
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีเกี่ยวกับการพัฒนางานที่รับผิดชอบ 
หรืองานส าคัญอ่ืนของส่วนราชการ ของนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ก าลังศึกษา 

อยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship : UIS) 
เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการชดใช้ทุนในระยะที่ ๑ และประกอบการพิจารณาขอรับทุนศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโทของนักเรียนทุนรัฐบาลฯ (UIS) (ทุนระยะที ่๒) ของกรมปศุสัตว์ 
---------------------------------------- 

๑. คุณสมบัติของบุคคล 

  ผู้เสนอขอรับการพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ต้องเป็นผู้รับทุนรัฐบาลฯ ประเภททุน เพ่ือดึงดูด
ผู้มีศักยภาพสูงที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship 
: UIS) สังกัด กรมปศุสัตว์ และจะต้องบรรจุเข้ารับราชการที่กรมปศุสัตว์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน    

แต่ไม่เกิน ๒ ปี ทั้งนี้ อาจขอขยายระยะเวลาได้ แต่ระยะเวลารวมกันต้องไม่เกิน ๓ ปี โดยจะต้องชี้แจงเหตุผล
เพ่ือเสนอให้ส านักงาน ก.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณี ๆ ไป 

๒. การเสนอขอรับการพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ  

๒.๑ จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำข้อเสนอเชิงนโยบำยที่ เกี่ยวกับกำรพัฒนำ
งำนที่รับผิดชอบหรืองำนส ำคัญอ่ืนของส่วนรำชกำร  โดยหน่วยงานและนักเรียนทุนรัฐบาลฯ  (UIS) 
ด าเนินการประสานงานเพ่ือเสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ให้กองการเจ้าหน้าที่จัดท าค าสั่งเสนอกรมฯ แต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จ 

๒.๒ นักเรียนทุนรัฐบาลฯ (UIS) จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ส่งกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือขอรับ
การพิจารณา โดยแนบข้อมูลการศึกษาและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักเรียนทุนรัฐบาล  (เอกสาร ฌ)         
มาพร้อมด้วย 

๒.๓ คณะกรรมการฯ ด าเนินการพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณา
ให้ส านักงาน ก.พ. ให้ความเห็นชอบ 

๓. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ  

๓.๑ องค์ประกอบในการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ จะต้องเป็นการ
เสนอแนวคิด วิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานที่นักเรียนทุนฯ รับผิดชอบหรืองานส าคัญอ่ืนของส่วน
ราชการ ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภารกิจงานของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ        

โดยจะต้องมีองค์ประกอบในการจัดท าตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ก.พ.ก าหนด (เอกสาร ซ) ดังนี้ 
 ๓.๑.๑ ระบุรายละเอียดข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ครบทั้ง ๕ ข้อ ได้แก่  

๑) ข้อหลักการและเหตุผล  
๒) บทวิเคราะห/์แนวความคิดหรือความรู้ทางวิชาการ   
๓) ข้อเสนอ 
๔) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๕) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

   ๓.๑.๒ มีความยาวหน้ากระดาษ A๔ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ หน้าแต่ไม่เกิน ๕ หน้า 
   ๓.๑.๓ ใช้ตัวอักษรภาษาไทย แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ 



๓.๒  เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ  ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่          
กรมปศุสัตว์แต่งตั้งขึ้น  โดยต้องได้รับคะแนนการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายฯ  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า            

ร้อยละ ๗๐ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ด าเนินการพิจารณาจากเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 
ก. รายงานข้อเสนอเชิงนโยบายฯ                ๗๐ คะแนน 

- หลักการและเหตุผล        
- บทวิเคราะห์/แนวความคิดหรือความรู้ทางวิชาการ     
- ข้อเสนอ         
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ        
- ตัวชี้วัดความส าเร็จ        

ข. ประโยชน์ของผลงานที่น าไปใช้               ๓๐ คะแนน 
รวม          ๑๐๐ คะแนน 

  
ทั้งนี ้เกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจากแบบประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ที่แนบท้ายนี ้

 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินข้อเสนอเชิงนโยบำยที่เกี่ยวกบักำรพัฒนำงำนที่รับผิดชอบ 
หรืองำนส ำคัญอื่นของส่วนรำชกำร ของนักเรียนทุนรัฐบำลเพ่ือดึงดูดผู้มีศักยภำพสูงที่ก ำลังศึกษำ

อยู่ในสถำบันกำรศึกษำในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship : UIS) 
ชื่อ(นักเรียนทุนฯ)                                                                                                   . 
ต ำแหน่ง                                                          สังกัด                                             . 
นักเรียนทุนรัฐบำลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภำพสูงที่ก ำลังศึกษำอยู่ในสถำบันกำรศึกษำในประเทศ รุ่นที ่              . 
บรรจุเมื่อวันที ่                                                                                                              . 
ชื่อผู้ประเมิน                                                                                                                 . 

