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        ส ำนักงำน ก.พ. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ  โดยมอบให้ อ.ก.พ. ส่วนรำชกำร
พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคล กำรประเมินผลงำน กำรพิจำรณำคุณสมบัติ
เกี่ยวกับระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรด ำรงต ำแหน่งและอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมจำกหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด 
ซึ่งคณะกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำรเพ่ือเลื่อนระดับเขตสุขภำพที่ 2 ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำร
คัดเลือกและประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร และระดับ
ช ำนำญกำรพิเศษฉบับแรกในปี 2557 และฉบับนี้ เป็นฉบับที่  2 โดยปรับปรุงเนื้อหำ ขั้นตอนและ                  
กำรประเมินผลงำน ให้มีควำมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรส ำหรับทั้งผู้ขอประเมินและคณะกรรมกำรประเมิน 
ผลงำนเพ่ือเลื่อนระดับ เขตสุขภำพที่ 2 ซึ่งจะส่งเสริมให้ขั้นตอนกำรประเมินผลงำนวิชำกำรมีควำมรวดเร็ว
และถูกต้อง ตลอดจนมีคุณภำพตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
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    ประจ ำต ำแหน่ง ประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรและเพ่ือเลื่อนระดับ 

ให้ด ำรงต ำแหน่งช ำนำญกำรพิเศษ 
แผนภูมทิี่ 2 สรุปขั้นตอนกำรประเมินผลงำนวิชำกำรเพ่ือขอรับเงินประจ ำต ำแหน่ง  2 
 ประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรและเพ่ือเลื่อนระดับให้ด ำรงต ำแหน่ง 
 ช ำนำญกำรพิเศษ     
แผนภูมทิี่ 3 ขั้นตอนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพ่ือขอรับเงินประจ ำต ำแหน่ง ประเภทวิชำกำร 5 
 ระดับช ำนำญกำรและระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
แผนภูมทิี่ 4 ขั้นตอนกำรจัดท ำเอกสำรผลงำน ประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรและระดับ 9 
 ช ำนำญกำรพิเศษ 
แผนภูมทิี่ 5 ขั้นตอนกำรตรวจประเมินผลงำน ประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรและระดับ 12 
               ช ำนำญกำรพิเศษ 
แผนภูมทิี่ 6 ขั้นตอนกำรแก้ไขเอกสำรผลงำน      15 
แผนภูมทิี่ 7 ขั้นตอนพิจำรณำผลกำรประเมินผลงำนและกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง  19 

 
 
 
 
                      



 

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลงานวิชาการเพื่อขอรับเงิน
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ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 

 
 

สาขา: ทันตแพทย ์  เภสชักร    พยาบาลวิชาชีพ  
นักวิชาการสาธารณสุข     นักกายภาพบำบัด            
นักเทคนิคการแพทย ์และ นักรังสีการแพทย ์

ส่วนที่ 1  
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หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินผลงาน  
 

 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินผลงานวิชาการเพ่ือขอรับเงินประจ าต าแหน่ง ประเภท
วิชาการระดับช านาญการและเพ่ือเลื่อนระดับให้ด ารงต าแหน่งช านาญการพิเศษ สาขาทันตแพทย์       
เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักกายภาพบ าบัด นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสี
การแพทย์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ เป็นขั้นตอน
ที่ผู้มีคุณสมบัติด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินผล 2) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
จัดท าเอกสารผลงาน เป็นขั้นตอนหลังการคัดเลือกบุคคล ผู้มีคุณสมบัติจะเป็นผู้ขอประเมิน ด าเนินการ
จัดท าเอกสารผลงาน และ 3) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินเอกสารผลงาน  เป็นขั้นตอนที่
คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการเพ่ือเลื่อนระดับแต่ละสาขาด าเนินการประเมินผลงาน เมื่อผ่านการ
ประเมินจะแต่งต้ังผู้ขอประเมินเลื่อนระดับ โดยมีหลักเกณฑ์การด าเนินการ ดังนี้ 
 
แผนภูมิที่ 1  หลักเกณฑ์และข้ันตอนการประเมินผลงานวิชาการเพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่ง  
               ประเภทวิชาการระดับช านาญการและเพื่อเลื่อนระดับให้ด ารงต าแหน่งช านาญการพิเศษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมนิผลงาน 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินผลงาน 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ 
: งานการเจ้าหน้าทีต่รวจสอบและแจ้งผู้มีคุณสมบัติ 

: ผู้มีคุณสมบัติจัดท าเอกสารเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกและชี้ตัวบุคคล 

 

1 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดท าเอกสารผลงาน 
: ผู้ขอประเมินจัดท าผลงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบฯ 

: คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการเพ่ือเลื่อนระดับให้ค าปรึกษาฯ 

 

2 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินเอกสารผลงาน 
: คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการเพ่ือเลื่อนระดับ เขตสุขภาพที่ 2 
พิจารณาและประเมินผลงานให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์และระเบียบฯ 
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2 

แผนภูมิที่ 2  สรุปขั้นตอนการประเมินผลงานวิชาการเพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิชาการ 
                ระดับช านาญการและเพื่อเลื่อนระดับให้ด ารงต าแหน่งช านาญการพิเศษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

และแจ้งผูม้ีคุณสมบตัิครบถ้วน 

ผู้มีคณุสมบัติจดัท าเอกสาร

ประกอบการการคัดเลือกบุคคล 

ตรวจสอบความถูก

ต้องของเอกสาร 

ไม่ถูกต้อง 
ส่งเอกสารกลับไป

แก้ไข 

ถูกต้อง 

เสนอผู้ว่าราชการลงนาม 

ประกาศผลการคัดเลือกให้มโีอกาส

ทักท้วงได้ภายใน 30 วัน 

ผู้มีคณุสมบัติเข้าสู่การประเมินผลงาน

และจัดท าผลงานเพื่อขอประเมิน 

- เล่มที่ 2  ผลงานวิชาการ 
(ขอประเมินระดับช านาญการพิเศษ) 

 
- เล่มที่ 3 ข้อเสนอแนวคิด/ 

วิธีการเพ่ือพัฒนางานฯ  
 

เอกสารผลงาน               
ที่ต้องส่งขอประเมิน 

- เล่มที่ 1 แบบประเมินผลงาน 
 

เอกสารเผยแพร่ผลงาน              
(ขอประเมินระดับช านาญการพิเศษ) 

จัดส่งเอกสารไปท่ี                 

ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 2  

คณะกรรมการประเมินผลวิชาการเพื่อ

เลื่อนระดับ เขตสุขภาพท่ี 2 แต่ละ

สาขา 

คณะกรรมการฯ 

ประเมินผลงาน 

ผ่าน แก้ไข 
จดัท ำค ำสัง่แต่งตัง้
และแจง้ผูข้อประเมนิ 
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 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ ขั้นตอนนี้เป็นบทบาทหน้าที่ของบุคลากรของ             
นักทรัพยากรบุคคลในการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติและแจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติทราบและด าเนินการการชี้ตัว
บุคคลเข้าสู่การประเมินผลงานวิชาการเพ่ือเลื่อนระดับ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 

1.  การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเ พ่ือขอรับการประเมินเลื่อนระดับ  ในระดับช านาญการ 
ด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 ก าหนดให้งานการเจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ด าเนินการส ารวจข้อมูล
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามทีก่ าหนดไว้ 

1.2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพ่ือให้ผู้มีคุณสมบัติจัดเตรียม
เอกสารในการขอประเมินเพ่ือขอรับเงินประจ าต าแหน่ง ได้ทันเวลาและได้รับการประเมินเลื่อนระดับตาม
กรอบเวลา 

1.3 การประกาศรายชื่อและแจ้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทราบล่วงหน้า โดยแจ้งหนังสือ
ไปที่หน่วยงานเพ่ือแจ้งใหท้ี่ผู้มีคุณสมบัติทราบโดยก าหนดให้ด าเนินการ 2 ครั้ง ตามกรอบเวลา ดังนี้   

1)  ครั้งที่ 1 ภายในเดือน ตุลาคม     
2)  ครั้งที่ 2 ภายในเดือน เมษายน 

2.  การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในระดับช านาญการพิเศษ  อกพ.กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบ
อ านาจให้ อกพ.ระดับจังหวัดด าเนินการคัดเลือกบุคคล โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ว 246 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563) ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประกาศรับสมัคร ดังนี้ 

2.1   ประกาศการรับสมัครบุคคล ก าหนดระยะเวลาในการรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ 
2.2   ติดประกาศในที่เปิดเผยให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 

โดยต้องระบุหลักเกณฑแ์ละวิธีการคัดเลือกไว้ในประกาศรับสมัครด้วย  
3.   ผู้ที่จะยื่นขอรับการคัดเลือกบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่

จะขอประเมินได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ได้จากหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานสาขาต่างๆ ซึ่งการเลื่อนระดับ
สามารถยื่นเอกสารได้ล่วงหน้าไม่เกินระยะเวลา 1 ปี ก่อนที่คุณสมบัติจะครบเพ่ือเลื่อนระดับ ทั้งนี้ ผู้มี
คุณสมบัติจะต้องด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี ก็สามารถท าวิชาการล่วงหน้าได้ 

4.  ในกรณีที่ผู้ขอรับการประเมินรายใดไม่ได้ด ารงต าแหน่งตรงกับต าแหน่งที่จะประเมินหรือ
ด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด จะต้องจัดท ารายละเอียดการขอนับ
ระยะเวลาเกื้อกูลตาม แบบฟอร์มขอนับระยะเวลาเกื้อกูล  
 

 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลอืกผูม้ีคุณสมบัติ 
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5.  ให้ผู้ขอประเมินผลงานขอค าแนะน าและค าปรึกษาจากคณะกรรมการ/ คณะท างานหรือทีม
พ่ีเลี้ยงประจ าจังหวัด เพ่ือก าหนดหัวข้อเรื่องผลงานวิชาการและข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน ให้
สอดคล้องกับปัญหาการบริการสาธารณสุขระดับเขตหรือหน่วยงาน และให้จัดท าเอกสารประกอบการ
คัดเลือกบุคคล ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดท าเพ่ือเสนอให้ชี้ตัวบุคคลให้งานการเจ้าหน้าที่ด าเนินการชี้ตัวบุคคล 

6.  งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบ แล้วเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้มีอ านาจตามมาตรา 57) อนุมัติตัวบุคคลและประกาศผลการคัดเลือกอย่างเปิดเผย
เพ่ือให้มีโอกาสทักท้วงได้ภายใน 30 วันหลังวันที่ประกาศ 

7.  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีชื่อได้รับการอนุมัติและติดประกาศแล้วโดยไม่มีผู้ทักท้วง  ให้ ผู้ขอ
ประเมินด าเนินการจัดท าเอกสารตาม ขั้นตอนที่ 2 หลักเกณฑ์และข้ันตอนการจัดท าเอกสารผลงาน 
และส่งเอกสารผลงาน เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการเพ่ือขอรับเงินประจ าต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการระดับช านาญการและเพ่ือเลื่อนระดับให้ด ารงต าแหน่งช านาญการพิเศษ ของเขตสุขภาพ
ที่ 2 ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 

บันทึกสาระส าคัญในขั้นตอนการคัดเลือกและช้ีตัวผู้มีคุณสมบัติ 
1. ส าหรับผูมี้คุณสมบัติ 

1) ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่ามีคุณสมบัติที่จะขอประเมินจากงานการเจ้าหน้าที่ 
2) ปรึกษาขอค าแนะน าจากคณะกรรมการฯ หรือพ่ีเลี้ยงในการก าหนดชื่อเรื่องผลงารวิชาการ 

และ ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานที่ถูกต้องและตรงกับต าแหน่งที่ขอประเมินเพ่ือลด
โอกาสการจัดท าเรื่องชี้ตัวใหม่กรณีผลงานไม่ถูกต้องและต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่ 

3) จัดท าเอกสารประกอบการคัดเลือกให้ถูกต้องโดยปฏิบัติตามแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์การ
จัดท าเอกสารที่ก าหนดเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามเพ่ือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม 

2. ส าหรับคณะกรรมการประเมินผลงาน/ พี่เลี้ยง 
1) คณะกรรมการประเมินผลงาน/ พี่เลี้ยง ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ว 246 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563) 
2) พิจารณาคุณสมบัติและให้ค าแนะน าชื่อเรื่องผลงารวิชาการ และ ข้อเสนอแนวคิดในการ

พัฒนางานที่ถูกต้องและตรงกับต าแหน่งที่ขอประเมิน 
3) ให้ผู้มีคุณสมบัติจัดท าเอกสารแบบสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (แบบฟอร์มที่ 1) และ 
      ลงนามให้ความเห็นชอบข้อตกลงชื่อเรื่องผลงานวิชาการและข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาฯ 
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แผนภูมิที่ 3  ขั้นตอนการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่ง ประเภทวิชาการระดับ 
                 ช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีคุณสมบัต/ิ     
 ผู้ขอประเมิน 

 

งานการเจ้าหน้าที ่     
หน่วยงาน/ จังหวัด 

คณะกรรมการ/ คณะท างาน/     
พ่ีเลี้ยงประจ าจังหวัด 

- ก าหนดเรื่องผลงานวิชาการและ
ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน 
และขอค าปรึกษาช่ือเรื่องจาก
คณะกรรมการฯ/ พี่เลี้ยง 

- ให้การปรึกษาและแนะน าเรื่อง
ผลงานวิชาการและเรื่องข้อเสนอ
แนวคิดฯให้ตรงกับต าแหน่งที่ขอ
ประเมินและสอดคล้องแนวทาง
ด าเนินงานของเขตฯ 
 

จัดท าและส่งเอกสารประกอบ การ
คัดเลือกบุคคล จ านวน 1 เลม่ 
 

- ติดประกาศรายชื่อผูไ้ดร้ับ

การคัดเลือก ให้มีการ

ทักท้วงได้ภายใน 30 วัน  

- ตรวจสอบและแจ้ง  ผู้
มีคุณสมบัตคิรบถ้วน 
ทราบ ปีละ  2 ครั้ง 

 

