/อักษรแรกของชื่อแรก./อักษรแรกของชื่อกลาง./ปีที่พิมพ์./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร./(ฉบับที่)./
เลขที่หน้า.
ตัวอย่าง
Soon, J.M., Baines, R. and Seaman, P. 2012. Meta – analysis of food safety training on Hand
hygiene knowledge and attitudes among food handlers. Journal of Food Protection.
75 (4). 793 - 804.
2.2.3 ไม่ปรากฏผู้พิมพ์
ไม่ปรากฏชื่อ./ปีที่พิมพ์./“ชื่อบทความ”./ชื่อวารสาร./(เดือน วัน, ปีที่พิมพ์)/:/เลขที่หน้า
ตัวอย่าง
Anonymous. 1972. “The Blood Business”. Time. (September 11, 1972) : 47 – 78
2.2.4 งานวิจัยของวิทยานิพนธ์
นามสกุล,/อักษรแรกของชื่อแรก./ปีที่สาเร็จ./ชื่อเรื่อง./ระดับของวิทยานิพนธ์,/ชื่อมหาวิทยาลัย).
ตัวอย่าง
Poosiri, P. 2008. Factor Influencing Self - Reliance of Thap Lan Woman's Weaving Group
in Prachinburi Province. Doctoral Dissertation, Kasetsart University.
2.2.5 บทคัดย่อใน ซีดีรอม
นามสกุล,/อักษรแรกของชื่อแรก./อักษรแรกของชื่อกลาง./ปีที่พิมพ์./ชื่อบทความ./ชนิดของสื่อ./แหล่ง
ของบทคัดย่อ/:/หมายเลขบทคัดย่อ.
ตัวอย่าง
Tarnowski, B. L. 1998. Creativity in the Practicing Home Care Nurse : An Exploratory Descriptive
Study. CD – Rom Abstract from : Proquset File Dissertation Abstracts, Item : MQ 29017.

หมายเหตุ : / หมายถึง การเคาะวรรค
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2.2.6 บทสัมภาษณ์
นามสกุล, /อักษรแรกของชื่อแรก./อักษรแรกของชื่อกลาง./ปีที่สัมภาษณ์./ชื่อเมืองที่สัมภาษณ์./ชื่อรัฐ./
วันที่สัมภาษณ์.
ตัวอย่าง
Payne, H. C. 1998. Interview by the author. Williamstown, Mass., 22 May.
2.2.7 เว็บไซต์
นามสกุล,/อักษรแรกของชื่อแรก./ปีที่พิมพ์./"ชื่อบทความ"./ชื่อหนังสือ./วันที่สืบค้น./ชื่อเว็บไซต์.
ตัวอย่าง
Meartz, P. 1995. “The rule of 90”. The Island Sun. Retrieved October 17, 1995,
http://www.vesu.nodak.edu/masu/geogpel.html.

หมายเหตุ : / หมายถึง การเคาะวรรค
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ส่วนที่ 3
การเขียนผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
โครงร่างการเขียนผลงานฯ
แนวทางการเขียนเนื้อหาผลงานฯ

หน้า 32
หน้า 45

31

โครงร่างการเขียนผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ปก (ปกนอก ปกใน)
2. คำนำ
3. สำรบัญ
4. เนื้อหำผลงำน
4.1 ชื่อผลงำน
4.2 ควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือแนวคิดที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
4.3 สรุปสำระและขั้นตอนกำรดำเนินกำร
4.4 ควำมยุ่งยำกในกำรดำเนินกำร
4.5 ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
4.6 ผลสำเร็จของงำน
4.7 กำรนำไปใช้ประโยชน์
4.8 ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
4.9 ผู้ร่วมดำเนินกำร
4.10 ส่วนของงำนที่ผู้ขอรับกำรประมินเป็นผู้ปฏิบัติ
5. เอกสำรอ้ำงอิง
6. กำรรับรองผลงำน
7. ภำคผนวก (ถ้ำมี)
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ตัวอย่าง ปกนอก และปกใน
ระยะห่ำงจำกขอบกระดำษด้ำนบน 1.5 นิ้ว
(หน้ำปกใช้ตัวอักษร ขนำด 22 pt ตัวหนำ)

1.5 นิ้ว

รายงานผลการดาเนินงาน
(เว้น 1 บรรทัด) ด
เรื่อง
(เว้น 1 บรรทัด) ด
...................................(ชื่อเรื่อง)......................................
.....................................................
(เว้น 2 บรรทัด)

0.75 นิว้ หรือ ¾ นิ้ว

ด

โดย
(เว้น 2 บรรทัด) ด

นาย .....................................
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ตาแหน่งเลขที่ ...........
กลุ่ม.................................
สานักงานเกษตรจังหวัด.........................
ด
รายงานผลการดาเนินงานนี้
เป็นเอกสารประกอบการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ ตาแหน่งเลขที่................
กลุ่ม............................. สานักงานเกษตรจังหวัด..............................
กรมส่งเสริมการเกษตร
พ.ศ. ......... (ปีที่รายงานผล)...........
(เว้น 2 - 3 บรรทัด)

ระยะห่ำงจำกขอบกระดำษด้ำนล่ำง 1.0 นิว้
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คานา (ตัวอักษร ขนำด 18 pt ตัวหนำ)
(เว้น 1 บรรทัด)d
1.0 นิ้ว
ย่อหน้ำเว้นเข้ำไป 1.0 นิ้ว หรือ เท่ำกับ 2 Tab อัตโนมัติ และเนื้อหำใช้ตัวอักษรขนำด 16 pt ตัวปกติย่อ
หน้ำแรกให้กล่ำวถึงควำมเป็นมำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำของผลงำนที่คำดว่ำจะได้รับ
ก

ย่อหน้ำที่ 2 สำหรับคำขอบคุณ (ถ้ำมี)ก ก

(เว้น 3 - 4 บรรทัด ก่อนคำลงท้ำย)

ชื่อ – สกุล
เดือน... พ.ศ. ........
(กำรลงท้ำยให้ชิดขวำ และจัดกึ่งกลำง ระหว่ำงชื่อ - สกุล และเดือน... พ.ศ. ........)

หมายเหตุ : ไม่ต้องใส่เลขหน้ำ
ชื่อ - สกุล ไม่ตอ้ งระบุคำนำหน้ำนำม
เดือน... พ.ศ. ........ ระบุเดือน และพ.ศ. ทีจ่ ัดทำผลงำนเพื่อขอประเมิน
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สารบัญ (ขนำดตัวอักษร 18 pt ตัวหนำ)
(เว้น 1 บรรทัด)d
(ขนำดตัวอักษร 16 pt ตัวหนำ) หน้า

สำรบัญตำรำง (ถ้ำมี)
สำรบัญภำพ (ถ้ำมี)
ควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือแนวคิดที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
สรุปสำระและขั้นตอนกำรดำเนินกำร
ควำมยุ่งยำกในกำรดำเนินกำร
ระยะเวลำทีด่ ำเนินกำร
ผลสำเร็จของงำน
กำรนำไปใช้ประโยชน์
ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ผู้ร่วมดำเนินกำร
ส่วนของงำนที่ผู้ขอรับกำรประเมินเป็นผู้ปฏิบัติ
เอกสำรอ้ำงอิง
ภำคผนวก
ภำคผนวก ก...............................................................
ภำคผนวก ข ...............................................................
0.5 นิ้วภำคผนวก … ...............................................................

(2)
(3)
…….
…….
…….
.......
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
.......
.......
.......

หมายเหตุ : หน้ำสำรบัญหน้ำแรก ไม่ต้องใส่เลขหน้ำ
กำรใส่ สำรบัญตำรำง หน้ำ (...) และสำรบัญภำพ หน้ำ (...) ในหน้ำสำรบัญ
- หำกในเล่ม ไม่มเี นื้อหำที่แสดงข้อมูลในลักษณะตำรำง และรูปภำพ ไม่ต้องใส่ สำรบัญตำรำง และสำรบัญภำพ
- หำกในเล่ม มีเนื้อหำทีแ่ สดงข้อมูลในลักษณะตำรำง และรูปภำพ หรืออย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ให้ใส่สำรบัญตำรำง หน้ำ (...)
และตำมด้วยสำรบัญภำพ หน้ำ (...) หรืออย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมควำมเป็นจริง ที่แสดงในเล่ม
ทั้งนี้ หำกมี สำรบัญตำรำง หน้ำ (...) และ/หรือ สำรบัญภำพ หน้ำ (...) นัน้ จะต้องเพิ่มหน้ำ สำรบัญตำรำง และ/หรือ
สำรบัญภำพ ในหน้ำถัดไปต่อจำกหน้ำสำรบัญนีด้ ้วย โดยระบุเลขหน้ำ (...) หัวมุมกระดำษด้ำนบน
กำรใส่ ภำคผนวก ในหน้ำสำรบัญ
- หำกในเล่ม มีเนื้อหำภำคผนวกที่มีข้อมูลหลำยเรื่องให้แยกเป็นภำคผนวก ก, ข, ค, .... ให้ย่อหน้ำเว้นเข้ำไป
0.5 นิ้ว หรือ เท่ำกับ 1 Tab อัตโนมัติ ก่อนที่จะพิมพ์คำว่ำ ภำคผนวก ก, ภำคผนวก ข, ภำคผนวก ...
- หำกมีพียงเรื่องเดียวไม่ต้องใส่ตวั อักษร ก หลังภำคผนวก
- หำกในเล่ม ไม่มีเนื้อหำภำคผนวก ไม่ต้องใส่ภำคผนวกในหน้ำสำรบัญ
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(2)

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3
4

หน้า
....................................................................................................................
.....................................................................................................
....................................................................................................................
......................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................
........................................................................................................