 

 

 

หัวข้อที่ประเมิน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 2 3 4 5 
ไม่

ยอมรับ 
ควร

ปรับปรุง 
พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 

ก. รำยงำนข้อเสนอเชิงนโยบำย 
1. หลักกำรและเหตุผล 
   1.1) ระบุปัญหาได้ชัดเจน ตรงประเด็น      
   1.2) สะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหา ความส าคัญ และความรุนแรงที่เกิดข้ึนใน 
   ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตได้ 

     

   1.3) แสดงแนวคิด วิธีการในการแก้ปัญหาได้      
2. บทวิเครำะห์/แนวควำมคิดหรือควำมรู้ทำงวิชำกำร 
   2.1) ทบทวน(review)วรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทวิเคราะห์           
   บทความที่มีผู้เสนอมาก่อน หรือแนวคิดทฤษฎีที่เป็นความรู้ทางวิชาการต่างๆ  
   ให้ครอบคลุม สอดคล้องกับปัญหา พร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งที่มาตามหลัก   
   วิชาการ 

     

   2.2) สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น      
   วรรณกรรมหรือเอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่ได้ทบทวน อย่างตรงประเด็น  

     

   2.3) สามารถสรุป เรียบเรียงเนื้อหาของเอกสาร ได้อย่างกลมกลืน ต่อเนื่อง   
   สัมพันธ์เชื่อมโยง   

     

3. ข้อเสนอ 
   3.1) ระบุข้อเสนอฯ โดยบรรยายรายละเอียด รูปแบบ ขั้นตอน วิธีการอย่าง   
   ชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

     

   3.2) ข้อเสนอฯ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้    
   ข้อจ ากัดที่มีอยู่ 

     

   3.3) มีความใหม่ ทันสมัย หรือหากเป็นเรื่องเก่าก็เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น  
   ส าคัญอย่างมาก 

     



 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สรุปคะแนน 

องค์ประกอบ น้ ำหนัก คะแนนที่ได ้ คะแนนถ่วงน้ ำหนัก (น้ ำหนักxคะแนนที่ได)้ 
ก. รายงานข้อเสนอเชิงนโยบายฯ 
(ร้อยละ 70) 

0.933 
  

ข. ประโยชน์ของผลงานที่น าไปใช้ 
(ร้อยละ 30) 

6 
  

รวม  
 

สรุปผลกำรประเมิน  ได้รับคะแนนรวม               คะแนน   
 ผ่านการประเมิน (ร้อยละ 70–100)  ไม่ผ่านการประเมิน (ร้อยละ 0-69)   

 
              ลงชื่อ......................................................... 

              (…………….……………..………………..) 
                                                                       คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ 

หัวข้อที่ประเมิน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 2 3 4 5 
ไม่

ยอมรับ 
ควร

ปรับปรุง 
พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 

4. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ      
   4.1) ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับโดยแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่หน่วยงานจะ  
   ได้รับได้อย่างชัดเจน 

     

   4.2) มีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล บทวิเคราะห์/แนวความคิด    
    หรือความรู้ทางวิชาการ และข้อเสนอ 

     

   4.3) ผลที่ได้รับสามารถตรวจสอบและท าซ้ าได้      
5. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ      
   5.1) ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด       
   5.2) มีความเท่ียง เป็นกลาง เชื่อถือได้      
   5.3) มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการวัด      

คะแนนที่ได้รวม  
ประโยชน์ของผลงำนที่น ำไปใช้      
   มีคุณค่าและมีประเด็นที่ส าคัญเพียงพอที่จะตอบสนองต่อภารกิจและ    
   ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ 

     

คะแนนที่ได้รวม  