- ให้ความเห็นชอบและ ลงนาม
รับรองในแบบสรุปผลการด าเนิน 
งานท่ีผ่านมา (แบบฟอร์มที่ 1) 
 

- เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่ออนุมัติชี้ตัวบุคคล 

- ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

- แจ้งผู้มีคุณสมบัตจิัดส่ง

เอกสารผลงาน 

จัดท าเอกสารผลงาน

ตามหลักเกณฑ์ และ

ระเบียบฯ 

- เล่มที่ 2  ผลงานวิชาการ  
(ขอประเมนิระดับช านาญการพิเศษ) 

 
- เล่มที่ 3 ข้อเสนอแนวคิด/ วิธีการ

เพ่ือพัฒนางานฯ  
 

เอกสารเผยแพร่ผลงาน              

(ขอประเมนิระดับช านาญการพิเศษ) 

- เล่มที่ 1 แบบประเมินผลงาน 
 

เอกสารผลงานที่ต้องส่งขอประเมิน 
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 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดท าเอกสารผลงาน เป็นขั้นตอนเมื่อได้รับการคัดเลือกบุคคลแล้ว  
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นผู้ขอประเมินผลงาน ให้ด าเนินการจัดท าเอกสารผลงานวิชาการให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และข้อระเบียบฯของเขตสุขภาพที่ 2 โดยขอค าแนะน าและค าปรึกษาจากทีมพ่ีเลี้ยง หรือ
คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการเพ่ือเลื่อนระดับในแต่ละสาขา ด าเนินการจัดท าเอกสารผลงานตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ผู้ขอประเมินผลงานขอค าปรึกษาจากคณะกรรมการ/ คณะท างาน หรือพ่ีเลี้ยงประจ าจังหวัด 
เพ่ือก าหนดหัวข้อเรื่องผลงานวิชาการและข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน ให้สอดคล้องกับปัญหาการ
บริการ ปัญหาสาธารณสุข ระดับเขต ซึ่งผู้ขอรับการประเมินได้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล 
เรียบร้อยแล้วเพ่ือชี้ตัวให้จัดท าเอกสารผลงานเพ่ือขอประเมินได้  และให้จัดท าเอกสารผลงานเพ่ือขอ
ประเมิน จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

1.1 เอกสารเล่มที่ 1  แบบประเมินผลงาน  เป็นเอกสารที่ส่งเพ่ือขอประเมินเลื่อนระดับ มี 2 
แบบ ดังนี้ 

1) แบบประเมินผลงาน ใช้ส าหรับผู้ขอประเมินระดับช านาญการเพ่ือขอรับเงินประจ า
ต าแหน่ง 

2) แบบประเมินผลงาน ใช้ส าหรับผู้ขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับช านาญการพิเศษ  
1.2   เอกสารเล่มที่ 2 ผลงานวิชาการ (ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา) เป็นเอกสารวิชาการที่

เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของผู้ขอประเมิน ซึ่งต้องเป็นผลงานที่ตรงกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งโดย
เป็นไปตามข้อก าหนด แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

1) ระดับช านาญ (ระดับ 7 วช เดิม)   
การขอประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการ เพ่ือขอรับ

เงินประจ าต าแหน่ง ซึ่งผลงานวิชาการเสนอเป็นการสรุปผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ใน
รูปแบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ผลงาน หรือ ผลงาน R2R หรือกรณีศึกษา จ านวน 1 เรื่อง (Full paper)  
โดยจัดท าผลงานวิชาการเนื้อหาสมบูรณ์รวมอยู่ในเล่มแบบประเมินผลงาน  

2) ระดับช านาญการพิเศษ (ระดับ 8 วช. เดิม)  ผลงานวิชาการที่ขอประเมิน ให้เสนอ
ผลงานวิชาการเป็นผลงาน R2R หรือผลงานวิจัย 1 เรื่อง หรือกรณีศึกษา จ านวน 2 เรื่อง (Full paper) 
 การจัดท าเอกสารผลงานวิชาการแยกเล่มฉบับสมบูรณ์ หรือ น าเอกสารไปรวมอยู่ใน
เล่มแบบประเมินผลงาน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ว 246 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563) และข้อก าหนดของคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการเพ่ือเลื่อน
ระดับในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดท าเอกสารผลงาน 
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1.3 เอกสารเล่มที่  3 ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นเอกสารที่ต้องจัดท าข้อเสนอที่เป็นการพัฒนาต่อยอด หรือสอดคล้องกับผลงาน
วิชาการ 

2. ผู้ขอประเมินจัดส่งเอกสารทั้ง 3 เล่ม เล่มละ 1 ฉบับ ให้คณะกรรมการ/ คณะท างานหรือ 
พ่ีเลี้ยงประจ าจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งการประเมิน  โดยด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 คณะกรรมการ/คณะท างาน หรือพ่ีเลี้ยงประเมินผลงานวิชาการประจ าจังหวัด 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้ง 3 เล่ม โดยบันทึกลงวันที่รับเอกสาร และตรวจประเมินให้แล้วเสร็จ
ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่รับเอกสาร ทั้งนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม  เนื้อหาสาระ  
ความถูกต้องของอักขระ สถิติ การแปลผล อื่นๆ ฯลฯ) กรณีที่มีการแก้ไขเอกสารให้จัดท าการแก้ไขเอกสาร
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุรายละเอียดข้อเสนอแนะ/ ปรับปรุงแก้ไขลงในแบบสรุปรายละเอียด
ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข (แบบฟอร์มที่ 2) ส่งให้ผู้ขอประเมินผลงานแก้ไขเอกสาร 

2.2 ผู้ขอประเมินผลงานด าเนินการแก้ไขตามรายละเอียดข้อเสนอแนะ/ ปรับปรุงแก้ไขและ
จัดส่งเอกสารกลับให้คณะกรรมการเขต/ คณะท างาน หรือพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง
ตามที่ได้เสนอแนะให้แก้ไขภายใน 2 สัปดาห์ เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว แจ้งให้ผู้ขอประเมินจัดท าเอกสาร
ผลงานเพ่ือน าส่งคณะกรรมการประเมินผลงานระดับเขต ดังนี้ 

1) เอกสารการคัดเลือกบุคคล จ านวน 1 เล่ม  
2) เอกสารเล่มที่ 1 แบบประเมินผลงาน   จ านวน 6 เล่ม ติดสลิปหน้าที่มีการแก้ไข

เอกสารทุกหน้า  
3) เอกสารเล่มที่  2 ผลงานวิชาการ (ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา) จ านวน 6 เล่ม                

ติดสลิปหน้าที่มีการแก้ไขเอกสารทุกหน้า  
4) เอกสารเล่มที่  3 ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มี  

ประสิทธิภาพมากขึ้น จ านวน 6 เล่ม ติดสลิปหน้าที่มีการแก้ไขเอกสารทุกหน้า  
5) แบบสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 6 ชุด (แบบฟอร์มที ่1) 
6) แบบสรุปรายละเอียดและข้อเสนอการแก้ไขเอกสาร 6 ชุด (แบบฟอร์มที่ 2) 
7) แบบสรุปผลประเมินบุคคลและผลงานแบบ 1 หน้า (One page summary) 6 ชุด 

(แบบฟอร์มที่ 3) 
8) แผ่น CD บันทึกชื่อ-นามสกุลผู้ขอประเมิน จ านวน 1 แผ่น 

3. คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการเขต/ คณะท างาน หรือพ่ีเลี้ยงประจ าจังหวัด 
บันทึกข้อมูลการตรวจเอกสารผลงานและลงนามรับรองการตรวจประเมินผลงานก่อนน าส่งเขต  และ
ประเมินคะแนนคุณภาพของเอกสารผลงานลงในแบบประเมินคุณภาพผลงาน (แบบฟอร์มที่ 4)  
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4.  ผู้ขอประเมินน าเอกสารทั้งหมดจัดส่งงานการเจ้าหน้าที่เพ่ือจัดท าหนังสือน าส่งลงนามโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

5.  งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและจัดท าหนังสือน าส่งเอกสารผลงาน โดย            
ผู้ขอประเมินจะน าส่งด้วยตนเอง หรือให้งานการเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์  ส่งไปที่ส านักงาน
เขตสุขภาพท่ี 2 เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนการประเมินผลงานต่อไป 
 

บันทึกสาระส าคัญในขั้นตอนการจัดท าเอกสารผลงาน 
1. ส าหรับผู้ขอประเมิน 

1) ปรึกษาขอค าแนะน าจากคณะกรรมการฯ หรือพ่ีเลี้ยงในการจัดท าเนื้อหาสารระของ
เอกสารผลงานตามระดับที่ขอประเมิน ดังนี้ 
1.1)  ระดับช านาญการจ านวน 2 เล่ม คือ แบบประเมินผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการ 

 พัฒนางาน 
1.2)  ระดับช านาญการพิเศษ 2 หรือ 3 เล่ม คือ แบบประเมินผลงาน ผลงานวิชาการและ  

 ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน ขึ้นกับสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน 
2) จัดท าเอกสารให้ถูกต้องโดยปฏิบัติตามแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์การจัดท าเอกสาร 
3) ให้ด าเนินการจัดท าเอกสารและส่งขอประเมินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล (ระดับช านาญการระยะเวลา 1 ปี/ ระดับช านาญการพิเศษ 
ระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการคัดเลือก) 

2. ส าหรับคณะกรรมการประเมินผลงาน/ พี่เลี้ยง 
1) คณะกรรมการประเมินผลงาน/ พี่เลี้ยง ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ว 246 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563) 
2) แบบฟอร์มการจัดท าเอกสารผลงานให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินผลงานวิชาการเพ่ือ

เลื่อนระดับของเขตสุขภาพท่ี 2  
3) ตรวจสอบเอกสารผลงานและส่งกลับให้ผู้ขอประเมินแก้ไขภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ใน

การตรวจผลงานแต่ละครั้ง  เพ่ือให้การประเมินผลงานไม่ล่าช้าและเกิดปะโยชน์ต่อ           
ผู้ขอประเมิน 

4) จัดท าแบบสรุปรายละเอียดข้อเสนอแนะ/ ปรับปรุงแก้ไข (แบบฟอร์มที่ 2) และชี้แจงการ
แก้ไขเอกสารให้กับผู้ขอประเมินเพ่ือด าเนินการแก้ไขเอกสารได้อย่างถูกต้อง 

5) ตรวจสอบรูปแบบและการพิมพ์เอกสารให้ถูกต้องตามมาตรฐานการจัดท าเอกสารที่ก าหนด
ของเอกสารทุกเล่มให้เรียบร้อย ก่อนให้ผู้ขอประเมินน าส่งเอกสารไปที่ส านักงานเขต
สุขภาพที่ 2 
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แผนภูมิที่ 4   ขั้นตอนการจัดท าเอกสารผลงาน ประเภทวิชาการระดับช านาญการและระดับ 
                 ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้มีคุณสมบัต/ิ     
 ผู้ขอประเมิน 

 

งานการเจ้าหน้าที ่     
หน่วยงาน/ จังหวัด 

คณะกรรมการ/ คณะท างาน/     
พ่ีเลี้ยงประจ าจังหวัด 

- ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ภายใน 2 สัปดาห ์

- ส่งให้ผู้ขอประเมินแก้ไข 

 

ขอค าปรึกษา/ แนะน า จาก

คณะท างาน/ พี่เลี้ยงประจ าจังหวดั 

จัดส่งเอกสารส่งให้คณะท างาน/  

พี่เลี้ยงจ านวน 3 เล่มๆละ 1 ชุด 

-  เลม่ที่ 1 แบบประเมินผลงาน 

-  เลม่ที่ 2 ผลงานวิชาการ 

-  เลม่ที่ 3 ข้อเสนอแนวคิด/ วิธีการ

พัฒนาฯ 

จัดท าเอกสารผลงาน     

เพื่อขอประเมิน 

ใหค้ าปรึกษา/ แนะน าการจดัท า

ผลงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

และระเบียบฯ 

- ตรวจเอกสารภายใน 2 สัปดาห์                    

- จัดท าแบบสรุปรายละเอียด

ข้อเสนอ แนะ/ ปรับปรุงแก้ไข 

(แบบฟอร์มที่ 2) 

ตรวจสอบ        

ความถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

- จัดท าหนังสือน าส่งเอกสาร

ผลงานของผู้ขอประเมิน 

ส่งเอกสารให้งานการ
เจ้าหน้าท่ีเพื่อท าหนังสือ

น าส่ง 

ตรวจสอบความถูก
ต้องคุณสมบัติของ
บุคคลและเอกสาร 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ผู้ประเมินน าส่ง

เอกสารไปท่ีส านักงาน

เขตสุขภาพเขตที่ 2 

1. เอกสารประกอบการคดัเลือก ฯ 1 เล่ม 

2. เอกสาร แบบประเมินผลงาน/  ผลงานวิชาการ 

และ ข้อเสนอแนวคิดฯ อย่างละ 6 เล่ม   

3. เอกสารการตรวจผลงาน ได้แก ่แบบฟอร์มที่ 1 

(สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา)/ แบบฟอร์มท่ี 2 

(แบบสรุปการแก้ไขฯ)/ แบบฟอรม์ที่ 3 (แบบสรปุ

ประเมินผลงาน: one page)/ แบบฟอร์มที่ 4 

(แบบประเมินคุณภาพผลงาน: ใบประเมิน

คะแนน)/) อย่างละ 6 ชุด 

4. แผ่น CD บันทึกข้อมูลเอกสารทั้งหมด 1 แผ่น 

5. เอกสารเผยแพรฯ่ 6 ชุด (ช านาญการพิเศษ) 

เอกสารที่ต้องจัดส่ง 

หมายเหต:ุ การจัดส่งเอกสารนั้นผูป้ระเมินน าส่งเอกสารด้วยตนเอง 

             หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย ์
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หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินเอกสารผลงาน เป็นขั้นตอนของคณะกรรมการประเมินผล
งานวิชาการเพ่ือเลื่อนระดับในแต่ละสาขา ด าเนินการตรวจเอกสารและพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ
ตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์และระเบียบฯในระดับช านาญการและช านาญการพิเศษโดยมีหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการประเมินเอกสารผลงาน ประกอบด้วย   3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
1. ขั้นตอนการตรวจประเมินผลงาน 