ตารางผนวกที่ (ถ้ำมี)
1
....................................................................................................................
....................................................................................................................
2
....................................................................................................................
....................................................................................................................

…….
…….
…….
…….

…….
…….

หมายเหตุ : กรณีในภำคผนวก มีเนือ้ หำทีแ่ สดงข้อมูลในลักษณะตำรำง ให้เพิ่ม ตำรำงผนวกที่ ต่อจำกชื่อตำรำงสุดท้ำย ในหน้ำ
สำรบัญตำรำง
หำกในภำคผนวก ไม่มีเนือ้ หำที่แสดงข้อมูลในลักษณะตำรำง ไม่ต้องมี ตำรำงผนวกที่ ในหน้ำสำรบัญตำรำง
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(3)

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4

หน้า
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

ภาพผนวกที่ (ถ้ำมี)
1
....................................................................................................................
....................................................................................................................
2
....................................................................................................................

…….
…….
…….
…….

…….
…….

หมายเหตุ : กรณีในภำคผนวก มีเนื้อหำทีแ่ สดงข้อมูลในลักษณะรูปภำพ ให้เพิ่ม ภำพผนวกที่ ต่อจำกชื่อภำพสุดท้ำย
ในหน้ำสำรบัญภำพ
หำกในภำคผนวก ไม่มีเนื้อหำทีแ่ สดงข้อมูลในลักษณะรูปภำพ ไม่ต้องมี ภำพผนวกที่ ในหน้ำสำรบัญภำพ
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หน้าแรกไม่ต้องใส่เลขหน้าแต่นับหน้า

ชื่อผลงาน ………………………………………………………………………………………........…
.............. (ตัวอักษรขนำด 20 pt ตัวหนำ)
(เว้น 1 บรรทัด) กก

ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดาเนินงาน (ตัวอักษรขนำด 18 pt ตัวหนำ)
1.0 นิ้ว้ว
1.0

(ย่อหน้ำเว้นเข้ำไป 1.0 นิ้ว หรือ เท่ำกับ 2 Tab อัตโนมัติ และใช้ตัวอักษรขนำด 16 pt ตัวปกติ)

ได้นำทฤษฎี
ควำมรู้ทำงวิชำกำร แผนงำน โครงกำร และสถำนกำรณ์ทเี่ กี่ยวข้อง มำใช้ในกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
(เว้น 1 บรรทัด) ก

1. (หัวข้อรองใช้ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวหนำ)
1.1 (เนือ้ หำใช้ตวั อักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)
1.1.1
1)
(1)
(เว้น 1 บรรทัด) ก

2. (หัวข้อรองใช้ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวหนำ)
2.1 (เนื้อหำใช้ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)
2.1.1
1)
(1)
(เว้น 1 บรรทัด) ก

สรุปสาระและขั้นตอนการดาเนินการ (ตัวอักษรขนำด 18 pt ตัวหนำ)
1.0 นิ้ว

1. หลักการและเหตุผล (ตัวอักษรขนำด 16 pt ตัวหนำ)
(เนื้อหำใช้ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ และไม่ควรเกิน 1 หน้ำกระดำษ)
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1.0 นิ้ว

2. วัตถุประสงค์ (ตัวอักษรขนำด 16 pt ตัวหนำ)
2.1 (ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)
2.2

(เว้น 1 บรรทัด) ก

3. เป้าหมาย (ตัวอักษรขนำด 16 pt ตัวหนำ)
3.1 (ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)
3.2
(เว้น 1 บรรทัด) ก

4. ขั้นตอนการดาเนินงาน (ตัวอักษรขนำด 16 pt ตัวหนำ)
4.1 (ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2

(เว้น 1 บรรทัด) ก

ความยุ่งยากในการดาเนินการ (ตัวอักษรขนำด 16 pt ตัวหนำ)
1. (ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)
2.

ระยะเวลาที่ดาเนินการ (ตัวอักษรขนำด 18 pt ตัวหนำ)
ระยะเวลาของกิจกรรมหรือโครงการทีด่ าเนินการ (ตัวอักษรขนำด 16 pt ตัวหนำ)
1. (ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)
(ระบุเดือน ปี)
2. (ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)
(ระบุเดือน ปี)
ระยะเวลาทีจ่ ัดทาผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับสูงขึ้น (ตัวอักษรขนำด 16 pt ตัวหนำ)
1. (ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)
(ระบุเดือน ปี)
2. (ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)
(ระบุเดือน ปี)
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ผลสาเร็จของงาน (ตัวอักษรขนำด 18 pt ตัวหนำ)
ผลสาเร็จของงานเชิงปริมาณ (ตัวอักษรขนำด 16 pt ตัวหนำ)
1. (ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)
2.
(เว้น 1 บรรทัด) ก

ผลสาเร็จของงานเชิงคุณภาพ (ตัวอักษรขนำด 16 pt ตัวหนำ)
1. (ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)
2.
(เว้น 1 บรรทัด)ด

การนาไปใช้ประโยชน์ (ตัวอักษรขนำด 18 pt ตัวหนำ)
1. (ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)
2.
(เว้น 1 บรรทัด)ด

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (ตัวอักษรขนำด 18 pt ตัวหนำ)
ปัญหาอุปสรรค (ตัวอักษรขนำด 16 pt ตัวหนำ)
1. (ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)
2.
(เว้น 1 บรรทัด)ด

ข้อเสนอแนะ (ตัวอักษรขนำด 16 pt ตัวหนำ)
1. (ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)
2.
(เว้น 1 บรรทัด)ด

ผูร้ ่วมดาเนินการ (ตัวอักษรขนำด 18 pt ตัวหนำ)
(ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)

(เว้น 1 บรรทัด) ก

ส่วนของงานที่ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ปฏิบตั ิ

(ตัวอักษรขนำด 18 pt ตัวหนำ)

(ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)
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หน้าแรกไม่ต้องใส่เลขหน้าแต่นับหน้า

เอกสารอ้างอิง (ตัวอักษรขนำด 18 pt ตัวหนำ)
(เว้น 1 บรรทัด) ก
(ตัวอักษรขนำด 16 pt จัดพิมพ์ตำมรูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง หำกไม่สำมำรถเขียนอ้ำงอิงได้จบในบรรทัดเดียวกัน
0.5 นิว้ เมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ให้ย่อหน้ำ โดยเว้นระยะ 0.5 นิ้ว หรือ 1 Tab ก่อนที่จะพิมพ์เนื้อหำต่อไป)
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ขอรับรองว่ำผลงำนเรื่อง.................................................ดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นควำมจริง
ทุกประกำร (ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)
ลงชื่อ ...............................................
(................................................)
.............../.................../.............
ขอรับรองว่ำสัดส่วนหรือลักษณะงำนในกำรดำเนินงำนของผู้ขอรับกำรประเมินข้ำงต้น
ถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริงทุกประกำร
ลงชื่อ...............................................
(..............................................)
ผู้ร่วมดำเนินกำร

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

ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริง
ทุกประกำร
ลงชื่อ...............................................
(..............................................)
ตำแหน่ง .......................................
.............../.................../.............
(ผู้บังคับบัญชำทีค่ วบคุมกำรดำเนินกำร)
หน้าแรกไม่ต้องใส่เลขหน้าแต่นับหน้า

ลงชื่อ ...............................................
(..............................................)
ผู้อำนวยกำรสำนัก/กอง/เกษตรจังหวัด.............................
.............../.................../.............
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ภาคผนวก
(ตัวอักษร ขนำด 18 pt ตัวหนำ และจัดให้อยูก่ งึ่ กลำงหน้ำกระดำษ)
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ภาคผนวก ... (ตัวอักษร ขนำด 18 pt ตัวหนำ)

หมายเหตุ : กรณีภำคผนวกที่มีข้อมูลหลำยเรื่องให้แยกเป็นภำคผนวก ก, ข, ค, .... หำกมีพียงเรื่องเดียวไม่ต้องใส่ตวั อักษร ก
หลังภำคผนวก