 
1.1 ส านักงานเขตสุขภาพที่ 2  รับเอกสาร และลงวันที่รับเอกสาร เพ่ือใช้เป็นก าหนดเวลา

วันที่ในการจัดท าค าสั่งเลื่อนระดับเมื่อผู้ขอประเมินผ่านการประเมินผลงานวิชาการแล้ว 
1.2 เลขาคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการระดับเขตสุขภาพที่  2 ตรวจสอบ

คุณสมบัติของบุคคล/ ผลงานวิชาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ก าหนด และจัดส่งเอกสาร

ให้คณะกรรมการ/คณะท างานระดับเขตสุขภาพที่ 2 ดังนี้ 

1) ระดับช านาญการ จัดส่งเอกสารให้คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการเพ่ือเลื่อน
ระดับในแต่ละสาขาอาชีพเพ่ือประเมินผลงานดังนี้ 

1.1) เอกสารเล่มที่ 1  แบบประเมินผลงาน (ผลงานวิชาการรวมอยู่ในแบบ
ประเมินผลงาน) และเล่มที่ 3  ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน โดยติดสลิป 
หน้าที่แก้ไขเล่มละ 1 ชุด  

1.2) แบบสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 1 ฉบับ (แบบฟอร์มที่ 1) 
1.3) แบบสรุปรายละเอียดข้อเสนอแนะการแก้ไขเอกสาร 1 ฉบับ (แบบฟอร์มที ่2) 
1.4) แบบสรุปผลประเมินบุคคลและผลงานแบบ 1 หน้า (One page summary) 

1 ชุด (แบบฟอร์มที่ 3) 
2) ระดับช านาญการพิเศษ จัดส่งเอกสารให้คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการเพ่ือ

เลื่อนระดับเขต เพ่ือประเมินผลงานดังนี้ 
2.1) เอกสารเล่มที่ 1  แบบประเมินผลงาน, เอกสารเล่มที่ 2 ผลงานวิชาการและ

เอกสารเล่มที่ 3 ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน ฉบับละ 1 เล่ม 
2.2) แบบสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 1 ฉบับ (แบบฟอร์มที่ 1) 
2.3) แบบสรุปรายละเอียดข้อเสนอแนะการแก้ไขเอกสาร 1 ฉบับ (แบบฟอร์มที ่2) 
2.4) แบบสรุปผลประเมินบุคคลและผลงานแบบ 1 หน้า (One page summary) 

1 ชุด (แบบฟอร์มที ่3) 

 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินเอกสารผลงาน 
 

3 
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3) คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการเพ่ือเลื่อนระดับเขต 2 ตรวจประเมินผลงาน 
โดยพิจารณาผลงานให้เป็นไปตามแนวทางของเขตฯ จัดท าแบบสรุปรายละเอียดข้อเสนอแนะการแก้ไข
เอกสาร (แบบฟอร์มที่ 2) กรณีระดับช านาญการพิเศษให้ประเมินคุณภาพของเอกสารผลงานลงในแบบ
ประเมินคุณภาพผลงาน (แบบฟอร์มที่ 4) และจัดส่งเอกสารกลับให้เลขาคณะกรรมการเขตภายใน 1 เดือน
นับจากวันที่รับเอกสาร 
 
 

บันทึกสาระส าคัญข้อปฏิบัติในขั้นตอนการประเมินเอกสารผลงาน 
1. ส าหรับผู้ขอประเมิน 

- รอการแจ้งผลการประเมินผลเอกสารผลงาน โดยประมาณ 2 เดือน 
2. ส าหรับคณะกรรมการประเมินผลงาน/ พี่เลี้ยง 

1) เมื่อได้รับเอกสารผลงานจากเลขาคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ของสาขาวิชาชีพที่เป็น
คณะกรรมการ ให้ด าเนินการตรวจเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน 

2) จัดท าแบบสรุปรายละเอียดข้อเสนอแนะ/ ปรับปรุงแก้ไข (แบบฟอร์มที่ 2) เพ่ือใช้แจ้งให้  
ผู้ขอประเมินด าเนินการแก้ไขเอกสารได้อย่างถูกต้อง 

3) ส่งเอกสารกลับให้ส านักงานเขตสุขภาพที่  2 เพ่ือน าเข้าพิจารณาในการประชุมของ
คณะกรรมการประเมินผลงานฯ ของสาขาวิชาชีพแต่ละสาขาตามก าหนดการประชุม 
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แผนภูมิที่ 5   ขั้นตอนการตรวจประเมินผลงาน ประเภทวิชาการระดับช านาญการและระดับ 
                 ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ/ คณะท างาน/     
พ่ีเลี้ยงประจ าจังหวัด 

งานการเจ้าหน้าที่      
หน่วยงาน/ จังหวัด 

- จัดส่งเอกสารให้คณะกรรมการ

ประเมินผลงานเขตฯ ของสาขา

วิชาชีพท่ีขอประเมิน 

1) แบบประเมินผลงาน,ผลงานวิชาการ,ข้อเสนอแนวคดิการ 
   พัฒนาฯ  อย่างละ 1 เล่ม 
2) แบบสรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 1 ชุด (แบบฟอร์มท่ี 1) 
3) แบบสรุปรายละเอียดข้อเสนอแนะปรับปรุงแกไ้ข    
   1 ชุด (แบบฟอร์มที่ 2) 
4) แบบสรุปผลประเมินบุคคลและผลงานแบบ 1 หน้า 
   (One page summery) 1 ชุด (แบบฟอร์มที่ 3) 
5) แบบประเมินคณุภาพผลงาน 1 ชุด (แบบฟอร์มที่ 4)  

เอกสารที่จัดส่งให้คณะกรรมการฯ 

- ตรวจประเมิน/ พิจารณาผลงานตาม
แนวทางของเขตฯ ภายใน 1 เดือน 

- เลขาคณะกรรมการเขต รับเอกสารคืน

และรวบรวมราย ละเอียดข้อเสนอแนะ

ปรับปรุงแก้ไขจากคณะกรรมการฯ       

- จัดส่งเอกสารกลับคืนใหเ้ลขา

คณะกรรมการเขตฯ เพื่อเตรียมน าเข้า

พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการฯ 

ตามก าหนดการประชุม 

- งานการเข้าหน้าที่ เขตฯ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

และลงรับเอกสารผลงาน 

- สรุปรายละเอียดข้อเสนอแนะปรบัปรุง 
  แก้ไข (แบบฟอร์มที่ 2) 
- ประเมินแบบประเมินคณุภาพผลงาน  
  (แบบฟอร์มที่ 4)  

- เลขาคณะกรรมการเขตฯ  

จัดเตรียมการประชุมคณะ 

กรรมการเขตฯแตล่ะสาขา  

หมายเหต:ุ คณะกรรมการประเมนิผลงานฯ ประชุมพิจารณาผลงานทุก 2 เดือน หรือก าหนดประชุมเพิ่มเตมิตาม 

             ปริมาณเอกสารผลงานที่ขอประเมินของแต่ละสาขาวิชาชีพ 
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2. ขั้นตอนการแก้ไขเอกสารผลงาน  
 
2.1 ในการประเมินระดับช านาญการเพ่ือขอรับเงินประจ าต าแหน่ง และระดับช านาญการ

พิเศษ ให้คณะกรรมการ/ คณะท างาน/ พี่เลี้ยงประจ าจังหวัดตรวจประเมินและแก้ไขเอกสารผลงาน ตาม
หลักเกณฑ์ของเขตฯ เพ่ือให้เอกสารผลงานมีความถูกต้องและมีคุณภาพเพียงพอ ก่อนน าเอกสารเข้า
พิจารณาผลการประเมินในการประชุมคณะกรรมการ/ คณะท างานประเมินผลงานระดับเขตตามกรอบ
เวลาที่ก าหนด เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาการแก้ไขเอกสารผลงาน 

2.2 การตรวจประเมินเอกสารผลงาน ให้มีการลงนามรับรองการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการหรือ คณะท างาน หรือ พี่เลี้ยง ที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษาในการจัดท าเอกสารผลงานลงใน แบบ
สรุปผลการตรวจในแบบฟอร์ม 3 แบบฟอร์ม ได้แก่  

1) แบบสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 1 ฉบับ (แบบฟอร์มที่ 1) 
2) แบบสรุปรายละเอียดข้อเสนอแนะการแก้ไขเอกสาร 1 ฉบับ (แบบฟอร์มที่ 2) 
3) แบบสรุปผลประเมินบุคคลและผลงานแบบ 1 หน้า (One page summary) 1 ชุด 

(แบบฟอร์มที่ 3) 
2.3 เลขาคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการระดับเขตสุขภาพที่ 2 รวบรวมสรุปข้อเสนอ

ให้มีการแก้ไขในการประชุมของคณะกรรมการ/ คณะท างานเขต และเอกสารที่ต้องมีการแก้ไขผลงาน
ทั้งหมด จัดส่งเอกสารกลับให้คณะกรรมการ/ คณะท างานหรือพ่ีเลี้ยงจังหวัด เพ่ือแจ้งผู้ขอประเมิน
ด าเนินการแก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/ คณะท างานระดับเขต 

2.4 คณะกรรมการ/ คณะท างานหรือพ่ีเลี้ยงจังหวัด แจ้งให้ผู้ขอประเมินปรับปรุงแก้ไขตาม
รายละเอียดข้อเสนอแนะฯ  กรณีมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาคณะกรรมการ/ คณะท างาน หรือพ่ีเลี้ยงประจ า
จังหวัด เพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะน าในการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะ โดยให้ด าเนินการ
แก้ไขเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ และ ส่งเอกสารให้ คณะกรรมการ/ คณะท างาน หรือพ่ีเลี้ยง
จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง 

2.5 คณะกรรมการ/ คณะท างาน หรือพ่ีเลี้ยงจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องการปรับปรุง
แก้ไขเอกสารภายใน 2 สัปดาห์  เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วแจ้งให้ผู้ขอประเมินส่งเอกสารวิชาการที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ดังนี้ 

1) เอกสารเล่มที่ 1 แบบประเมินผลงาน ติดสลิปหน้าที่มีการแก้ไขเอกสารทุกหน้า 
จ านวนเล่มตามที่ระบุในหนังสือแจ้งผลการประเมิน 

2) เอกสารเล่มที่ 2 ผลงานวิชาการ (ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา) ติดสลิปหน้าที่มีการ
แก้ไขเอกสารทุกหน้า (เฉพาะระดับช านาญการพิเศษในสาขาที่ก าหนดให้จัดท าผลงานวิชาการฉบับ
สมบูรณ์: Full Paper) จ านวนเล่มตามที่ระบุในหนังสือแจ้งผลการประเมิน 

3) เอกสารเล่มที่ 3 ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ติดสลิปหน้าที่มีการแก้ไขเอกสารทุกหน้า จ านวนเล่มตามที่ระบุในหนังสือแจ้งผลการ
ประเมิน 
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4) แบบสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (แบบฟอร์มที ่1 ) 
5) แบบสรุปรายละเอียดข้อเสนอแนะการแก้ไขเอกสาร (แบบฟอร์มที่ 2)   
6) แผ่น CD บันทึกข้อมูล เอกสารผลงานวิชาการทุกเล่มและเขียนชื่อ-นามสกุลและ

สังกัด ของผู้ขอประเมิน จ านวน 1 แผ่น 
7) แบบสรุปผลประเมินบุคคลและผลงานแบบ 1 หน้า (One page summary) 

(แบบฟอร์มที ่3) 
2.6 คณะกรรมการ/ คณะท างาน หรือพ่ีเลี้ยงประจ าจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องการ 

และจัดส่งเอกสารกลับส านักงานเขตสุขภาพที่ 2 เพ่ือด าเนินการเข้าประชุมพิจารณาผลการประเมินต่อไป 
2.7 ภายหลังผู้ประเมินด าเนินการแก้ไขตามที่เสนอแนะแล้ว เลขาคณะกรรมการระดับเขต 

จัดเตรียมเข้าพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการประเมินผลงานฯต่อไป 
บันทึกสาระส าคัญในขั้นตอนการแก้ไขเอกสารผลงาน 

1. ส าหรับผู้ขอประเมิน 
1) ขั้นตอนการแก้ไขเอกสาร มี 2 ช่วงเวลา ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

1.1) การแก้ไขเอกสารก่อนการส่งขอประเมินไปที่คณะกรรมการเขตฯ เพ่ือลดขั้นตอน
การแก้ไขเอกสารและรับรองมติให้ผลงานผ่านการประเมินรวดเร็วขึ้น  โดย
คณะกรรมการ/ คณะท างาน/ พ่ีเลี้ยงจะตรวจเอกสารให้มีความถูกต้องทั้งเนื้อหา
สาระ แบบฟอร์มและความถูกต้องของอักขระ และแจ้งให้มีการแก้ไขเพ่ือให้เอกสาร
ผลงานมีคุณภาพเพียงพอก่อนส่งขอประเมิน 

1.2) การแก้ไขเอกสารตามมติการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงานเขต 
ซึ่งมีมติการพิจารณาผลงาน 4 แบบ คือ 1) ผ่านโดยไม่แก้ไข 2) แก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญ 3) แก้ไขในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ และ 4) ไม่ผ่าน ตามรายละเอียดของ
ขั้นตอนที่ 3  

1.3) ผู้ขอประเมินด าเนินการแก้ไขเอกสารตามข้ันตอนและก าหนดเวลา  
2. ส าหรับคณะกรรมการประเมินผลงาน/ พี่เลี้ยง 

1) ขั้นตอนการแก้ไขเอกสาร มี 2 ช่วงเวลา ดังนี ้
1.1) การแก้ ไข เอกสารก่อนการส่ งขอประเมิน ไปที่ คณะกรรมการ เขตฯ  ให้

คณะกรรมการ/ คณะท างาน/ พ่ีเลี้ยงจะตรวจเอกสารให้มีความถูกต้องทั้งเนื้อหา
สาระ แบบฟอร์มและความถูกต้องของอักขระ ให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ และแจ้ง
ให้มีการแก้ไขเพ่ือให้เอกสารผลงานมีคุณภาพเพียงพอก่อนส่งขอประเมิน 

1.2) การแก้ไขเอกสารตามมติการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้ด าเนินการให้
ผู้ขอประเมินแก้ไขเอกสารตามมติการพิจารณาผลงานซึ่งมี 4 แบบ คือ 1) ผ่านโดย
ไม่แก้ไข 2) แก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ 3) แก้ไขในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ และ 
4) ไม่ผ่าน ตามรายละเอียดของขั้นตอนที่ 3  
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แผนภูมิที่ 6 ขั้นตอนการแก้ไขเอกสารผลงาน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ผู้ขอประเมิน 

 

งานการเจ้าหน้าที่ระดับเขต/ 

เลขาคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการ/ คณะท างาน/    

พ่ีเลี้ยงประจ าจังหวัด 

ตรวจสอบความถูกต้อง

ภายใน 2 สัปดาห์  

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

-  แจ้งผู้ขอประเมินแก้ไขตาม

สาระใน แบบสรุปรายละเอียด

ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขของ

ผู้ตรวจประเมิน (แบบฟอร์มท่ี 2) 

- ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขเอกสาร 

ตามแบบสรุปรายละเอียด

ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขของ

ผู้ตรวจประเมิน 

เลขาฯแต่ละสาขาจดัส่ง

เอกสารให้คณะกรรมการ/ 

คณะท างาน/ พ่ีเลี้ยง 

- ส่งเอกสารให้ คณะกรรมการ/ 

คณะท างาน/ พี่เลี้ยงประจ า

จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง

ภายใน 2 สัปดาห ์

เอกสารทีผู่้ขอประเมินต้องจัดส่ง 
ดังนี ้
1. แบบประเมินผลงานติดสลิป  
   หน้าท่ีแก้ไข  
2. ผลงานวิชาการ ติดสลิปหน้าที่   
    แกไ้ข (ขอประเมินระดับ 
    ช านาญการพิเศษ) 
3. ข้อเสนอแนวคิดฯ ติดสลิปหน้าที่ 
    แก้ไข  
4. แบบสรปุรายละเอียดข้อเสนอแนะ 
    ปรับปรุงแก้ไข  
5. แบบสรุปประเมินผลงานแบบ  
   1 หน้า (one page)  
6. แผ่น CD ที่แก้ไขเอกสารจ านวน  
   1 แผ่น 

เอกสารที่ต้องจดัส่งให้คณะกรรมการ ดังนี้ 
1. แบบประเมินผลงานติดสลิปหนา้ 
   ที่แก้ไข 1 เล่ม 
 2. ผลงานวิชาการติดสลปิ หน้าที่ 
    แก้ไข  1 เล่ม 
3. ข้อเสนอแนวคิดฯ ตดิสลิป หน้าที่ 
   แก้ไข  1 เล่ม 
4.แบบสรุปรายละเอียดข้อ เสนอแนะ 
  ปรับปรุงแก้ไข  1 ชุด 
5. แบบสรปุประเมนิผลงานแบบ 1 หน้า  
    (one page) 1 ชุด 

แจ้งผู้ขอประเมินจัดส่ง

เอกสารฉบับท่ีแกไ้ข

ปรับปรุง 

งานการเจ้าหน้าท่ีเขต ฯ ลงรับเอกสาร

และส่งเอกสารที่แก้ไขแล้วให้ประธานฯ 

และเก็บไว้ท่ีส านักงานเขต อย่างละ 1 

ชุด 

- สรุปข้อมูลการแก้ไขผลงาน

วิชาการและเตรยีมการ

ประชุมคณะกรรมการฯ 

หมายเหตุ จ านวนเอกสารให้จดัส่ง

ตามจ านวนที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง

ผลการประเมิน 



 
16 

 
3. ขั้นตอนการพิจารณาผลการประเมินเอกสารผลงานของคณะกรรมการเขตประเมิน          

ผลงานเขตสุขภาพที่ 2 
 
3.1 เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานระดับเขต จัดเตรียมการประชุม โดย

ประสานงานกับคณะกรรมการเพื่อก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดการประชุม  
3.2 เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานระดับเขต จัดท าและส่งหนังสือเชิญประชุม 

จัดเตรียมเอกสารในการประชุม โดยจัดส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขพร้อมติดสลิปหน้าที่มีการแก้ไข ให้
ประธานคณะกรรมการจ านวน 1 ชุด 

3.3 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานระดับเขต เพ่ือพิจารณาผลการประเมิน ดังนี้ 
1) การพิจารณาผลการประเมินผลงาน ในขั้นตอนการลงมติการประชุม ให้

คณะกรรมการแต่ละจังหวัดที่เป็นคณะกรรมการประเมินผลงานระดับเขตฯ แต่ละสาขา น าเสนอสรุปผล
งานและผลการตรวจประเมินเอกสารผลงานของผู้ขอประเมินรายนั้นๆ เพ่ือให้คณะกรรมการในที่ประชุม
รับทราบและพิจารณาผลการประเมินของผู้ขอประเมินแต่ละราย 

2) คณะกรรมการพิจารณาเอกสารผลงาน ผู้ขอประเมินได้ด าเนินการแก้ไขตามที่
คณะกรรมการ/ คณะท างานหรือ พ่ีเลี้ยงประจ าจังหวัด ได้เสนอแนะให้แก้ไข เอกสารมีความถูกต้อง และมี
คุณภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินผลงานที่ก าหนด 

3) การพิจารณาผลการประเมิน โดยพิจารณาจากคะแนนผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน  โดยผ่านการประเมิน ดังนี้ 

3.1) ส าหรับต าแหน่งระดับช านาญการเพ่ือขอรับเงินประจ าต าแหน่ง ต้องผ่านการ
ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ( 60 คะแนน) 

3.2) ส าหรับต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ ต้องผ่านการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 (70 คะแนน)  

4) คณะกรรมการประเมินผลงานระดับเขต  ลงมติผลการประเมินผลงาน และ
เลขานุการคณะกรรมการสรุปรายงานการประชุม และจ านวนผู้ผ่านการประเมินผลงานในการประชุม          
แต่ละครั้ง พร้อมทั้งจัดท าแบบสรุปมติการพิจารณาของคณะกรรมการ (แบบฟอร์มที่ 5) โดยมติการ
พิจารณามี 4 แบบ ดังนี้ 

4.1) แบบที่ 1 ผ่านการประเมินผลงานโดยไม่มีการแก้ไข 
4.2) แบบที่ 2 กรณีแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ให้ผู้ขอประเมินแก้ไข

เอกสารและส่งกลับส านักงานเขตฯ ภายใน 2 เดือนนับจากวันที่ผู้ขอประเมินรับทราบการแจ้งผล 
4.3) แบบที่ 3 กรณีแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ ให้ผู้ขอประเมินแก้ไข

เอกสารและส่งกลับส านักงานเขตฯ ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ผู้ขอประเมินรับทราบการแจ้งผล และ
น าเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อมีมติผ่านให้แต่งตั้งจากวันที่ส านักงานเขตฯได้รับเอกสารฉบับ
แก้ไขครบถ้วนสมบูรณ์ 
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4.4)  แบบที่ 4 ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ผู้ขอประเมินต้องด าเนินการจัดท าผลงาน
เรื่องใหม่ ผู้ขอประเมินต้องเริ่มขั้นตอนใหม่ โดยส่งเอกสารการคัดเลือกบุคคล เสนอต่อผู้ว่าราชการเพ่ือ
อนุมัติชี้ตัวใหม่ และจัดท าเอกสารการประเมินผลงานใหม่และด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

3.4 การแจ้งผลการประเมินตามมติของคณะกรรมการฯ ให้เลขาคณะกรรมการประเมินผล
งานระดับเขต จัดท าหนังสือแจ้งมติผลการพิจารณาการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนระดับ ให้แต่ละจังหวัด
ทราบ ภายในเวลา 2 สัปดาห์ภายหลังการประชุมของคณะกรรมการฯ 

3.5 งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานแจ้งให้ผู้ขอประเมินรับทราบผลการประเมินเอกสาร
ผลงานวิชาการเพ่ือเลื่อนระดับทราบภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประเมินผลงานฯระดับเขต 

3.6 การด าเนินการภายหลังได้รับการแจ้งผลการประเมิน กรณีที่การพิจารณาของ
คณะกรรมการ/ คณะท างาน ระดับเขต มีมติไม่แก้ไขเอกสารเพ่ิมเติม คณะกรรมการระดับเขต จะรับรอง
ผลการผ่านการพิจารณาประเมินผล แต่กรณีที่คณะกรรมการระดับเขตให้ข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการ/ คณะท างาน/ พ่ีเลี้ยง ให้ผู้ขอประเมินจะต้องด าเนินการแก้ไข
เอกสารตามที่เสนอแนะ โดยด าเนินการตามขั้นตอน 2 ขั้นตอนการแก้ไขเอกสารผลงาน 

2) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการด าเนินการแก้ไขเอกสาร และแจ้งก าหนด
ระยะเวลาการแก้ไขที่ชัดเจนต่อผู้ขอประเมิน โดยแก้ไขให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาภายใน 2 เดือนกรณี
การแก้ไขท่ีไม่ใช่สาระส าคัญ และ 6 เดือนกรณ ีแก้ไขสาระส าคัญ 

3) กรณีแก้ไขผลงานไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด ให้ผู้ขอประเมินผลงาน ท าบันทึก
ขอขยายระยะเวลาการแก้ไขเอกสารออกไปได้ 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 2 เดือนผ่านผู้บังคับบัญชา เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และการแก้ไขเอกสารให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/ คณะท างานระดับเขต  

4) กรณีที่ผู้ขอประเมินไม่สามารถด าเนินการตามที่ก าหนด   ให้คณะกรรมการ/ 
คณะท างานระดับเขต ระบุว่าไม่ผ่านการประเมิน เนื่องจากคุณภาพของผลงานไม่เพียงพอ ในการ
พิจารณาให้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ ซึ่งผู้ขอประเมินต้องด าเนินการเริ่มต้นขั้นตอนการประเมิน
ใหม่ ดังนี้ 

4.1) กรณีด า เนินการเรื่องเดิม จะต้องจัดท าเอกสารตามที่ก าหนด ส่งให้
คณะกรรมการ/ คณะท างานระดับเขต โดยลงวันที่รับเอกสารใหม่ ซึ่งกรณีผ่านการประเมินผลจะออก
ค าสั่งเลื่อนระดับ ณ.วันที่รับเอกสารครั้งใหม่ 

4.2) กรณีคณะกรรมการ/ คณะท างานระดับเขต พิจารณาให้จัดท าผลงานวิชาการ
ใหม ่ผู้ขอประเมินต้องเริ่มขั้นตอนใหม่ โดยส่งเอกสารการคัดเลือกบุคคล เสนอต่อผู้ว่าราชการเพ่ืออนุมัติชี้
ตัวใหม่ และจัดท าเอกสารการประเมินผลงานใหม่และด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
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4.  ขั้นตอนการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
 
4.1  งานการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ด าเนินการเสนอการแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินผลงาน

เพ่ือเลื่อนระดับให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้มีอ านาจตามมาตรา 57) ลงนามแต่งตั้งการเลื่อนระดับ ภายใน
เวลา 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับหนังสือการแจ้งผลการประเมิน 

4.2 ภายหลังการด าเนินการแต่งตั้ง งานการเจ้าหน้าที่จะด าเนินการเสนอเรื่องการแต่งตั้ง
ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเพ่ือทราบ และด าเนินการจัดท าเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ภายในเวลา              
1 เดือน 
 

บันทึกสาระส าคัญในขั้นตอนการประเมินผลงาน 
1. ส าหรับผู้ขอประเมิน 

1) การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ก าหนดการประชุม 2 เดือนครั้ง 
หรืออาจก าหนดเพิ่มเติมเม่ือจ านวนผลงานมีปริมาณมากข้ึนกับแต่ละสาขาวิชาชีพ 

2) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานประชุมพิจารณาแล้ว ส านักเขตสุขภาพที่ 2 จะมีหนังสือ
แจ้งไปที่หน่วยงานของผู้ขอประเมินทราบผลการพิจารณา 

3) กรณีผ่านการประเมินโดยไม่แก้ไข ให้ผู้ขอประเมินติดตามเรื่องการแต่งตั้งจากหน่วยงาน
ต่อไป 

4) กรณีมติให้มีการแก้ไขเอกสารให้ผู้ขอประเมินด าเนินการแก้ไขเอกสารและส่งกลับไปที่
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 2 ตามก าหนดเวลา กรณีท่ีส่งผลงานไม่ทัน คณะกรรมการประเมินฯ 
จะระบุว่าไม่ผ่านการประเมินเนื่องจากผลงานมีคุณภาพไม่เพียงพอ   

2. ส าหรับคณะกรรมการประเมินผลงาน/ พี่เลี้ยง 
1)  การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ก าหนดการประชุม 2 เดือนครั้ง 

หรืออาจก าหนดเพ่ิมเติมเมื่อจ านวนผลงานมีปริมาณมากข้ึน 
2) ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่ผู้ขอประเมิน ในการแก้ไขเอกสารตามมติของคณะกรรมการ

ประเมินผลงานฯ และเร่งรัดให้ด าเนินการให้เสร็จทันเวลาที่ก าหนด 
3) เมื่อผู้ขอประเมินผ่านการประเมินให้แจ้งผู้ขอประเมินรับทราบ ซึ่งส านักงานเขตสุขภาพท่ี 2 

จะมีหนังสือแจ้งไปที่หน่วยงานผู้ขอประเมินภายใน 2 สัปดาห์ 
4) กรณีการแต่งตั้งล่าช้าให้ติดตามสอบถามจากส านักงานเขตสุขภาพที่ 2 เพ่ือให้การ

ด าเนินการแต่งตั้งบุคคลรวดเร็ว หรือกรณีการแต่งตั้งเกิดข้อผิดพลาดจะได้ด าเนินการแก้ไข
ที่รวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อผู้ขอประเมิน 
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แผนภูมิที่ 7 ขั้นตอนพิจารณาผลการประเมินผลงานและการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่
ระดับเขต  