44

แนวทางการเขียนเนื้อหาผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ประกอบด้วย
1. ปก (ปกนอก ปกใน)
ดูจากโครงร่างการเขียนผลงาน
2. คำนำ
ทีเ่ ป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
3. สำรบัญ
4. เนื้อหำผลงำน
4.1 ชื่อผลงำน
4.2 ควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือแนวคิดที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
4.3 สรุปสำระและขั้นตอนกำรดำเนินกำร
4.4 ควำมยุ่งยำกในกำรดำเนินกำร
4.5 ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
4.6 ผลสำเร็จของงำน
4.7 กำรนำไปใช้ประโยชน์
4.8 ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
4.9 ผู้รว่ มดำเนินกำร
4.10 ส่วนของงำนที่ผู้ขอรับกำรประมินเป็นผู้ปฏิบัติ
5. เอกสำรอ้ำงอิง
6. กำรรับรองผลงำน
7. ภำคผนวก (ถ้ำมี)
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ชือ่ ผลงาน (ต้องตรงตามหัวข้อเรื่องที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล)
ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
ระบุแนวคิด ทฤษฎี องค์ควำมรู้ และข้อมูลต่ำง ๆ ที่นำมำใช้ในกำรดำเนินงำน โดยต้องมี
ควำมสอดคล้อง เชื่อมโยงกับผลงำนที่นำเสนอและจัดเรียงลำดับเป็นข้อ ๆ เริ่มจำกควำมรู้ทำงวิชำกำร แนวคิด
ทฤษฎี ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (เช่น ยุทธศำสตร์ สถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ) ไปจนถึงโครงกำรหรือกิจกรรมหรือ
งำนที่ดำเนิ นกำร โดยทุกรำยกำรจะต้องอ้ำงอิงแหล่งที่มำที่มีควำมน่ำเชื่อถือ ไม่ล้ำสมัย ไม่ นำวิกิพีเดียและ
เว็บบล็อกมำอ้ำงอิง ในกรณีที่เสนอผลงำนวิจัย ให้นำส่วนที่เป็นกำรตรวจเอกสำรในส่วนที่เกีย่ วข้องมำระบุไว้
หำกเรื่องที่นำมำอ้ำงอิงมีรำยละเอียดมำกเกินควำมจำเป็น ให้นำมำเฉพำะประเด็นที่เกี่ยวข้อง
หรื อสรุ ปมำเฉพำะสำระส ำคั ญ หำกประสงค์ จะให้ ผู้ อ่ำนได้ รับทรำบรำยละเอี ยดฉบั บเต็ มของเรื่องนั้ น ๆ
สำมำรถนำไปไว้ที่ภำคผนวกได้ เช่นเดียวกับกำรนำเนื้อหำของโครงกำรหรืองำนหรือกิจกรรมมำใช้ ให้สรุป
เฉพำะสำระสำคั ญแล้ วน ำฉบั บเต็มไว้ที่ภำคผนวก วิธีกำรเขียนอ้ำงอิงให้ ปฏิบั ติตำมคำแนะนำในส่ วนที่ 2
ของคู่มือฉบับนี้
ทั้งนี้ ก่อนที่จะกล่ำวถึงรำยละเอียดทฤษฎี ควำมรู้ทำงวิชำกำร ข้อมูลและสถำนกำรณ์ทเี่ กี่ยวข้อง
จะต้องมีกำรกล่ำวนำก่อน เช่น กำรดำเนินงำนโครงกำร... หรือ กำรดำเนินงำน เรื่อง ... หรือ กำรดำเนินงำน
วิจัยเรื่อง ... ได้ใช้ทฤษฎีควำมรู้ทำงวิชำกำรและสถำนกำรณ์ทเี่ กี่ยวข้องเรื่องอะไรบ้ำง จัดเรียงลำดับเป็นข้อ ๆ

สรุปสาระและขั้นตอนการดาเนินการ
1. หลักการและเหตุผล
กล่ำวถึงควำมเป็นมำ สถำนกำรณ์ และควำมจำเป็นของโครงกำรหรือกิจกรรมหรืองำนวิจัย
ที่ผู้ขอรับกำรประเมินเป็นผู้ดำเนินกำร หำกโครงกำรหรือกิจกรรมหรืองำนวิจัยที่นำมำจัดทำเป็นผลงำน
มีขนำดใหญ่หรือผู้ขอรับกำรประเมินดำเนินกำรเพียงบำงขั้นตอน ให้กล่ำวถึงควำมเป็นมำ สถำนกำรณ์ ควำมจำเป็น
และกำรดำเนินงำนโครงกำรหรือกิจกรรมหรืองำนวิจัยในภำพรวมก่อน และกล่ำวถึงสิ่งที่ผู้ขอรับกำรประเมิน
เป็นผู้ดำเนินกำรในลำดับถัดไป กำรเขียนหลักกำรและเหตุผลให้เขียนอย่ำงมีเหตุและผล กระชับ ตรงประเด็น
ไม่ต้องแจงรำยละเอียดเป็น ข้อ ๆ และไม่ควรมีควำมยำวเกินหนึ่งหน้ำกระดำษ หำกมีกำรนำข้อมูลสถิติ
ตัวเลขจำกแหล่งอื่นมำใช้ต้องมีกำรอ้ำงอิง โดยสำมำรถอ้ำงอิงแทรกในเนื้อหำ ได้ในลักษณะของกำรอ้ำงอิง
ท้ำยข้อควำมหรือข้อมูลที่นำมำอ้ำง
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2. วัตถุประสงค์
ระบุวัตถุประสงค์ของโครงกำรหรืองำนวิจัยหรือกิจกรรมที่ผู้ขอรับกำรประเมินเป็นผู้ดำเนินกำร
โดยต้องสอดคล้อง เชื่อมโยงกับหลักกำรและเหตุผล หำกผู้ขอรับกำรประเมินเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำรหรืองำนวิจัย
และดำเนินกำรเองทุกขั้นตอน ให้นำวัตถุประสงค์ของโครงกำรหรือกิจกรรมหรืองำนวิจัยมำระบุได้เลย
3. เป้าหมาย
กรณี ที่ 1 ผู้ ขอรับกำรประเมิ น ดำเนิ นกำรเพี ยงบำงขั้นตอน ให้ ระบุ เฉพำะเป้ ำหมำย
ในส่วนที่ผู้ขอรับกำรประเมินเป็นผู้ดำเนินกำร เช่น กลุ่มเป้ำหมำย คือใคร ทำอะไร ที่ไหน จำนวนเท่ำไร
กรณี ที่ 2 ผู้ ขอรับกำรประเมินดำเนินกำรเองทั้งหมด ให้ นำเป้ำหมำยของงำนหรือ
กิจกรรมหรือโครงกำรหรืองำนวิจัยนั้น ๆ มำระบุได้เลย
4. ขั้นตอนการดาเนินการ
กรณีที่ 1 ผู้ขอรับกำรประเมินดำเนินกำรเพียงบำงขั้นตอน ให้ระบุขั้นตอนและรำยละเอียด
กำรดำเนินงำนที่ผู้ขอรับกำรประเมินเป็นผู้ดำเนินกำร โดยเรียบเรียงเป็นข้อ ๆ ตำมลำดับ
กรณีที่ 2 ผู้ขอรับกำรประเมินดำเนินกำรเองทุกขั้นตอน ให้นำขั้นตอนของงำนหรือกิจกรรม
หรือโครงกำรหรืองำนวิจั ย นั้ น ๆ มำใช้ได้เลย ตั้งแต่เริ่มต้นวำงแผนกำรดำเนินงำนจนถึงกำรดำเนินงำน
แล้วเสร็จโดยเรียบเรียงเป็นข้อ ๆ ตำมลำดับ
ทั้งนี้ หำกบำงขั้นตอนมีผู้ร่วมดำเนินกำร ให้ระบุว่ำ ร่วม....(ทำอะไร)....

ความยุ่งยากในการดาเนินการ
ควำมยุ่งยำกในที่นี้หมำยถึงปัญหำหรือข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอน
ต่ำง ๆ ที่ผู้ขอรับกำรประเมินได้ทำกำรแก้ไขไปแล้วโดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักวิชำกำรเฉพำะทำง
หรือหลักวิชำชีพเฉพำะด้ำนในกำรปฏิบัตงิ ำน โดยให้ระบุว่ำควำมยุ่งยำกคืออะไรและได้แก้ไขอย่ำงไร
สำหรับ กำรขำดแคลนอัตรำกำลังหรือขำดแคลนงบประมำณ จัดเป็ น ปั ญ หำในเชิง
บริ ห ำร ไม่ รวมอยู่ ในเรื่ องควำมยุ่ งยำกที่ ต้อ งแก้ ไขโดยใช้ควำมรู้ ท ำงวิช ำกำร และหำกปั ญ หำที่ เกิดขึ้ น
ยังไม่ได้รับ กำรแก้ไข เนื่ องจำกเกินกำลั งควำมสำมำรถหรื อไม่ใช่บทบำทหน้ ำที่ของผู้ขอรับกำรประเมิน
ไม่ ถื อ ว่ ำ เป็ น ควำมยุ่ งยำก แต่ เป็ น ปั ญ หำอุ ป สรรคที่ จ ะต้ อ งน ำไปไว้ ภ ำยใต้ หั ว ข้ อ ปั ญ หำอุ ป สรรคและ
ข้อเสนอแนะ
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ระยะเวลาที่ดาเนินการ
ระยะเวลาของกิจกรรมหรือโครงการหรืองานวิจัยทีด่ าเนินการ
ให้ ร ะบุ ว่ ำ แต่ ล ะขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น กำรของงำนหรื อ กิ จ กรรมหรื อ โครงกำรหรื อ
งำนวิจัยทีผ่ ู้ขอรับกำรประเมินดำเนินกำรดำเนินกำรเมื่อไร ให้เขียนเป็นข้อ ๆ โดยระบุเดือน ปี ทีด่ ำเนินกำร
ไว้ด้ำนขวำเป็นแนวเดียวกัน
ระยะเวลาที่จัดทาผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับสูงขึ้น
ให้ ร ะบุ ขั้ น ตอนกำรจั ด ท ำรำยงำนเพื่ อ ขอรั บ กำรประเมิ น เลื่ อ นระดั บ สู งขึ้ น ตั้ งแต่
กำรวำงแผนจั ดทำผลงำนจนถึงจั ดทำรำยงำนแล้ วเสร็จเป็ นรูปเล่มให้ เขี ยนเป็น ข้อ ๆ โดยระบุ เดื อน ปี
ที่ดำเนินกำรไว้ด้ำนขวำเป็นแนวเดียวกัน