คณะกรรมการ/ คณะท างาน /
ระดับเขต/ พ่ีเลี้ยงประจ าจังหวัด 

 

งานการเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน/ จังหวัด 

 

ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณา
ประเมินเอกสารผลงานแตล่ะสาขา 

เลขาคณะกรรมการ
เขตแตล่ะสาขา จัด 
เตรียมการประชุม 

 

เกณฑค์ะแนนผ่านการประเมินผล
งาน  1) ระดับช านาญ 60 คะแนน 
    ขึ้นไป 
2) ระดับช านาญการพิเศษ  
    70 คะแนนข้ึนไป 

คณะกรรมการที่รับผิดชอบน าเสนอ
สรุปผลการประเมินและการแก้ไข
เอกสารต่อที่ประชุมฯ 

พิจารณาคุณภาพและผลการ
ประเมินคุณภาพผลงาน และลงมติ
การพิจารณา (แบบฟอร์มที่ 5) 

เลขากรรมการเขต สรุปรายงานการ
ประชุมและรายละเอียดกรณมีติให้มี
การแก้ไขเอกสาร/ ไมผ่่าน 

จัดท าหนังสือแจ้งผลการ
ประเมินผลงานฯเสนอลง
นามตามมติการพิจารณา 

แจ้งผู้ขอประเมินรับทราบผล
การประเมินภายใน  1 สัปดาห ์

 

ส่งหนังสือแจ้งผลการประเมิน 
ไปท่ีจังหวัดภายใน 2 สัปดาห ์

คณะกรรมการ/ พี่เลี้ยงให้ค าปรึกษา

แนะน าผู้ขอประเมินแกไ้ขเอกสาร

ตามขั้นตอน 2 การแก้ไขเอกสาร 

กรณีแกไ้ข
ปรับปรุงเอกสาร 

แก้ไข  

ไม่แก้ไข/ ผ่าน  

จัดท าหนังสือการแต่งตั้งเสนอผู้ว่า

ราชการฯ ลงนามภายในเวลา 1 

เดือน  

จัดท าหนังสือการแต่งตั้งเสนอให้
ส านักงานปลัดกระทรวงทราบ
และจัดท าเรื่องการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนภายในเวลา 1 เดือน 
 

แจ้งผู้ขอประเมิน

รับทราบผลการแต่งตั้ง

ให้เลื่อนระดับ 

หมายเหต:ุ กรณีที่ผู้ขอประเมินไมส่ามารถด าเนินการแก้ไขตามเวลาที่ก าหนดให้คณะกรรมการ/ คณะท างานระดับเขต ระบุ   
             “ไม่ผ่านการประเมินเนื่องจากคุณภาพของผลงานไม่เพียงพอ” 



 

 

วิธีการจัดทำเอกสารผลงาน เพ่ือขอรับเงินประจำ

ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และ

เพ่ือเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 
 

 
 
 
 
 
 

สาขา: ทันตแพทย์  เภสชักร  พยาบาลวิชาชีพ  
นักวิชาการสาธารณสุข   นักกายภาพบำบัด            
นักเทคนิคการแพทย ์และ นักรังสีการแพทย ์

ส่วนที่ 2  
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การจัดท าเอกสารผลงานเพ่ือประเมินเลื่อนระดับนั้น ผู้มีคุณสมบัติหรือผู้ขอประเมิน จะต้อง

ด าเนินการจัดท าเอกสาร 4 ฉบับ ดังนี้ 
1. เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล เป็นเอกสารที่ใช้ในการสมัคร เพ่ือขออนุมัติผู้มีอ านาจ

ตามมาตรา 57 (ผู้ว่าราชการจังหวัด) อนุมัติชี้ตัวบุคคลให้จัดท าเอกสารผลงานเพ่ือขอประเมินการเลื่อน
ระดับได ้

2. เอกสารเล่มที่ 1  แบบประเมินผลงาน  เป็นเอกสารที่ส่งเพ่ือขอประเมินเลื่อนระดับ  
3. เอกสารเล่มที่ 2 ผลงานวิชาการ (ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา) เป็นเอกสารวิชาการที่เป็นผล

การด าเนินงานที่ผ่านมาของผู้ขอประเมิน ซึ่งต้องเป็นผลงานที่ตรงกับต าแหน่งที่ขอประเมิน แบ่งเป็นการ
ขอประเมิน 2 ระดับ ดังนี้ 

3.1 ระดับช านาญ การจัดท าผลงานวิชาการให้น าเนื้อหาสาระฉบับสมบูรณ์น าเสนอไว้ในเล่ม
เอกสารแบบประเมินผลงาน โดยไม่ต้องจัดท าเอกสารฉบับสมบูรณ์แยกเล่ม 

3.2 ระดับช านาญพิเศษ การจัดท าผลงานวิชาการให้น าเนื้อหาสาระฉบับสมบูรณ์น าเสนอไว้
ในเล่มเอกสารแบบประเมินผลงาน โดยไม่ต้องจัดท าเอกสารฉบับสมบูรณ์แยกเล่มเฉพาะสาขาที่ก าหนด
ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานปลัดกระทรวง ว 246 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  ในสาขาอ่ืนๆด าเนินการ
จัดท าเล่มผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์แยกเล่มตามหลักเกณฑ์เดิม  

4. เอกสารเล่มที่ 3 ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เป็นเอกสารที่ต้องจัดท าที่เป็นการพัฒนาต่อยอด หรือสอดคล้องกับผลงานวิชาการ 

 
หมายเหตุ: การจัดท าเอกสารแต่ละฉบับ ให้ดูหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดท าเอกสารแต่ละฉบับ  
             และการจัดพิมพ์รูปเล่มเอกสารให้ดูในส่วนที่ 3 มาตรฐานการจัดท าเอกสาร 
 
 
 
 
 

วิธีการจัดท าเอกสารผลงาน เพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่ง ประเภท

วิชาการ ระดับช านาญการและเพื่อเลื่อนระดบัให้ด ารง            

ต าแหน่งช านาญการพิเศษ 
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หลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดท าเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล 
 

 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการ เพ่ือขอรับเงินประจ าต าแหน่ง และเพ่ือเลื่อนระดับให้ด ารงต าแหน่งช านาญการพิเศษ ในสาขา       
ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักกายภาพบ าบัด นักเทคนิคการแพทย์ และ 
นักรังสีการแพทย ์หลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดท าเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล ดังนี้ 

1. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 : ต้องระบุหัวข้อให้ครบตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และประเมินโดยผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
2 ระดับ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะให้ตรงกับระดับต าแหน่งที่จะขอรับการประเมินซึ่งแตกต่างกัน 

2. ข้อมูลส่วนบุคคล  ให้ระบุให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม แตล่ะข้อ ดังนี้ 
1. ชื่อ (ผู้ขอรับการคัดเลือก)  

ระบุ  นาย/นาง/นางสาว......... (ผู้ขอรับการคัดเลือก) 
2. ต าแหน่ง (ปัจจุบัน)………..  ระดับ………….. ต าแหน่งเลขที่ ...................  

ส่วนราชการ......... 
  ให้ระบุชื่อต าแหน่งในสายงานปัจจุบันและส่วนราชการ  ตาม จ. 18   

 
ตัวอย่างการเขียน ดังนี้ 

1) พยาบาลวิชาชีพ ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9999 กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยหนัก  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

2) พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ 9999 สถานี
อนามัยต าบลดินทอง  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก   

3) นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 
9999 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย 

วิธีการจัดท าเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล 

ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ เพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่ง  

และเพื่อเลื่อนระดับใหด้ ารงต าแหน่งช านาญการพิเศษ 

สาขา ทันตแพทย์ เภสชักร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสขุ  
นักกายภาพบ าบัด นักเทคนิคการแพทย์ และ นักรังสีการแพทย ์ 

 

1 
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4) นักกายภาพบ าบัด (ด้านบริการทางวิชาการ)  ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ 
9999 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

5) นักรังสีการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ)  ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ 
9999 กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตาก 

6) ทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม) ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9999 กลุ่มงาน    
ทันตกรรม โรงพยาบาลแม่สอด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

7) เภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9999 กลุ่มงาน
เภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

8) นักเทคนิคการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 
9999 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

3. ขอรับการคัดเลือกเพื่อประเมินในต าแหน่ง 
  ต าแหน่ง  หมายถึง  ต าแหน่งที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  เช่น  พยาบาลวิชาชีพ 
(ด้านการพยาบาล) ระดับช านาญการ  
  ด้าน  หมายถึง  ด้านและสาขาที่ต าแหน่งจะสูงขึ้น ตามที่ก าหนดในโครงสร้าง 
  ต าแหน่งเลขท่ี  หมายถึง  ต าแน่งเลขที่ท่ีจะขอแต่งตั้งข้ึนด ารงต าแหน่ง 

1) ต าแหน่งเลื่อนไหล  เป็นเลขท่ีต าแหน่งที่ถือครองอยู่ในปัจจุบัน  
2) นอกเหนือจากต าแหน่งเลื่อนไหล  อาจจะไม่ใช่เลขที่ต าแหน่งที่ครองอยู่ในปัจจุบันก็ได้ 

4. ประวัติส่วนตัว 
  ให้นับอายุตัวถึงเดือนที่ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกฯ (ระบุระยะเวลาเป็น ...ปี...
เดือน ) และนับอายุราชการถึงเดือนที่ส่ง เอกสารประกอบการคัดเลือกฯ (ระบุระยะเวลาเป็น ...ปี...เดือน ) 

5. ประวัติการศึกษา  
ตัวอย่าง  

คุณวุฒิและวิชาเอก ปีที่ส าเร็จการศึกษา สถาบัน 
ปริญญา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต        พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปริญญา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต        พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล 

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  ให้ระบุให้ครบถ้วน  เช่น  เลขท่ีใบอนุญาต  วันที่ออกใบอนุญาต  และวันหมดอายุ และ 
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ใส่ข้อความในวงเล็บ (ต่ออายุครั้งที่ ……) พร้อมทั้งแนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพไว้ท้ายเล่มแบบ
ประเมินผลงาน  กรณีที่ขอประเมินขึ้นแต่งตั้งด้านการพยาบาลวิสัญญี ต้องแนบส าเนาใบประกาศนียบัตร
วิสัญญีพยาบาลด้วย  
หมายเหตุ: ในกรณีที่หมดอายุจะไม่สามารถส่งผลงานวิชาการได้ 

7. ประวัติการรับราชการ 
  ให้ระบุจากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน  โดยให้กรอกรายการที่มีการปรับเปลี่ยนระดับ
ต าแหน่ง  เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการและได้รับการเลื่อนเงินเดือนทุกครั้ง  หรือมีการเปลี่ยนบัญชี
เงินเดือนใหม่  โดยให้ระบุ  วัน เดือน ปี ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน และในช่องสังกัด ให้ระบุหน่วยงานที่
ปฏิบัติด้วย (ทุกรายการตาม กพ 7) และประวัติราชการจะต้องสอดคล้องกับผลงานย้อนหลัง 1 ปี  

8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
  ให้ระบุเฉพาะเป็นการอบรมและดูงาน  ที่มีผลต่อการพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ
เท่านั้นโดยให้ระบุรายละเอียด  วัน เดือน ปี และช่องระยะเวลาระบุจ านวนวัน หลักสูตรให้ระบุชื่อเรื่อง
การอบรม  หน่วยงานที่จัดอบรม ให้ระบุหน่วยงานที่ด าเนินการจัดอบรม  ไม่ใช่สถานที่ที่จัดอบรม เช่น 
โรงแรม เป็นต้น 

9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
  ให้ระบุประสบการณ์พิเศษที่ผ่านมาว่า  เคยด าเนินงานในด้านใดมาบ้างและระยะเวลาที่
ด าเนินงานนั้น โดยระบุ ระยะเวลาที่เริ่มต้น - เวลาที่สิ้นสุด  ตั้งแต่เริ่มรับราชการเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
เช่น  หัวหน้าโครงการ/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน/กรรมการ/อนุกรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญทาง
วิชาการสาขาใด  ระดับใด  โดยอาจแยกออกให้เห็นชัดเจนในแต่ละระดับ เช่น  ระดับกระทรวง  ระดับ
กรม  ระดับกอง  ระดับจังหวัดหรือในหน่วยงาน  และอ่ืน ๆ เช่นเป็นอาจารย์พิเศษ  ของสถาบันใดบ้าง  
เป็นวิทยากรในเรื่องอะไร เคยได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นอะไรบ้าง เป็นต้น 
 

10. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
-    ผลการปฏิบัติงานในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา (ระยะเวลาขึ้นกับสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน) 

       ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ที่ปฏิบัติจริงของผู้ขอรับการคัดเลือก  โดยแบ่งเป็น 
4 ด้านตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของกพ. ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติการ  ด้านการวางแผน  
ด้านการประสานงาน  และด้านการบริการ 

 -    ผลงานที่จะส่งประเมิน 
               ให้สรุปเฉพาะสาระส าคัญ/ประเด็นของเรื่อง/ที่มา/สิ่งที่ศึกษาและผลที่ได้โดยสังเขป 

 
 



 
24 

11. ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/วิธีการเพื่อปรับปรุงงาน 
ให้เสนอแนวคิดที่จะน าผลงานวิชาการไปปรับปรุงหรือพัฒนางาน เพ่ือให้ตนเอง  และ

หน่วยงานอาจน าไปปรับปรุง/พัฒนา ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และ หน่วยงาน  
 

12. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
ให้ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยตรง เป็นผู้ลงนามรับรอง 

13. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ เป็นผู้ลงนามรับรอง 
 

14. เอกสารแนบท้าย 
1) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานกรณีปฏิบัติงานไม่ตรงหน่วยงาน โดยรับรองจากต้น

สังกัด ทั้ง 2 หน่วยงาน  จ านวน  1  ชุด และผู้ขอประเมินลงนามรับรองส าเนา  
2) ส าเนา ก.พ. 7  ที่ถ่ายจากระบบโปรแกรมข้อมูลงานบุคลลากร จ านวน 1 ชุด   มี

ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ลงนามรับรองส าเนา 
3) ส าเนาใบประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ กรณีอยู่ระหว่างการต่ออายุบัตรให้แนบ

หลักฐานด้วย  จ านวน 1 ชุด และผู้ขอประเมินลงนามรับรองส าเนา 
4) ส าเนาวุฒิบัตร จ านวน 1 ชุด ผู้ขอประเมินลงนามรับรองส าเนา 
5) ส าเนาประกาศคัดเลือกของจังหวัดต้นสังกัด (ใส่ชื่อผลงานและชื่อแนวคิด/

นวัตกรรม ที่ตรงกับผลงานที่ขอประเมินมาด้วย) จ านวน 1 ชุด ผู้ขอประเมิน
รับรองส าเนา 

6) ส าหรับผู้ขอนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเพ่ือเกื้อกูล (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
พกส. พรก. ) ให้แนบหนังสือรับรองการจ้าง หรือ ค าสั่งระหว่างการเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน พกส. พรก. ทุกช่วงปี จนถึงค าสั่งลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน พกส. พรก. ค าสั่งบรรจุรับราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มเอกสารการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ 
การประเมินผลงาน 
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ปก 
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงาน 

 
 
 

ของ 
 
 

 
 
 

..................................(ชื่อ/สกุล).................................... 
ต าแหน่ง..........................ต าแหน่งเลขที่......................... 