ผลสาเร็จของงาน
ผลสาเร็จของงานเชิงปริมาณ
เป็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นตำมขั้นตอนกำรดำเนินกำรทีผ่ ู้ขอรับกำรประเมินเป็นผู้ดำเนินกำร
โดยแสดงถึงปริ มำณของผลงำนเมื่ อเปรียบเที ยบกั บเป้ ำหมำย เช่ น จำนวนครั้ งในกำรเข้ ำร่ว มกิ จ กรรม
จำนวนสมำชิกกลุ่ม เป็นต้น และสำมำรถสรุปผลเป็นตำรำงหรือตำรำงภำพ (กรำฟ แผนภูมิ) เพิ่มเติมได้
หำกมีรำยละเอียดของผลงำนในเชิงปริมำณ เช่น รำยละเอียดหลักสูตร ผลกำรประเมิน
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ภำพกิจกรรม ให้นำไปไว้ในภำคผนวก
ผลสาเร็จของงานเชิงคุณภาพ
เป็ น ผลส ำเร็ จ ของงำนหรื อ กิ จ กรรมหรื อ โครงกำรหรื อ งำนวิ จั ย ที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง
กำรตอบสนองวัตถุประสงค์ แนวคิด ยุทธศำสตร์ของรัฐบำล กระทรวง กรม หรือจังหวัด รวมถึงผลกระทบ
เชิงบวกที่เกิดขึ้น เช่น ส่งผลให้เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนในกำรเพำะปลูกได้ ... บำท/ไร่ กำรตอบสนองต่อ
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ หรือของผู้รับบริกำร หรือผลตอบแทนที่ได้จำกกำรดำเนินงำน กำรลดค่ำใช้จ่ำย
กำรลดต้นทุนกำรผลิต ผลกำไรที่เกิดขึ้น รำยได้ที่เพิ่มขึ้น กำรลดเวลำกำรปฏิบัติงำน กำรลดปัจจัยกำรผลิต
ที่เป็นพิษต่อสภำพแวดล้อม กำรจ้ำงงำนที่เพิ่มขึ้น คุณภำพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น เป็นต้น

การนาไปใช้ประโยชน์
อธิบำยกำรนำผลงำนไปใช้ประโยชน์ โดยระบุว่ำ หน่วยงำนหรือบุคคลใดได้ประโยชน์
และได้ประโยชน์อย่ำงไร เช่น ใช้ปรับปรุงแนวทำงกำรดำเนินงำนหรือแกไขปญหำในงำนที่ปฏิบัติหรือของ
หนวยงำน หรือนำไปพัฒ นำ ต่อยอด ขยำยผลกำรดำเนินงำนได้อย่ำงไร หรือ เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร
ชุม ชน และสั งคมอย่ ำงไร ส่ งผลต่ อกำรพั ฒ นำงำนทั้ งทำงตรงและทำงอ้ อมอย่ ำงไร ทั้ งนี้ สำมำรถให้
ขอเสนอแนะเพิม่ เติมได้เพื่อให้ผลงำนนี้เกิดประโยชน์มำกยิ่งขึ้น
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
เป็ นปั ญ หำอุปสรรคของกำรดำเนินงำนที่ผู้ขอรับกำรประเมินไม่สำมำรถแก้ไขได้เอง
ซึ่ งส่ งผลให้ กำรปฏิ บั ติ งำนไม่ เป็ น ไปตำมที่ คำดหวัง โดยให้ ระบุ ส ำเหตุ ข องปั ญ หำว่ำเกิ ดจำกสำเหตุ ใด
มีปัจจัยอะไรมำเกี่ยวข้องบ้ำง
ข้อเสนอแนะ
ผู้ ขอรั บ กำรประเมิ น มี ข้ อเสนอแนะเพื่ อกำรแก้ ไขปั ญ หำอุ ป สรรคที่ เกิ ดขึ้ น อย่ ำงไร
เป็นกำรเสนอแนวทำงเชิงสร้ำงสรรค์ที่คำดหวังได้ว่ำจะเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
ทั้ งนี้ ปั ญ หำอุ ป สรรคกั บ ข้ อ เสนอแนะต้ อ งสอดคล้ อ งกั น และเพื่ อ ให้ ส ะดวกต่ อ
กำรทำควำมเข้ำใจ เช่น ข้อเสนอแนะข้อที่ 1 ควรสอดคล้องกับปัญหำอุปสรรคข้อที่ 1 ข้อเสนอแนะข้อที่ 2
ควรสอดคล้องกับปัญหำอุปสรรคข้อที่ 2 เป็นต้น

ผู้ร่วมดาเนินการ
แสดงชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัดของผู้ร่วมดำเนินกำร โดยระบุสัดส่วนในรูปของร้อยละ
และรำยละเอี ย ดที่ เป็ น ควำมรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ร่ ว มด ำเนิ น กำร หำกเป็ น ผลงำนที่ ป ฏิ บั ติ เองทั้ ง หมด
และไม่มีผู้ร่วมดำเนินกำร ให้ระบุว่ำ ไม่มี

ส่วนของงานที่ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ปฏิบัติ
ระบุ รำยละเอี ยดเกี่ ยวกั บขั้ นตอนด ำเนิ นงำน และสั ดส่ วนของผลงำนทั้ งหมดที่ ผู้ ขอรั บ
กำรประเมินผลงำนเป็นผู้ปฏิบัติ
หำกไม่มีผู้ร่วมดำเนินกำร ให้ระบุ ผู้ขอรับกำรประเมินเป็นผู้ดำเนินกำรร้อยละ 100
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เอกสารอ้างอิง
กำรเขี ยนเอกสำรอ้ ำงอิ งท้ ำยเล่ ม ให้ ปฏิ บั ติ ตำมค ำแนะน ำกำรเขี ยนอ้ ำงอิ งในส่ วนที่ 2
ของคู่มือฉบับนี้
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ขอรับรองว่ำผลงำนเรื่อง.................................................ดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นควำมจริง
ทุกประกำร
ลงชื่อ ...............................................
(................................................)
.............../.................../.............
ขอรับรองว่ำสัดส่วนหรือลักษณะงำนในกำรดำเนินงำนของผู้ขอรับกำรประเมินข้ำงต้น
ถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริงทุกประกำร
ลงชื่อ...............................................ลงชื่อ...............................................
(..............................................)
(..............................................)
ผู้ร่วมดำเนินกำร
ผู้ร่วมดำเนินกำร
ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริง
ทุกประกำร
ลงชื่อ...............................................
(..............................................)
ตำแหน่ง .......................................
.............../.................../.............
(ผู้บังคับบัญชำที่ควบคุมกำรดำเนินกำร)
ลงชื่อ ...............................................
(..............................................)
ผู้อำนวยกำรสำนัก/กอง .............................
.............../.................../.............
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ... ...............................................................................................
หำกผลงำนมี ลั กษณะเฉพำะ เช่น แผ่ น พั บ หนั งสื อ ผู้ เสนอผลงำนอำจส่ งผลงำนจริง
ประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรก็ได้
หำกมีกำรวิเครำะห์ข้อมูล ไม่ต้ องแสดงรำยละเอียดในกำรเสนอผลงำน แต่อำจนำมำใช้
เป็นข้อมูลแนบประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรได้
หำกเป็นรำยงำนกำรศึกษำวิจัย ต้องแนบผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ทมี่ ีเลขทะเบียนวิจัย

หมายเหตุ : กรณีภำคผนวกที่มีข้อมูลหลำยเรื่องให้แยกเป็นภำคผนวก ก, ข, ค, .... หำกมีพียงเรื่องเดียวไม่ต้องใส่ตัวอักษร ก
หลังภำคผนวก
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ส่วนที่ 4
การเขียนข้อเสนอแนวคิดหรือวิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โครงร่างการเขียนข้อเสนอแนวคิดฯ
แนวทางการเขียนเนื้อหาของข้อเสนอแนวคิดฯ