งาน..............................  กลุม่งาน…………………....   
โรงพยาบาล.................................. 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด........................... 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง/เพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่ง 

ต าแหน่งเลขที่.........................ส่วนราชการ
...............................................(ระบุเหมือนข้อมูลด้านบน)  

 
 

หน้าปก 

แบบอักษร  TH Sarabun PSK 

ขนาด  25 พอยต์ 

จัดวางต าแหน่งศูนย์กลางให้สวยงาม 

 

 

ระยะขอบบน 

1.5 นิ้ว 

 

ระยะขอบล่าง 

1 นิ้ว 

 

ระยะขอบ

ขวา 

1 นิ้ว 

ระยะขอบ

ซ้าย 

1.5 นิ้ว 
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แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
ชื่อ......................................................................................................................... .................... 
ขอรับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง/เพ่ือขอรับเงินประจ าต าแหน่ง........................................ ...... 
 

ตอนที่ 1 รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้รับ 

 
1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - เอาใจใส่ในการท างานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมี  
      ประสิทธิภาพ 
    - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านของความส าเร็จและความผิดพลาด 
    - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหาหรือ 
      ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่ส าเร็จและได้ผลดีแล้วก็พยายามปรับปรุง   
      ให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆ หรืองานที่พบว่ามีปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็พยายาม 
      แก้ไขไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปัญหาเช่นนั้นซ้ าๆ อีก 
 
2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - คิดค้นระบบแนวทาง วิธีด าเนินการใหม่ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน 
    - แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได้ 
    - แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอโดยเฉพาะในสายวิชาชีพ/งานของตน 
    - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพและ   
      ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
    - สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 
    - มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 
 
3. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใดๆ 
    - วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหา โดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี 
    - เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหา ได้ถูกต้องเหมาะสม 
    - ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง)  

 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 

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

 
…………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

……………. 
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ตอนที่ 1 รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้รับ 

4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - รักษาวินัย และมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
    - มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยน 
    - มีความประพฤติส่วนตัวที่เหมาะสมและควบคุมอารมณ์ได้ 
    - ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 
      พลเรือนและวิชาชีพของตน 
    - มีความซื่อสัตย์สุจริต 
5. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - สื่อสารกับบุคคลต่างๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้รับบริการ  
      และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
    - ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจอย่างชัดเจน  
       โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าความรู้ใหม่ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ/  
      วิชาชีพอยู่เสมอ 
    - สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา 
    - น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
      ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. การท างานร่วมกับผู้อื่น 
    - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
    - ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับผู้อื่น 
    - เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
    - มีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 
8. ความเสียสละ 
    - การอุทิศเวลาให้งาน 
    - สามารถช่วยเหลือหน่วยงานขององค์กรอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก  
      องค์กรทั้งงาน โดยตรงและงานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 
    - การไม่เก่ียงงาน  

 
15 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

…………… 
 
 
 
 

…………... 
 
 
 
 
 

…………… 
 
 
 
 

…………… 
 
 

รวม 100  
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ตอนที่ 2  สรุปความเห็นในการประเมิน 

ความเห็นของผู้ประเมิน 
                 (      ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
                 (      ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมต่ ากว่าร้อยละ 60) 
                          (ระบุเหตุผล).................................................................................................  
                                               ................................................................................................. 
                                         .................................................................................................  
                                         .................................................................................................  
                                         .................................................................................................  
                                         .................................................................................................  
 
 

                                                             (ลงชื่อผู้ประเมิน).......................................... 
                                                                        (.............................................) 
                                                            (ต าแหน่ง)................................................... 
                                                            วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ............ 
          
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 
                 (       ) เห็นดว้ยกับการประเมินข้างต้น 
                 (       ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการ ดังนี้................ 
                               ..................................................................................................................                                                            
                               ..................................................................................................................                                                    
                               ..................................................................................................................  

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

 
                                                                       (ลงชื่อผู้ประเมิน)....................................... 
                                                                                  (......................................) 
                                                                    (ต าแหน่ง)............................................. 
                                                                    วนัที่.........เดือน.......................พ.ศ......... 
 

  

หมายเหตุ กรณีที่ผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับเห็นสมควรให้ผ่านการประเมิน ให้น าเสนอผลงานเพ่ือขอรับการคัดเลือกได้ 
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ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน 
 
ความเห็นของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 (กรณีท่ีความเห็นของผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับแตกต่างกัน) 
 
               (        ) ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล)....................................................................................... 

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

                               .............................................................................................. .............................. 
                       ………………………………………………………………………………………………………….….                                        
               (        ) ไม่ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล)................................................................................... 
                          ............................................................................................................................  
                       ............................................................................................................................  
                       ..................................................................................... ....................................... 
                       ............................................................................................. ............................... 
                       ............................................................................................................................ 
                          ..............................................................................................................................................                                 
                          .............................................................................................................................................. 
 
 

                                                                (ลงชื่อผู้ประเมิน).....................................................                                                                                                     
                                                                           (.....................................................)                                                                                                
                                                                       (ต าแหน่ง).................................................. 
                                                                       วันที่.............เดือน...................พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
30 

                               - 5 - 

                              แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการคัดเลือก 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
1. ชื่อ (ผู้ขอรับการคัดเลือก)................................................................................................ ............................. 
2. ต าแหน่ง (ปัจจุบัน)....................................................................ต าแหน่งเลขท่ี.................................. .......... 
    ส่วนราชการ................................................................................................................... ............................. 
    ด ารงต าแหน่งนี้เมื่อ......................................................................... ............................................................ 
    อัตราเงินเดือนปัจจุบัน..........................................บาท 
3. ขอรับการคัดเลือกเพ่ือประเมินในต าแหน่ง/เพ่ือขอรับเงินประจ าต าแหน่ง.................................................... 
    ต าแหน่งเลขท่ี.......................ส่วนราชการ............................................................................... .................... 
.......................................................................................................... ................................................................ 
4. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7) 
    เกิดวันที่..................เดือน..................................................พ.ศ. ..................................... ......... 
    อายุตัว.................................ป.ี..........................เดือน 
    อายุราชการ.........................ป.ี..........................เดือน 
5. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิและวิชาเอก ปีที่ส าเร็จการศึกษา สถาบัน 
(ปริญญา/ปริญญาบัตร)   

   
   

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ชื่อใบอนุญาต..................................................) 
    เลขที่ใบอนุญาต.....................................................................................................  
7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน 
   ระดับที่สูงขึ้นแต่ละระดับและการเปลี่ยนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่างๆ) 

วัน  เดือน  ปี ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด 
    
    
    

8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
ปี ระยะเวลา หลักสูตร หน่วยงานที่จัดอบรม 
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ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 
9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น เป็นหัวหน้า 
     โครงการหัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................. ............................................................................................  
10. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
      10.1 ผลการปฏิบัติงานในช่วง ….. ปีที่ผ่านมา (ระยะเวลาขึ้นกับสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน) 
              - สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                (โดยสรุปเฉพาะบทบาทหน้าที่หลักและภารกิจส าคัญ)                                                      
. 
 

      10.2 ผลงานที่จะส่งประเมิน (จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง) 
              - ชื่อผลงาน
............................................................................................................................. ................ 
              - เค้าโครงเรื่องโดยย่อ  
                (สรุปเฉพาะสาระส าคัญ/ประเด็นของเรื่อง/ที่มา/สิ่งที่ศึกษาและผลที่ได้โดยสังเขป)                                          
              - สัดสว่นของผลงานในส่วนที่ผู้ขอรับการคัดเลือกปฏิบัติ/รายชื่อผู้ร่วมจัดท าผลงาน (ถ้ามี) 
                (ระบุชื่อผู้ร่วมจัดท าพร้อมสัดส่วนที่ด าเนินการ)                                                              
. 
 

      10.3 ข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางาน/วิธีการเพ่ือปรับปรุงงาน 
           สรุปข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพร้อมระบุชื่อเรื่องที่จะพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
           ในต าแหน่งที่จะขอรับการประเมินผลงาน                                                                             
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ)                                   (ผู้ขอรับการคัดเลือก) 
(ลงชื่อ)(                                   )(ผู้ขอรับการคัดเลือก) 

                                                                  วันที ่     เดือน                 พ.ศ.        .   
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11. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  

      ได้ตรวจสอบข้อความของ
............................................................................................................................. .... 
      ที่เสนอขอรับการคัดเลือกแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 

 
 
 

                                                           (ลงชื่อ)                                           . 
                                                                  (                                          )) 
ต9e9                                                         ต าแหน่ง................................................... 
................................/                                        ………………/……………………/……………… 

 
 
 

12. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ  
 
 
 

                                                        (ลงชื่อ)                                           . 
                                                             (                                          )) 
ต9e9                                               ต าแหน่ง................................................... 

................................/                                   ………………/……………………/……………… 
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13.  สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

              การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง/เพ่ือขอรับเงินประจ าต าแหน่ง
ชื่อ........................................................................................................ระดับ................................................  
ต าแหน่ง................................ต าแหน่งเลขท่ี...........................ส่วนราชการ.................................... ............... 
ขอเสนอผลงานเพ่ือรับการคัดเลือกแต่งตั้งในต าแหน่ง/เพ่ือขอรับเงินประจ าต าแหน่ง................................... 
ต าแหน่งเลขท่ี............................. ส่วนราชการ........................................................................ ...................... 
1. คุณสมบัติของบุคคล 
   1.1 คุณวุฒิการศึกษา 
         (    ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง        (    )  ไม่ตรงแต่ ก.พ.ยกเว้นตามมาตรา 62 
   1.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้าก าหนดไว้) 
         (    ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแห            (    )  ไม่ตรงตามที่ก าหนด 
   1.3 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
         (    ) ครบตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
         (    )  ไม่ครบแต่จะครบในวันที่....................... 
   1.4  ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง 
          (ใหร้วมถึงการด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งหรือเกื้อกูลด้วย) 
              (    )  ครบตามท่ี ก.พ. ก าหนด  (    ) ไม่ครบ/ส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา   
2. การประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
    (    )  ผ่านการประเมิน      (    )  ไม่ผ่านการประเมินเหตุผล................................................................. 

3. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
    (    )  อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการต่อไปได้      (    ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์เนื่องจาก.......................... 
    (    )  อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการต่อไปได้แต่ต้องให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องระยะเวลาขั้นต่ า 
            ในการด ารงต าแหน่ง      
 
 
 
                                               ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ 
                        (................................................ ) 
                ................/........../................. 
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14. ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล กรณีต าแหน่งเลื่อนไหล  
 
      ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก   
                  ............................................................................................................................. ....... 
      (      ) ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน 
      (      ) ไม่ได้รับการคัดเลือก 
 
               ระบุเหตุผล
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
 
 
 

         (ลงชื่อ)                                   (ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57) 
                                 (                                   )(ผู้ขอรับการคัดเลือก) 
                            ………………/……………………/……………… 
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15. ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล กรณีนอกเหนือจากต าแหน่งเลื่อนไหลตามข้อ 14  
 

      ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก                 
     ..................................................................................................... ......................... 
      (     ) ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน 
      (     ) ได้รับการคัดเลือกให้ย้าย/โอน/บรรจุกลับ โดยไม่ต้องส่งผลงานประเมิน 
      (     ) ได้รับการคัดเลือกให้ย้าย/โอน/บรรจุกลับ โดยต้องส่งผลงานประเมิน 
      (     ) ไม่ได้รับการคัดเลือก 
 
               ระบุเหตุผล
............................................................................................................................. ........................................... 
......................................................................... ...............................................................................................  
 
 
 

(ลงชื่อ)                                        ประธานคณะกรรมการคัดเลือก 
                                                 (                                      )(ผู้ขอรับกา 
 
รคัดเลือก) 
      (     ) เห็นชอบ 
      (     ) มีความเห็นแตกต่าง เนื่องจาก
............................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. .....................................       
 