หน้า 55
หน้า 68
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โครงร่างการเขียนข้อเสนอแนวคิดหรือวิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุง
งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วย
1. ปก (ปกนอก ปกใน)
2. คำนำ
3. สำรบัญ
4. เนื้อหำ
4.1 หลักกำรและเหตุผล
4.2 บทวิเครำะห์และแนวคิด
4.3 ข้อเสนอ
4.4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
4.5 ตัวชีว้ ัดควำมสำเร็จ
5. เอกสำรอ้ำงอิง
6. ภำคผนวก (ถ้ำมี)
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ตัวอย่าง ปกนอก และปกใน
ระยะห่ำงจำกขอบกระดำษด้ำนบน 1.5 นิ้ว
(หน้ำปกใช้ตัวอักษร ขนำด 22 pt ตัวหนำ)
1.5 นิ้ว

ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

0.75 นิว้ หรือ ¾ นิ้ว

(เว้น 1 - 2 บรรทัด) ด

เรื่อง
(เว้น 1 - 2 บรรทัด) ด

...................................(ชื่อเรื่อง)......................................
....................................................
(เว้น 1 - 2 บรรทัด) ด

โดย
(เว้น 1 - 2 บรรทัด) ด

นาย .....................................
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่.........
กลุ่ม.................................
สานักงานเกษตรจังหวัด.........................
(เว้น 2 - 3 บรรทัด) ด
ข้อเสนอแนวคิดนี้
เป็นเอกสารประกอบการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่............
กลุ่ม.............................. สานักงานเกษตรจังหวัด..................................
กรมส่งเสริมการเกษตร
พ.ศ. ......... (ปีที่ขอรับการประเมิน)...........
ระยะห่ำงจำกขอบกระดำษด้ำนล่ำง 1.0 นิ้ว
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คานา (ตัวอักษร ขนำด 18 pt ตัวหนำ)
(เว้น 1 บรรทัด)d
ย่อหน้ำเว้นเข้ำไป 1.0 นิ้ว หรือ เท่ำกับ 2 Tab อัตโนมัติ และเนื้อหำใช้ตัวอักษรขนำด 16 pt ตัวปกติ
1.0 นิ้ว
กล่ำวถึงสถำนกำรณ์ ควำมจำเป็นที่จะต้องเสนอแนวทำงเพื่อพัฒนำงำนในตำแหน่งที่ผู้ขอรับกำรประเมินจะได้รับกำรแต่งตั้ง

(เว้น 3 - 4 บรรทัด ก่อนคำลงท้ำย)

ชื่อ – สกุล
เดือน... พ.ศ. ........
(กำรลงท้ำยให้ชิดขวำ และจัดกึ่งกลำง ระหว่ำงชื่อ - สกุล และเดือน... พ.ศ. ........)

หมายเหตุ : ชื่อ - สกุล ไม่ต้องระบุคำนำหน้ำนำม
เดือน... พ.ศ. ........ ระบุเดือน และพ.ศ. ทีจ่ ัดทำผลงำนเพื่อขอประเมิน
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สารบัญ (ตัวอักษร ขนำด 18 pt ตัวหนำ)
(เว้น 1 บรรทัด)d
(ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวหนำ) หน้า

สำรบัญตำรำง
สำรบัญภำพ
หลักกำรและเหตุผล
บทวิเครำะห์และแนวคิด
ข้อเสนอ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เอกสำรอ้ำงอิง
ภำคผนวก
ภำคผนวก ก...............................................................
ภำคผนวก ข ...............................................................
0.5 นิ้ว ภำคผนวก … ...............................................................

(2)
(3)
…..
.....
…..
.….
…..
…..
....
....
....
....

หมายเหตุ : กำรใส่ สำรบัญตำรำง หน้ำ (...) และสำรบัญภำพ หน้ำ (...) ในหน้ำสำรบัญ
- หำกในเล่ม ไม่มีเนื้อหำที่แสดงข้อมูลในลักษณะตำรำง และรูปภำพ ไม่ต้องใส่ สำรบัญตำรำง และสำรบัญภำพ
- หำกในเล่ม มีเนือ้ หำที่แสดงข้อมูลในลักษณะตำรำง และรูปภำพ หรืออย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ให้ใส่ สำรบัญตำรำง
หน้ำ (...) และตำมด้วยสำรบัญภำพ หน้ำ (...) หรืออย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่แสดงในเล่ม
ทั้งนี้ หำกมี สำรบัญตำรำง หน้ำ (...) และ/หรือ สำรบัญภำพ หน้ำ (...) นั้น จะต้องเพิ่มหน้ำ สำรบัญตำรำง และ/
หรือ สำรบัญภำพในหน้ำถัดไปต่อจำกหน้ำสำรบัญนี้ด้วย โดยระบุเลขหน้ำ (...) หัวมุมกระดำษด้ำนบน
กำรใส่ ภำคผนวก ในหน้ำสำรบัญ
- หำกในเล่ม มีเนื้อหำภำคผนวกที่มีข้อมูลหลำยเรื่องให้แยกเป็นภำคผนวก ก, ข, ค, .... ให้ย่อหน้ำเว้นเข้ำไป
0.5 นิ้ว หรือ เท่ำกับ 1 Tab อัตโนมัติ ก่อนที่จะพิมพ์คำว่ำ ภำคผนวก ก, ภำคผนวก ข, ภำคผนวก ...
- หำกมีพียงเรื่องเดียวไม่ต้องใส่ตัวอักษร ก หลังภำคผนวก
- หำกในเล่ม ไม่มเี นื้อหำภำคผนวก ไม่ต้องใส่ภำคผนวกในหน้ำสำรบัญ
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(2)

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3
4

หน้า
....................................................................................................................
.....................................................................................................
....................................................................................................................
......................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................
........................................................................................................

ตารางผนวกที่ (ถ้ำมี)
1
....................................................................................................................
....................................................................................................................
2
....................................................................................................................
....................................................................................................................

…….
…….
…….
…….

…….
…….

หมายเหตุ : กรณีในภำคผนวก มีเนื้อหำที่แสดงข้อมูลในลักษณะตำรำง ให้เพิ่ม ตำรำงผนวกที่ ต่อจำกชื่อตำรำง
สุดท้ำย ในหน้ำสำรบัญตำรำง
หำกในภำคผนวก ไม่มีเนื้อหำทีแ่ สดงข้อมูลในลักษณะตำรำง ไม่ตอ้ งมี ตำรำงผนวกที่ ในหน้ำสำรบัญตำรำง

59

(3)

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4

หน้า
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

ภาพผนวกที่ (ถ้ำมี)
1
....................................................................................................................
....................................................................................................................
2
....................................................................................................................

…….
…….
…….
…….

…….
…….

หมายเหตุ : กรณีในภำคผนวก มีเนื้อหำที่แสดงข้อมูลในลักษณะรูปภำพ ให้เพิ่ม ภำพผนวกที่ ต่อจำกชื่อภำพสุดท้ำย
ในหน้ำสำรบัญภำพ
หำกในภำคผนวก ไม่มีเนื้อหำทีแ่ สดงข้อมูลในลักษณะรูปภำพ ไม่ต้องมี ภำพผนวกที่ ในหน้ำสำรบัญภำพ
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หน้าแรกไม่ต้องใส่เลขหน้าแต่นับหน้า

ชื่อเรื่อง …………………………………………………………………………………………...........
...................... (ตัวอักษรขนำด 20 pt ตัวหนำ)
(เว้น 1 บรรทัด) ก

หลักการและเหตุผล (ตัวอักษรขนำด 18 pt ตัวหนำ)
(ย่อหน้ำเว้นเข้ำไป 1.0 นิ้ว หรือ เท่ำกับ 2 Tab อัตโนมัติ เนื้อหำใช้ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ
และไม่ควรเกิน 1 หน้ำกระดำษ)ก
1.0 นิ้ว

(เว้น 1 บรรทัด) ก

บทวิเคราะห์และแนวคิด (ตัวอักษรขนำด 18 pt ตัวหนำ)
ทฤษฎี ความรู้ทางวิชาการ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง (ตัวอักษรขนำด 16 pt ตัวหนำ)

1.0 นิ้ว

(ย่อหน้ำเว้นเข้ำไป 1.0 นิ้ว หรือ เท่ำกับ 2 Tab อัตโนมัติ เนื้อหำใช้ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)

ได้นำทฤษฎี ควำมรู้ทำงวิชำกำร และสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินกำร ประกอบด้วย
1. (ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)
2.
3.
4.
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
(เว้น 1 บรรทัด) ก

1. (หัวข้อรองใช้ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวหนำ)
1.1 (เนื้อหำใช้ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)
1.1.1
1)
(1)

(เว้น 1 บรรทัด) ก

2. (หัวข้อรองใช้ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวหนำ)
2.1 (เนื้อหำใช้ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)
2.1.1
1)
(1)
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การวิเคราะห์ (ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวหนำ) (ตัวอย่าง กรณีที่ใช้ SWOT Analysis)
เกริ่นนำว่ำ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร (ชื่อเรื่อง) ได้ใช้เทคนิค SWOT
Analysis ปรำกฏผลดังนี้ (ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)

จุดแข็ง (Strengths) (ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวหนำ)
1. (ตัวอักษร ขนำด 16 pt ตัวปกติ)
2.
3.
(เว้น 1 บรรทัด)d

จุดอ่อน (Weakness)
1.
2.
3.
(เว้น 1 บรรทัด)d

โอกาส (Opportunity)
1.
2.
3.

(เว้น 1 บรรทัด)d

อุปสรรค (Threat)
1.
2.
3.
จำกผลกำรวิเครำะห์โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ผู้ขอรับกำรประเมินได้ กำหนด
กลยุทธ์เพื่อเป็นแนวคิดในกำร....(ชื่อเรื่อง)..โดยใช้ตำรำง TOWS Matrix ดังตำรำงที่ .....
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ตารางที่ .... TOWS Matrix เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในกำร..................(ชื่อเรื่อง)..............................
จุดแข็ง (Strengths)
1. ………………………………………… (S1)
2. ………………………………………… (S2)
3. ……………………………………..… (S3)

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ……………………………………… (W1)
2. ……………………………………… (W2)
3. ……………………………………… (W3)

โอกาส (Opportunities)

(หัวข้อหลักในตำรำง ตัวอักษรขนำด
12 - 16 pt ตัวหนำ)
(เนื้อหำในตำรำง ตัวอักษรขนำด
12 - 16 pt ปกติ)
กลยุทธ์เชิงรุก SO

กลยุทธ์เชิงแก้ไข WO

1. ………………………………………… (O1)
2. ………………………………………… (O2)
3. ………………………………………… (O3)

1. …………………………. ( S……. + O…..)
2. …………………………. ( S……. + O…..)
3. …………………………. ( S……. + O…..)

1. ……………………. ( W……. + O…..)
2. ……………………. ( W……. + O…..)
3. …………………… ( W……. + O…..)

อุปสรรค (Threats)
1. ………………………………………… (T1)
2. ………………………………………… (T2)
3. ………………………………………… (T3)

กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST
1. …………………………. ( S……. + T…..)
2. …………………………. ( S……. + T…..)
3. …………………………. ( S……. + T…..)

กลยุทธ์เชิงรับ WT
1. ……………………. ( W……. + O…..)
2. ……………………. (W……. + O…..)
3. ……………………. (W……. + O…..)

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

(เว้น 1 บรรทัด)

แนวคิดในการพัฒนางาน (ตัวอักษรขนำด 16 pt ตัวหนำ)
1. (ตัวอักษรขนำด 16 pt ปกติ)
2.
3.

(เว้น 1 บรรทัด)
ข้อเสนอ (ตัวอักษรขนำด 18 pt ตัวหนำ)
เกริ่นนำแนวคิดที่เลือก และระบุข้อเสนอเป็นข้อ ๆ
(ตัวอักษรขนำด 16 pt ปกติ)

1. (ตัวอักษรขนำด 16 pt ปกติ)
2.
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ตัวอักษรขนำด 18 pt ตัวหนำ)
1. (ตัวอักษรขนำด 16 pt ปกติ)
2.
(เว้น 1 บรรทัด)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ (ตัวอักษรขนำด 18 pt ตัวหนำ)
1. (ตัวอักษรขนำด 16 pt ปกติ)
2.
ฟ(กำหนดระยะห่ำงก่อนลงชื่อ 1 - 3 บรรทัด)

ลงชื่อ.................................................
(................................................)
ผู้ขอรับกำรประเมิน
........./................/...........
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หน้าแรกไม่ต้องใส่เลขหน้าแต่นับหน้า

เอกสารอ้างอิง (ตัวอักษรขนำด 18 pt ตัวหนำ)
(เว้น 1 บรรทัด) ก
(ตัวอักษรขนำด 16 pt จัดพิมพ์ตำมรูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง หำกไม่สำมำรถเขียนอ้ำงอิงได้จบในบรรทัดเดียวกัน
0.5 นิ้ว เมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ให้ย่อหน้ำ โดยเว้นระยะ 0.5 นิ้ว หรือ 1 Tab ก่อนที่จะพิมพ์เนื้อหำต่อไป)
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หน้าแรกไม่ต้องใส่เลขหน้าแต่นับหน้า

ภาคผนวก
(ตัวอักษร ขนำด 18 pt ตัวหนำ และจัดให้อยู่กึ่งกลำงหน้ำกระดำษ)
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ภาคผนวก …

(ตัวอักษรขนำด 18 pt ตัวหนำ)

67

แนวทางการเขียนเนื้อหาของข้อเสนอแนวคิดหรือวิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือ
ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วย
1. ปก
ดูจากโครงร่างการเขียนข้อเสนอแนวคิดหรือ
2. คำนำ
วิธีการ เพื่อพัฒนางานฯ
3. สำรบัญ
4. เนื้อหำ
4.1 หลักกำรและเหตุผล
4.2 บทวิเครำะห์และแนวคิด
4.3 ข้อเสนอ
4.4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
4.5 ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
5. เอกสำรอ้ำงอิง
6. ภำคผนวก
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ชื่อเรื่อง (ตรงตามหัวข้อที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล)
หลักการและเหตุผล
อธิบำยถึงเหตุผลควำมจำเป็น ควำมเป็นมำ สถำนกำรณ์ สภำพปัญหำสำเหตุที่นำเสนอ
แนวคิดเพื่อแก้ไขปั ญหำหรือพัฒ นำงำนโดยเป็นแนวคิดที่ผู้ขอรับกำรประเมินสำมำรถดำเนินกำรได้ด้วย
ตนเองและควรระบุว่ำก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงไร
กำรเขียนหลักกำรและเหตุผลให้เขียนในลักษณะร้อยแก้ว เรียบเรียงนื้อหำอย่ำงมีเหตุมีผล
กระชับ ตรงประเด็น มีที่ไปที่มำชัดเจนโดยไม่ต้องแจงรำยละเอียดเป็นข้อๆ และไม่ควรมีควำมยำวเกินหนึ่ง
หน้ำกระดำษ หำกมีกำรนำข้อมูลสถิติ ตัวเลขจำกที่อื่นมำใช้ต้องมีกำรอ้ำงอิง โดยสำมำรถอ้ำงอิงต่อท้ำยหรือ
แทรกในเนื้อหำได้ในลักษณะของกำรอ้ำงอิงท้ำยข้อควำมหรือข้อมูลที่นำมำอ้ำง

บทวิเคราะห์และแนวคิด
กำรจั ด ท ำแนวคิ ด หรื อ วิ สั ย ทั ศ น์ ห รื อ แผนงำนที่ จ ะท ำในอนำคตเพื่ อ พั ฒ นำงำนหรื อ
ปรั บ ปรุ งงำนในตำแหน่ งที่ จ ะได้ รับ กำรแต่งตั้งให้ มีป ระสิ ท ธิภ ำพมำกขึ้น ควรเริ่ม ด้ว ยกำรศึก ษำทฤษฎี
ควำมรู้ทำงวิชำกำร สถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง แผนยุทธศำสตร์และข้อมูลของหน่วยงำน ผลกำรปฏิบัติ งำน
ผลงำนวิจั ยหรือผลงำนวิชำกำรอื่น ๆ ก่อนที่จะวิเครำะห์ สถำนกำรณ์และปัญ หำ และนำไปสู่ กำรจัดทำ
แนวคิดเพื่อแสดงให้เห็นว่ำแนวคิดดังกล่ำว จะสำมำรถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรทำงำน
ได้จริง โดยเขียนเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย

ทฤษฎี ความรู้ทางวิชาการ และสถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้อง
ระบุ ทฤษฎี ควำมรู้ ทำงวิ ชำกำรยุ ทธศำสตร์ ของหน่ วยงำน และสถำนกำรณ์ ห รื อข้ อมู ล
ที่ เกี่ ยวข้ อง โดยต้ อ งมี ส ำระสอดคล้ อ งกั บ ชื่ อ แนวคิ ด ที่ น ำเสนอ และเป็ น ข้ อ มู ล ประกอบกำรวิ เครำะห์
โดยทุกรำยกำรจะต้องอ้ำงอิงแหล่งที่มำ หำกเรื่องที่นำมำอ้ำ งอิงมีรำยละเอียดมำกเกินควำมจำเป็นให้นำมำ
เฉพำะประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือสรุปมำเฉพำะสำระสำคัญ หำกประสงค์จะให้ผู้อ่ำนได้รับทรำบรำยละเอียด
ฉบั บ เต็ม หรือรำยละเอีย ดกำรวิเครำะห์ ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกำรอ้ำงอิง ของเรื่องนั้น ๆ สำมำรถนำไปไว้
ที่ภำคผนวกได้ (กำรอ้ำงอิง ให้ใช้หลักกำรและวิธีกำรที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของคู่มือฉบับนี้)
ทั้งนี้ ก่อนที่จะกล่ำวถึงรำยละเอียดทฤษฎี ควำมรู้ทำงวิชำกำร ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน
และสถำนกำรณ์ หรื อข้ อมู ลที่ เกี่ ยวข้ อง จะต้ องมี กำรกล่ ำวน ำก่ อน เช่ น กำรจั ดท ำข้ อเสนอแนวคิ ดเรื่ อง ...
ได้ใช้ทฤษฎี ควำมรู้ทำงวิชำกำร และสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องเรื่องอะไรบ้ำง จัดเรียงลำดับเป็นข้อ ๆ
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การวิเคราะห์
กำรวิเครำะห์ ใช้ข้อมูลจำกทฤษฎี ควำมรู้ทำงวิชำกำร และสถำนกำรณ์ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้
ขอรับกำรประเมินได้ตรวจเอกสำรไว้แล้ว โดยใช้ SWOT Analysis (จะต้องแสดงตำรำง TOWS Matrix) หรือ
เครื่องมืออื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม เช่น Problem Tree, Balance Scorecard แผนผังก้ำงปลำ ฯลฯ
SWOT Analysis เป็นเครื่องมือที่นิ ยมใช้กันอย่ำงแพร่ห ลำย มีวัตถุประสงค์ส ำคัญ เพื่ อ
วิเครำะห์ศักยภำพ (potential) และควำมสำมำรถ (capacity) ขององค์กร และนำผลที่ได้ไปกำหนดกลยุทธ์
หรือแนวคิดในกำรพัฒ นำงำนในอนำคต โดยผู้ ขอรับกำรประเมินจะต้องส ำรวจสภำพกำรณ์ ห รือ ปัจจัย
2 ด้ ำน คือ สภำพกำรณ์ ภำยในหรื อปั จจั ยภำยใน และสภำพกำรณ์ ภำยนอกหรือปั จจั ยภำยนอกองค์กร/
หน่วยงำน โดยยึดหลักว่ำ
- สภำพกำรณ์ภำยในหรือปัจจัยภำยใน เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ห รือจัดกำรได้ หำกควบคุมได้
หรือสำมำรถใช้ประโยชน์ เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยได้ ถือว่ำเป็นจุดแข็ง (Strengths - S) แต่หำกควบคุมไม่ได้
ถือว่ำเป็นจุดอ่อน (Weaknesses - W)
- สภำพกำรณ์ภำยนอกหรือปัจจัยภำยนอก เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หรือจัดกำรไม่ได้ หำกเป็น
สิ่งที่เกื้อหนุนต่อกำรทำงำนหรือต่อองค์กร/หน่วยงำน ถือว่ำเป็นโอกำส (Opportunities - O) แต่หำกเป็น
สิ่งที่ไม่เกื้อหนุนหรือคุกคำมกำรดำเนินงำนขององค์กรถือว่ำเป็นอุปสรรค (Threats - T)
เมื่ อท ำ SWOT Analysis ได้ จุ ดแข็ ง จุ ดอ่ อน โอกำส และอุ ปสรรคแล้ ว ขั้ นตอนต่ อไป
ผู้ขอรับกำรประเมิ น จะต้องน ำ ผลกำรวิเครำะห์ มำเข้ำตำรำง TOWS Matrix เพื่ อกำหนดกลยุทธ์ขึ้นมำ
ซึ่งมีได้ 4 แบบ ได้แก่
- กลยุทธ์เชิงรุก (SO) เกิดจำกกำรจับคู่กันของจุดแข็งกับโอกำส
- กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) เกิดจำกกำรจับคู่กันของจุดอ่อนกับโอกำส
- กลยุทธ์เชิงรับ (ST) เกิดจำกกำรจับคู่กันของจุดแข็งกับอุปสรรค
- กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) เกิดจำกกำรจับคู่กันของจุดอ่อนกับอุปสรรค

แนวคิดในการพัฒนางาน
แนวคิดในกำรพัฒนำงำนเป็นแนวคิดที่ผู้ขอรับกำรประเมินวิเครำะห์และสรุปจำกกลยุทธ์ที่
ได้จำก TOWS Matrix เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำหรือปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น แนวคิดจึงมีลักษณะ
กว้ำง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องระบุวิธีกำรปฏิบัติ

ข้อเสนอ
ข้อเสนอต้องสอดคล้องกับแนวคิดในกำรพัฒนำงำน สอดคล้องกับบริบทหน่วยงำน ยุทธศำสตร์
ที่เกี่ยวข้อง และตรงตำมบทบำทหน้ ำที่ ของตำแหน่งที่ ขอรับกำรประเมิ น โดยให้ ระบุ แนวทำง วิ ธีกำร และ
ช่วงเวลำที่ จ ะน ำไปปฏิ บั ติได้ อ ย่ ำงเป็ น รูป ธรรม สอดคล้ อ งกั บ สถำนกำรณ์ และควำมเป็ น จริงของพื้ น ที่
ให้ เห็ น ผลได้อย่ ำงชัด เจน ทั้งนี้ ข้อเสนอจะต้องเป็ นแนวทำงหรือ วิธีกำรที่ผู้ ขอรับกำรประเมิน สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ด้วยตัวเองโดยจะมีกำรติดตำมผลภำยหลัง
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เนื่องจำกข้อเสนอเป็นวิธีกำรปฏิบัติภำยใต้แนวคิด ในขั้นตอนนี้ ผู้ขอรับกำรประเมินสำมำรถ
ระบุแนวคิดแล้วตำมด้วยข้อเสนอเป็นข้อ ๆ อย่ำงไรก็ตำม แนวคิดในกำรพัฒนำงำนบำงข้อผู้ขอรับกำรประเมิน
อำจไม่ต้ องจั ดท ำข้อเสนอก็ ได้ หำกแนวคิ ดนั้ น ไม่ อ ยู่ในสำยงำนรับ ผิ ด ชอบหรือ เป็ น เรื่ อ งที่ ผู้ ขอรับ กำร
ประเมินไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ด้วยตัวเอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระบุผลที่คำดหมำยหรือมุ่งหวังที่จะให้เกิดขึ้นจำกข้อเสนอ เพื่อเป็นกำรพัฒนำงำนหรือ
ปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นซึ่งผลงำนดังกล่ำวต้องแสดงได้ทั้งเชิงปริมำณและเชิง คุณภำพตลอดจน
ช่วงเวลำที่คำดว่ำผลงำนนั้นจะเกิดประโยชน์ต่อบุคคลเป้ำหมำย และสำมำรถวัดได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ระบุกิจกรรมและตัวชี้วัดตำมข้อเสนอที่สำมำรถนำมำใช้วัดผลผลิตเพื่อพัฒนำงำนหรือปรับปรุง
ได้อย่ำงชัดเจนถูกต้องและน่ ำเชื่อถือสำมำรถตรวจสอบได้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพและประสิทธิผลซึ่งจะมี
กำรติดตำมผลภำยหลังกำรแต่งตั้งแล้ว

ลงชื่อ.................................................
(................................................)
ผู้ขอรับกำรประเมิน
........./................/...........
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หน้าแรกไม่ต้องใส่เลขหน้าแต่นับหน้า