 
 

(ลงชื่อ)                                        ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 
                                                     (                                       )(ผู้ขอรับกดเลือก) 

.............     ………………/……………………/…………… 
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หลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดท าแบบประเมินผลงาน 
 หลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดท าแบบประเมินผลงาน มีดังต่อไปนี้ 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล  ให้ระบุให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม 

1. ชื่อ (ผู้ขอรับการประเมิน) 
    ระบุ  นาย/นาง/นางสาว  (ผู้ขอรับการประเมิน) 

2. ต าแหน่ง (ปัจจุบัน)………..  ระดับ………….. ต าแหน่งเลขที่ ...................  ส่วนราชการ......... 
    ระบุชื่อต าแหน่งในสายงานปัจจุบันและส่วนราชการ  ตาม จ. 18   
 
ตัวอย่างการเขียน ดังนี้ 
1) พยาบาลวิชาชีพ ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9999 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก  

กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
2) พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ 9999 สถานีอนามัย

ต าบลดินทอง  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก   
3) นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9999  

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
4) นักกายภาพบ าบัด (ด้านบริการทางวิชาการ)  ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ 9999  
     กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
5) นักรังสีการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ)  ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ 9999  

กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
6) ทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม) ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9999 กลุ่มงานทันตกรรม 

โรงพยาบาลแม่สอด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
7) เภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9999 กลุ่มงานเภสัชกรรม 

โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
 

วิธีการจัดท าแบบประเมินผลงาน (เอกสารเลม่ที่ 1) 
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ เพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่ง  

และเพื่อเลื่อนระดับใหด้ ารงต าแหน่งช านาญการพิเศษ 
สาขา ทันตแพทย์ เภสชักร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสขุ  

นักกายภาพบ าบัด นักเทคนิคการแพทย์ และ นักรังสีการแพทย ์ 
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8) นักเทคนิคการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9999 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

3. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้ง 
  ต าแหน่ง  หมายถึง  ต าแหน่งที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  เช่น  พยาบาลวิชาชีพ
(ด้านการพยาบาล) ระดับช านาญการ  
  ด้าน  หมายถึง  ด้านและสาขาที่ต าแหน่งจะสูงขึ้น ตามท่ีก าหนดในโครงสร้าง 
  ต าแหน่งเลขท่ี  หมายถึง  ต าแหน่งเลขที่ที่จะขอแต่งตั้งข้ึนด ารงต าแหน่ง 

1) ต าแหน่งเลื่อนไหล  เป็นเลขที่ต าแหน่งที่ถือครองอยู่ในปัจจุบัน  
2) นอกเหนือจากต าแหน่งเลื่อนไหล  อาจจะไม่ใช่เลขที่ต าแหน่งที่ครองอยู่ในปัจจุบันก็ได้ 

 
4. ประวัติส่วนตัว 

  ให้นับอายุตัวถึงเดือนที่ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกฯ (ระบุระยะเวลาเป็น ...ปี...เดือน ) 
และนับอายุราชการถึงเดือนที่ส่ง เอกสารประกอบการคัดเลือกฯ (ระบุระยะเวลาเป็น ...ปี...เดือน ) 

5. ประวัติการศึกษา  
ตัวอย่าง  

คุณวุฒิและวิชาเอก ปีที่ส าเร็จการศึกษา สถาบัน 
ปริญญา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต        พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปริญญา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต        พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล 

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  ให้ระบุให้ครบถ้วน  เช่น  เลขที่ใบอนุญาต  วันที่ออกใบอนุญาต  และวันหมดอายุ และ
ใส่ข้อความในวงเล็บ (ต่ออายุครั้งที่ ……) พร้อมทั้งแนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพไว้ท้ายเล่มแบบ
ประเมินผลงาน  กรณีที่ขอประเมินขึ้นแต่งตั้งด้านการพยาบาลวิสัญญี ต้องแนบส าเนาใบประกาศนียบัตร
วิสัญญีพยาบาลด้วย  
หมายเหตุ: ในกรณีที่หมดอายุจะไม่สามารถส่งผลงานวิชาการได้ 

7. ประวัติการรับราชการ 
  ให้ระบุจากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน  โดยให้กรอกรายการที่มีการปรับเปลี่ยนระดับ
ต าแหน่ง  เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการและได้รับการเลื่อนเงินเดือนทุกครั้ง  หรือมีการเปลี่ยนบัญชี
เงินเดือนใหม่  โดยให้ระบุ  วัน เดือน ปี ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน และในช่องสังกัด ให้ระบุหน่วยงานที่
ปฏิบัติด้วย (ทุกรายการตาม กพ. 7) และประวัติราชการจะต้องสอดคล้องกับผลงานย้อนหลัง 1 ปี  
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8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
  ให้ระบุเฉพาะเป็นการอบรมและดูงาน  ที่มีผลต่อการพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ
เท่านั้นโดยให้ระบุรายละเอียด  วัน เดือน ปี และช่องระยะเวลาระบุจ านวนวัน ระบุชื่อเรื่องการอบรม  
หน่วยงานที่จัดอบรม ให้ระบุหน่วยงานที่ด าเนินการจัดอบรม  ไม่ใช่สถานที่ที่จัดอบรม เช่น โรงแรม               
เป็นต้น 
 

9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
  ให้ระบุประสบการณ์พิเศษที่ผ่านมาว่า  เคยด าเนินงานในด้านใดมาบ้างและระยะเวลาที่
ด าเนินงานนั้น โดยระบุ ระยะเวลาที่เริ่มต้น - เวลาที่สิ้นสุด  ตั้งแต่เริ่มรับราชการเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
เช่น  หัวหน้าโครงการ/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน/กรรมการ/อนุกรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญทาง
วิชาการสาขาใด  ระดับใด  โดยอาจแยกออกให้เห็นชัดเจนในแต่ละระดับ เช่น  ระดับกระทรวง  ระดับ
กรม  ระดับกอง  ระดับจังหวัดหรือในหน่วยงาน  และอ่ืน ๆ เช่นเป็นอาจารย์พิเศษ  ของสถาบันใดบ้าง  
เป็นวิทยากรในเรื่องอะไร เคยได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นอะไรบ้าง เป็นต้น 
 

10. หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน 
   ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ที่ปฏิบัติจริงของผู้ประเมิน  โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน

ประกอบด้วย 1) ด้านการปฏิบัติการ  2) ด้านการวางแผน  3) ด้านการประสานงาน  และ 4) ด้านการ
บริการ  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ ก.พ. 
 

11.  ผลงานการปฏิบัติงานย้อนหลัง 1 ปี (ระยะเวลาขึ้นกับสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน) 
การเสนอผลงานปฏิบัติงานเพื่อพิจารณา  จะต้องเป็นผลงานที่ปฏิบัติจริงของผู้ขอรับการ 

ประเมิน  ให้เสนอผลงานย้อนหลัง 1 ปี  ถัดจากปีที่ส่งค าขอประเมิน  เช่น  ส่งผลงานขอประเมินฯ  ใน
ปีงบประมาณ 2563  จะต้องเสนอผลงานย้อนหลังในปี 2562 
  -  กรณีระหว่างปีดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาให้เว้นระยะที่ได้ลาศึกษาและให้  
เสนอผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณถัดไปแทน 
  -  การเสนอผลงานในปีงบประมาณที่ได้มีการลาศึกษา  หรือได้มีการปฏิบัติงานไม่เต็มปี
ผลงานของหน่วยงานให้เสนอเต็มปี  ส่วนผลงานเฉพาะตัวให้เสนอผลงานที่ปฏิบัติจริง 
  -  กรณีระหว่างปีปฏิบัติงาน 2 แห่ง  ให้แยกเสนอผลงานแต่ละแห่งให้ชัดเจนตามที่
ปฏิบัติจริง  และผู้บังคับบัญชาต้องลงนามรับรองท้ัง  2  แห่ง 
  -  กรณีบรรจุกลับให้เสนอผลงาน  โดยเว้นระยะที่ลาออก  เช่นเดียวกับลาศึกษาต่อ 
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ตอนที่ 2  ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
1. ชื่อผลงาน 

ระบุชื่อผลงานที่จะน าเสนอ  โดยผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลส าเร็จของงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขอประเมิน 
 

2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ 
ระบุกิจกรรม  ช่วงเวลา  การด าเนินการ โดยระบุวัน/เดือน/ปี  ที่ด าเนินการศึกษาเรื่อง

นั้น ๆ  โดยให้นับตั้งแต่วันที่รับดูแลผู้ป่วยจนถึงจัดท าเอกสารวิชาการแล้วเสร็จ 
 

3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 
ให้ระบุแนวคิด  ทฤษฎี  องค์ความรู้  และข้อมูลต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการด าเนินงาน  โดย

สรุปให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงาน เป็นต้น 
4. สรุปสาระและขั้นตอนการด าเนินการ 

ระบุหลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  สาระส าคัญและขั้นตอน  หลักการ
ด าเนินการ  โดยสรุปให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงาน  
 

5. ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี) 
ให้แสดงชื่อ – สกุล ต าแหน่ง  สังกัดของผู้ร่วมด าเนินการในผลงาน  และระบุสัดส่วน

ความรับผิดชอบของผลงานเป็นร้อยละของผู้ร่วมด าเนินการด้วย 
กรณีเป็นผลงานที่ปฏิบัติเองทั้งหมด  100 % และไม่มีผู้ร่วมด าเนินการไม่ต้องน าเสนอ     

ผู้ร่วมด าเนินการ 
6. ส่วนของผู้ท่ีเสนอเป็นผู้ปฏิบัติ  

ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงานให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนกิจกรรมการด าเนินงาน  และสัดส่วนของผลงานเป็นร้อยละที่ผู้เสนอผลงานเป็นผู้ปฏิบัติ 
 

7. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
7.1 ผลส าเร็จของงานเชิงปริมาณ  คือ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  มีผลส าเร็จในเชิง

ปริมาณที่เกิดขึ้น  มีปริมาณของผลงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  หรือข้อตกลงที่ได้ก าหนด 
7.2 ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ  คือ  ผลงานที่ ได้แสดงให้ เห็นถึงการตอบสนองแนวคิด  

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  กระทรวงและจังหวัดที่มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ประโยชน์  เช่น  ตอบสนอง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผลตอบแทนที่ได้จากการด าเนินงาน  เช่น  ลดค่าใช้จ่าย  การลดต้นทุน
การผลิต  การลดเวลาการปฏิบัติงาน  คุณภาพการบริการที่ดีขึ้น  เป็นต้น 
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8. การน าไปใช้ประโยชน์ 
อธิบายการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางด าเนินงานหากมีการน า

ผลงานไปใช้ในการพัฒนาต่อยอด  ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานในวงกว้างข้ึน  จากเดิมที่เกิดเฉพาะจุด
และประยุกต์แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน  ให้อธิบายว่าน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร  กับบุคคลเป้าหมายที่ไหนเกิด
ประโยชน์ต่อผู้รับการบริการ  และสังคมอย่างไร  ให้น าเสนอด้วย  อีกท้ังมีผลต่อการพัฒนางานทางตรงและ
ทางอ้อมอย่างไร 
 

9. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
อธิบายความยุ่งยากในการด าเนินงานตามที่ได้น าไปปฏิบัติจริงว่ามีความยุ่งยากอย่างไร  

เช่น การตัดสินใจแก้ปัญหา  การใช้หลักวิชา  หรือทฤษฎีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  การบูรณาการงาน  และ
การควบคุมปัจจัยที่เก่ียวข้องว่ามีความยุ่งยากประการใด  แต่ไม่ใช่ความยุ่งยากที่เป็นปัญหาอุปสรรคของ
การท างาน  เช่น  ขาดแคลนอัตราก าลัง  หรือขาดแคลนงบประมาณ เป็นต้น 
 

10. ข้อเสนอแนะ 
ผู้ขอประเมินมีข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขอย่างไร  เพ่ือมิให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก  และมีข้อเสนอ 

แนะเพ่ือพัฒนางาน/ปรับปรุงงานดังกล่าวอย่างไร  เป็นการเสนอแนวทางเชิงสร้างสรรค์เป็นผลงานที่เป็น
รูปธรรม 
 

11. เอกสารแนบท้ายแบบประเมินผลงาน 
1) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานกรณีปฏิบัติงานไม่ตรงหน่วยงาน โดยรับรองจากต้น

สังกัด ทั้ง 2 หน่วยงาน  จ านวน  1  ชุด และผู้ขอประเมินลงนามรับรองส าเนา  
2) ส าเนา ก.พ. 7  ที่ถ่ายจากระบบโปรแกรมข้อมูลงานบุคลลากร จ านวน 1 ชุด   มี

ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ลงนามรับรองส าเนา 
3) ส าเนาใบประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ กรณีอยู่ระหว่างการต่ออายุบัตรให้แนบ

หลักฐานด้วย  จ านวน 1 ชุด และผู้ขอประเมินลงนามรับรองส าเนา 
4) ส าเนาวุฒิบัตร จ านวน 1 ชุด ผู้ขอประเมินลงนามรับรองส าเนา 
5) ส าเนาประกาศคัดเลือกของจังหวัดต้นสังกัด (ใส่ชื่อผลงานและชื่อแนวคิด/นวัตกรรม 

ที่ตรงกับผลงานที่ขอประเมินมาด้วย) จ านวน 1 ชุด ผู้ขอประเมินรับรองส าเนา 
6) ส าหรับผู้ขอนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเพ่ือเกื้อกูล (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

พกส. พรก. ) ให้แนบหนังสือรับรองการจ้าง หรือ ค าสั่งระหว่างการเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน พกส. พรก. ทุกช่วงปี จนถึงค าสั่งลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวราย
เดือน พกส. พรก. ค าสั่งบรรจุรับราชการ 

 
 

 

แบบฟอร์มแบบประเมินผลงาน 
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ปก 

แบบประเมินผลงาน 
 
 
 

 
ของ 

 

 
 

               (ชื่อ – สกุล)                 . 
ต าแหน่ง.................... (ด้าน……………) ระดับ……………... 

ต าแหน่งเลขที่ ................. งาน.....................   
กลุม่งาน……………....  โรงพยาบาล.................................. 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด........................... 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้ง / เพื่อขอรับเงนิประจ าต าแหน่ง 

ต าแหน่ง...........................ต าแหน่งเลขท่ี............................. 

ส่วนราชการ....(ระบุเหมือนข้อมูลด้านบน)  
 

 

แบบอักษร  TH Sarabun PSK ขนาด  25 พอยต์ 

จัดวางต าแหน่งศูนย์กลางให้สวยงาม 

 

 

ระยะขอบบน 
1.5 นิ้ว 

 

ระยะขอบล่าง 

1 นิ้ว 

 

 

ระยะขอบขวา 

1 นิ้ว 

 

ระยะขอบ 
ซ้าย 

1.5 นิ้ว 
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สารบัญ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล        หน้า 
1. ชื่อ          ..........  
2. ต าแหน่ง          ..........  
3. ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง/ เพ่ือขอรับเงินประจ าต าแหน่ง   .......... 