เอกสารอ้างอิง
กำรเขี ยนเอกสำรอ้ ำงอิ งท้ ำยเล่ ม ให้ ปฏิ บั ติ ตำมค ำแนะน ำกำรเขี ยนอ้ ำงอิ งในส่ วนที่ 2
ของคู่มือฉบับนี้
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ... ...............................................................................................................
หำกมีกำรวิเครำะห์ข้อมูล ไม่ต้องแสดงรำยละเอียดในกำรเสนอผลงำน แต่อำจนำมำใช้
เป็นข้อมูลแนบประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรได้
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ส่วนที่ 5
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
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ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
1. รูปแบบการจัดพิมพ์
1.1 การลาดับตัวเลขและการพิมพ์ตัวอักษรตัวหนา พบข้อผิดพลาดจานวนมาก
ดังตัวอย่าง การลาดับตัวเลขและการพิมพ์ตัวอักษรตัวหนา ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย และการแก้ไขที่ถูกต้อง
1.2 ระยะห่างระหว่างบรรทัดไม่เป็นไปตามรูปแบบการจัดทาผลงานประเมินบุคคลเพื่อเลื่อน
ระดับที่สูงขึ้น
1.3 การจัดพิมพ์มีคาผิด การเว้นวรรคตอนและใช้เครื่องหมายต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง
1.4 รูปแบบการจัดพิมพ์ไม่ตรงตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
1.5 การอ้างอิงในเนื้อความ และเอกสารอ้างอิงที่ระบุไว้ท้ายเล่มไม่สอดคล้องกัน
1.6 การอ้างอิงในเนื้อความในส่วนของทฤษฎี ความรู้ทางวิชาการและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
มีหลายรูปแบบในเล่มเดียวกัน คือ มีทั้งอ้างอิงก่อนข้อความ อ้างอิงในเนื้อความ ขอให้เลือกอ้างอิงก่อนข้อความ
หรือและอ้างอิงหลังข้อความ อย่างใดอย่างหนึ่ง และให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเล่ม
1.7 การอ้างอิงในเนื้อความในส่วนของหลักการและเหตุผล มีการอ้างอิงหน้าข้อความ ขอให้
เลือกอ้างอิงหลังข้อความหรืออ้างอิงแทรกในเนื้อความ ขึ้นกับตาแหน่งข้อมูลที่นามาใช้ในหลักการและเหตุผล
1.8 การอ้างอิงแหล่งอ้างอิงที่เป็นภาษาต่างประเทศ มีการใช้คาอ่านเป็นภาษาไทยไว้ด้วย
เช่น โรเจอร์ และโชเมคเกอร์ Rogers & Shoemaker (...) กล่าวว่า ... ขอให้ใช้ภาษาต่างประเทศเพียงอย่างเดียว
1.9 รูปแบบการอ้างอิงไม่ตรงตามทีก่ รมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
2. รายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
2.1 ชื่อเรื่องกับเนื้อหาไม่สอดคล้องกัน หรือชื่อเรื่องไม่ตรงกับเอกสารในขั้นตอนการคัดเลือก
บุคคล
2.2 การตรวจเอกสารในส่วนของความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดาเนินการไม่สอดคล้อง
กับชื่อเรื่อง ข้อมูลที่นามาแสดงไม่เป็นปัจจุบัน และบทความไม่กระชับ
2.3 ในกรณีที่ผู้ขอรับการประเมินนากิจกรรมภายใต้โครงการมาเป็นชื่อผลงานขอรับการประเมิน
ข้อผิดพลาดที่พบ คือ นาหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขั้นตอนการดาเนินการของโครงการ
มาใช้ ทาให้การแสดงผลงานในด้านต่าง ๆ ไม่ชัดเจน และไม่ตรงประเด็น ขอให้เขียนหลั กการและเหตุ ผล
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขั้นตอนการดาเนินการสอดคล้องกับเนื้อหาของกิจกรรมที่ผู้ขอรับการประเมินเป็น
ผู้ดาเนินการ
2.4 ในขั้นตอนการดาเนินการ มีการนาทฤษฎี ความรู้ทางวิชาการมาใช้ทาให้เนื้อหาซ้าซ้อน
กับการตรวจเอกสารและไม่ แสดงถึงกระบวนการทางานที่แท้จริง ขอให้นาขั้นตอนที่ผู้ขอรับการประเมินเป็น
ผู้ดาเนินการมาเขียนให้ชัดเจนตามความเป็นจริง
2.5 หัวข้อความยุ่งยากในการดาเนินการ มีการแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้ขอรับการประเมินซึ่งเป็นความผิดพลาด ขอให้แสดงข้อมูลปัจจัยภายในที่เป็นปัญหาอุปสรรคตามขั้นตอน
การดาเนินงานที่พบ และได้มีการแก้ไขปัญหานั้นแล้วโดยระบุวิธีการแก้ไขด้วยว่าทาอย่างไร
2.6 ผลสาเร็จของงาน เป็นข้อมูลที่แสดงขึ้นมาลอย ๆ โดยไม่มีหลักฐาน ขอให้จัดทาผลสาเร็จ
ของงานเชิงปริมาณเพื่อตอบขั้นตอนการดาเนินการ และผลสาเร็จเชิงคุณภาพเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานที่เสนอ
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2.7 หัวข้อผู้ร่วมดาเนินการ ไม่แสดงร้อยละของงานที่ดาเนินการและรายละเอียดการ
ดาเนินงานของผู้ ร่วมดาเนิน งาน ขอให้แสดงร้อยละของงานที่ดาเนินการและรายละเอียดการดาเนิ นงาน
ของผู้ร่วมดาเนินงานเป็นราย ๆ ไป
2.8 หัวข้อสัดส่วนของงานที่ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ปฏิบัติ หากผู้ขอรับการประเมินไม่ได้
ดาเนินงานร้อยละ 100 จะต้องแสดงร้อยละที่ดาเนินงาน และรายละเอียดการดาเนินงานโดยสรุป
2.9 สัดส่วนของงานที่ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ปฏิบัติไม่น่าเชื่อถือ
2.10 หน้ า รั บ รองผลงาน กรณี ที่ ผ ลงานย้ อ นหลั ง 3 ปี ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผลงานที่ ด าเนิ น การ
ในหน่วยงานปัจจุบัน ผู้รับรองผลงานจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาจากหน่วยงานเดิมที่นามาจัดทาผลงาน
3. การเขียนข้อเสนอแนวคิดหรือวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
3.1 ชื่อเรื่องกับเนื้อหาไม่สอดคล้องกัน
3.2 หลักการและเหตุผล ไม่สื่อถึงวิสัยทัศน์หรือการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาโดยผู้ขอรับ
การประเมินให้ชัดเจน
3.3 การตรวจเอกสารในส่วนของทฤษฎี ความรู้ทางวิชาการ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่
สอดคล้องกับชื่อเรื่อง ข้อมูลที่นามาแสดงไม่เป็นปัจจุบัน และบทความไม่กระชับ
3.4 การเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์หรือแนวคิด
จะต้องเกริ่นให้เข้าใจก่อนว่าใช้เครื่องมืออะไร อย่างไร
3.5 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis แต่ไม่ได้นาทฤษฎี ความรู้ทางวิชาการ
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ตรวจเอกสารไว้แล้วมาใช้ หรือนาข้อมูลมาใช้วิเคราะห์โดยไม่มีแหล่งอ้างอิง
3.6 การจัดทาข้อเสนอ ไม่แสดงรายละเอียดการดาเนินงาน และไม่สามารถดาเนินการได้เอง
ไม่สอดคล้องกับตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง
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ตัวอย่าง การลาดับตัวเลขและการพิมพ์ตัวอักษรตัวหนา ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย และการแก้ไขที่ถูกต้อง
ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่พบบ่อย (X)
1. การประสานงาน
1.1 ความหมายการประสานงาน
ปราณี พรรณวิเชียร (2530) กล่าวว่า การประสานงาน หมายถึง
1. ........................
2. ..........................
หรือ
ปราณี พรรณวิเชียร (2530) กล่าวว่า การประสานงาน หมายถึง
(1.1) ........................
(1.2) ..........................
1. การประสานงาน
1.1 ความหมายการประสานงาน
ปราณี พรรณวิเชียร (2530) กล่าวว่า การประสานงาน หมายถึง
1.1.1 ........................
1.1.2 ..........................
ศิริธร ขันธหัตถ์ (2531) กล่าวว่า การประสานงาน หมายถึง
1.1.1 ........................
1.1.2 ..........................
หรือ

1. การประสานงาน
ความหมายการประสานงาน
1.1 ปราณี พรรณวิเชียร (2530) กล่าวว่า การประสานงาน หมายถึง....
1.2 ศิริธร ขันธหัตถ์ (2531) กล่าวว่า การประสานงาน หมายถึง...

ตัวอย่างการแก้ไขที่ถูกต้อง และคาอธิบาย (√)
1. การประสานงาน
1.1 ความหมายการประสานงาน
ปราณี พรรณวิเชียร (2530) กล่าวว่า การประสานงาน หมายถึง
1.1.1 ........................
1.1.2 ..........................
อธิบาย - การใช้ตัวอักษรหนา ลาดับตัวเลข 1. ............................. (ส่วนนี้เรียกว่าหัวข้อรอง
ซึ่งการจัดทาผลงาน กาหนดให้ใช้ตัวอักษรตัวหนา เฉพาะหน้าปก
ชื่อเรื่อง หัวข้อหลัก และหัวข้อรองเท่านั้น ส่วนอื่น ๆ ไม่ต้องใช้ตัวอักษรหนา
- การลาดับตัวเลขหัวข้อ 1.1 และตามด้วยเนื้อหาย่อย ๆ 1.1.1 ข้างต้น ให้ใช้กรณีที่
หัวข้อย่อยข้อ 1.1 มีรายละเอียดทีม่ ีแหล่งอ้างอิงเพียงแหล่งเดียว (ไม่ให้ใช้ตัวเลข 1. ...
ต่อจากหัวข้อ 1.1 เพราะตัวเลข 1. ... เป็นตัวเลขหัวข้อรองที่มีขนาดใหญ่กว่า 1.1
และไม่ควรใช้หัวข้อที่เป็นจุดทศนิยมในวงเล็บ (1.1)
หากในเนื้อหามีแหล่งอ้างอิงตั้งแต่ 2 แหล่ง ให้ใช้ลาดับตัวเลข ดังนี้
1. การประสานงาน
1.1 ความหมายการประสานงาน
ปราณี พรรณวิเชียร (2530) กล่าวว่า การประสานงาน หมายถึง
1) ........................
2) ..........................
ศิริธร ขันธหัตถ์ (2531) กล่าวว่า การประสานงาน หมายถึง
1) ........................
2) ..........................
อธิบาย - ไม่ให้ใส่ตัวเลขหน้าแหล่งอ้างอิง เพราะแหล่งอ้างอิงไม่ใช้หัวข้อ
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