(ระบุตามต าแหน่งที่ขอประเมิน)      
4. ประวัติส่วนตัว         ..........  
5. ประวัติการศึกษา         ..........  
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ       ..........   
7. ประวัติการรับราชการ        ..........   
8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน       ..........   
9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน       ..........   
10. หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน       ..........   
11. ผลงานการปฏิบัติงานย้อนหลัง 1 ปี      ..........  

 
ตอนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

1. ชื่อผลงาน         ..........   
2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ        ..........   
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ    ..........     
4. สรุปสาระและข้ันตอนการด าเนินการ      ..........   
5. ผู้ร่วมด าเนินการ         ..........   
6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ        ..........   
7. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)      ..........   
8. การน าไปใช้ประโยชน์        ..........  
9. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค     ..........  
10. ข้อเสนอแนะ         ..........   

   
การรับรองผลงาน   
เอกสารแนบท้ายค าขอประเมินบุคคล 

1. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
2. ส าเนา ก.พ. 7 
3. ประกาศจังหวัด 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.  ช่ือ (ผู้ขอรับการประเมิน)…………………………………………………………………………………………………………. 
2.  ต าแหน่ง.................   (ดา้น.....................) ระดับช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ ......................................  
     สว่นราชการ  กลุ่มงาน.............................  กลุ่ม....................  โรงพยาบาล................. .......................... 
     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด..............................................  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
     ด ารงต าแหน่งวันที่ .........................  เดือน …….............................  พ.ศ. …………………………............ 
     ด ารงต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว วันที่......................ถึง วันที.่.................................... 
     ด ารงต าแหน่ง พกส. วันที่................................................... ............................... 
     ด ารงต าแหน่ง พรก. วันที่ ................................................................................. 
     อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ..........................................บาท 
3.  ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง / เพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่ง 
     ต าแหน่ง.................................. (ด้าน..........................) ระดับ...................................  
     ต าแหน่งเลขท่ี ............................  กลุ่มงาน.................................... โรงพยาบาล........................................ 
     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด..............................................  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
4.  ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ.7) (ให้นับถึงผู้วันที่ผู้ว่าประกาศชี้ตัว)       
     เกิดวันที่ .............. เดือน ................ พ.ศ.......................  อายุตัว ............ ปี .......... เดือน....  
     อายุราชการ ................... ปี ................... เดือน.....  
5.  ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิและวิชาเอก ปีที่ส าเร็จการศึกษา สถาบัน 
(ประกาศนียบัตร)………………….. 
(ปริญญาบัตร)................................ 

พ.ศ. ............ 
พ.ศ.  .............. 

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

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

6.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขา.............................. เลขที่ใบอนุญาต ..........   (พร้อมแนบส าเนา)… 
    วันออกใบอนุญาต ...วดป.......................  วันหมดอายุ ....วดป......................................... (ต่ออายุครั้งที่ ….) 
7.  ประวัติรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ  และการเปลี่ยนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ พร้อมแนบส าเนา ก.พ.7) 

วัน เดือน ปี ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด ตาม จ 18 
..................................... 
..................................... 
.................................... 

เช่น นักรังสีการแพทย์(ลจช. )..... 
นักรังสีการแพทย์ (พกส.)....... 
นักรังสีการแพทย์ (พรก.)....... 
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ.. 
นักรังสีการแพทย์ช านาญการ 
(ด้าน.................................) 

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

.... 
 

กลุ่มงาน
................................ 
โรงพยาบาล
............................ 
ส านักงานสาธารณสุข
.............. 
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ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล  (ต่อ) 
8.  ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน (ย้อนหลัง 3 ปี ต้องสอดคล้องกับต าแหน่งที่ขอประเมิน) 

ปี ระยะเวลา หลักสูตร หน่วยงานที่จัดอบรม 
พ.ศ..... 
................. 
................. 

วดป ..ถึง.... 
......................... 
......................... 

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

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

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

ระบุ “ชื่อสถาบันผู้จัดอบรม”  
“ไม่ระบุชื่อโรงแรม”............. 
.................................................. 

 
9.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น เป็น
หัวหน้าโครงการ  หัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้างาน  กรรมการ  อนุกรรมการ  วิทยากร  อาจารย์พิเศษ  เป็นต้น  
     1.  ……( เช่น คณะกรรมการ….. ?.... ตั้งแต่ปี พ.ศ................... ถึง ปัจจุบัน)............................……………… 
     2.  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     3.  …………………………………ฯลฯ ........................................................ ....................................................... 
 
10. หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน ให้ระบุหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริง  
     10.1 ด้านการปฏิบัติการ 

1. ………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
2. ……………………………............................................................................................................................ 
3. ………………………………………ฯลฯ………………………………………………………………………………………….… 

 
     10.2 ด้านการวางแผน 

1. ………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
2. ……………………………............................................................................................................................ 
3. ………………………………………ฯลฯ………………………………………………………………………………………….… 

 
     10.3 ด้านการประสานงาน 

1. ………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
2. ……………………………............................................................................................................................ 
3. ………………………………………ฯลฯ………………………………………………………………………………………….… 

 
     10.4 ด้านการบริการ 

1. ………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
2. ……………………………............................................................................................................................ 
3. ………………………………………ฯลฯ………………………………………………………………………………………….… 
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ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 
11.  ผลงานการปฏิบัติงานย้อนหลัง 1  ปี (ระยะเวลาให้ดูหมายเหตุของแต่ละสาขาวิชาชีพแตกต่างกัน) 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานด้านบริการ/ปฏิบัติการ หน่วยนับ 

ปริมาณงานด้านบริการ/
ปฏิบัติการ 

หมาย
เหตุ 

ปีงบประมาณ  ................. 
หน่วยงาน เฉพาะตัว  

 
1. 
2. 
 
 
 
 

3. 
 
 

1. 
2. 
 

1. 
2. 
 

1. 
2. 
 

1. 
2. 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวนเตียง 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
2.1 พยาบาลวิชาชีพ 
2.2 พยาบาลเทคนิค 
2.3 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
ฯลฯ 
จ านวนผู้ป่วย 
 
ด้านการปฏิบัติการ 
……………………………………….. 
………………..ฯลฯ........................... 
ด้านการวางแผน 
……………………………………….. 
………………..ฯลฯ............................ 
ด้านการประสานงาน 
……………………………………….. 
………………..ฯลฯ............................ 
ด้านการบริการ 
……………………………………….. 
………………..ฯลฯ............................ 

 
เตียง 

 
คน 
คน 
คน 
 

คน 
 

   

 

หมายเหตุ  1.  แบบฟอร์มนี้ใช้เฉพาะต าแหน่งที่เกณฑ์สาขาก าหนดให้เสนอผลงานย้อนหลัง 
    2.  ผลงานปฏิบัติงานย้อนหลัง  ให้เสนอผลงานที่ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่
จะได้รับการแต่งตั้ง  โดยเสนอผลงานย้อนหลัง จากปีถัดจากปีท่ีส่งค าขอประเมิน  เช่น  กรณีก าหนดให้
เสนอผลงานย้อนหลัง 2 ปี หากส่งค าขอประเมินในปีงบประมาณ 2563 ขอประเมินต้องเสนอผลงานของ
ปีงบประมาณ 2561 และ 2562  เป็นต้น  กรณีท่ีระหว่างปีดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา  ให้เว้น
ระยะเวลาที่ได้ลาศึกษา  และให้เสนอผลงานของปีงบประมาณถัดไปแทน 
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ตอนที่  2  ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

1. ชื่อผลงาน  “........(ต้องเป็นเรื่องท่ีเสนอในเอกสารประกอบการคัดเลือกฯ ข้อ 10.2)    ” 
 

2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ .....(ระบุระยะเวลาให้ชัดเจน เช่น มกราคม – มีนาคม 2560)  
 

     3.  ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 
         1. ............................................................................................................................. .................... 
         2. .................................................................................................. ............................................ 
         3. ............................................................................................................................. .............. 
                                           ฯลฯ 

4. สรุปสาระและขั้นตอนการด าเนินการ (สรุปจากท่ีเสนอในเล่มผลงานวิชาการเล่มที่ 2 ดูนิยาม ) 
          ............................................................................................................ .............................................. 
          ............................................................................................................ .............................................. 
          ........................................................................................... ............................................................... 
          ............................................................................................................ .............................................. 

5. ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี) 
           ………(ระบุชื่อ – สกุล)……………..       สัดส่วนของผลงาน............... (ร้อยละ)........... 
 

6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 
          ................................................................... .............................................................................. 
          ................................................................................................................................................ 
.          ................................................................................................................................................ 

7. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) (สอดคล้องกับข้อเสนอแนวคิด ) 
          ............................................................................................................................. .................... 
          ................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................ 

8. การน าไปใช้ประโยชน์ (สอดคล้องกับข้อเสนอแนวคิด  ) 
          ............................................................................................................................. .................... 
          ................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................ 
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ตอนที่  2  ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ต่อ) 
 

9. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
          ............................................................................................................................. .................... 
          ................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................ 

10. ข้อเสนอแนะ  . (สอดคล้องกับข้อเสนอแนวคิด )............................................................ 
ให้ระบุชื่อเรื่องข้อเสนอแนวคิดลงในข้อเสนอแนะด้วย 

          ................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................ 
 
                              ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                             ลงชื่อ .............................................  ผู้เสนอผลงาน 
                                                                    (..............................................) 
                                                                    ............../.................../........... 
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                    ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ
ความเป็นจริงทุกประการ 
 
           ลงชื่อ ................................................                ลงชื่อ .... ............................................. 
                 (..............................................)                         (................................................)  
            ผู้ร่วมด าเนินการ                                                        ผู้ร่วมด าเนินการ 
 
                    ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุก
ประการ 
 
 
                                                                    
 
                                                                ลงชือ่  ..............................................................      
                                                                        (..........................................................) 
 
 
                                                   
 
                                                                ลงชือ่  ..............................................................      
                                                                        (..........................................................)  
     
 
 
                                                                ลงชือ่  ..............................................................      
                                                                        (..........................................................)                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 

 

ถ้าไม่มีให้ตัดออกได้ ถ้าไม่มีให้ตัดออกได้ 

หัวหน้ากลุ่มงาน  ลงนาม 

ผู้อ านวยการฯ ลงนาม 

นพ.สสจ.ลงนาม 
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หลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดท าผลงานวิชาการ 
 ผลงานวิชาการต้องแสดงถึงความรู้ความสามารถตรงตามต าแหน่งที่ขอประเมิน  เช่น  ขอประเมิน
ในต าแหน่งงานผู้ป่วยนอก คุณภาพของผลงานวิชาการจะต้องแสดงถึงบทบาทหน้าที่ของงานผู้ป่วยนอก 
เป็นต้น  และการจัดท ารูปเล่มต้องถูกต้องตามหลักการเขียนเอกสารวิชาการ และหลักเกณฑ์และ
รายละเอียดการจัดท าผลงานวิชาการ ลักษณะผลงานวิชาการที่จะน ามาขอประเมิน มีลักษณะ ดังนี้ 

1. เป็นงานที่จัดท าขึ้นในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าระดับท่ีจะขอประเมิน 1 ระดบั 
เว้นแต่คณะกรรมการประเมินผลงานจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน แต่อย่างน้อยจะต้องมีผลงานที่ต่ ากว่า 1 
ระดับอยู่ด้วย  

2.  ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา หรือ 
ประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม  

3. กรณีท่ีเป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้เสนอผลงานประเมินได้มี
ส่วนร่วมในการจัดท า หรือผลิตผลงานในส่วนใด หรือเป็นสัดส่วนเท่าใด และมีค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วมใน
ผลงานนั้น และจากผู้บังคับบัญชาด้วย  

4. ผลงานที่น ามาใช้ประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว จะน ามา
เสนอให้ประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้นอีกไม่ได้ 

5. ผลงานวิชาการในระดับช านาญการไม่เกิน 3 ปี และผลงานวิชาการระดับช านาญการพิเศษไม่
เกิน 5 ปี นับจากผลงานแล้วเสร็จถึงปีที่ขอประเมินเลื่อนระดับ 
 
ประเภทของผลงานทางวิชาการเพื่อขอประเมินเลื่อนระดับ 

แบ่งตามลักษณะของผลงานทางวิชาการเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
1. กรณีศึกษา (Case study)    

กรณีศึกษา (Case study)   เป็นการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย โดยผู้ศึกษาเลือกผู้ป่วย
เฉพาะโรคที่สนใจ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญของเอกสาร มีดังนี ้  

 

วิธีการจัดท าผลงานวิชาการ (เอกสารเล่มที่ 2) 
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ เพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่ง  

และเพื่อเลื่อนระดับใหด้ ารงต าแหน่งช านาญการพิเศษ 
สาขา ทันตแพทย์ เภสชักร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสขุ  

นักกายภาพบ าบัด นักเทคนิคการแพทย์ และ นักรังสีการแพทย ์ 
 

 

3 
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1.1 ส่วนน า (Preliminaries) ประกอบด้วย  
1)  ชื่อเรื่องของผลงาน ระบุ ชื่อเรื่องของผลงานวิขาการ 

ตัวอย่างเช่น การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง: กรณีศึกษา 
2)  ปก (Cover) ประกอบด้วย ปกนอก ใบรองปก และปกใน  
3)  บทคัดย่อภาษาไทย สรุปเนื้อหาวิชาการไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ กรณีขอประเมิน

ระดับช านาญการพิเศษ ต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)  ด้วย 
4)  ค าน า 
5)  สารบัญ (Table of content) ประกอบด้วยสารบัญตาราง สารบัญรูปภาพ  

1.2 ส่วนเนื้อความ (Text) แบ่งเป็นบทตามเนื้อหา โดยประกอบด้วย  
1)  บทที่ 1  บทน า (Introduction) เป็นการเกริ่นน า ให้ทราบถึงท่ีมาของปัญหา อยู่ใน

ข้อหลักการและเหตุผล หรือ  ความเป็นมาของปัญหา ซึ่งเป็นการแสดง หรือชี้แจงเหตุผลให้เห็นความส าคัญ 
และความจ าเป็นในการศึกษาครั้งนี้    ซึ่งควรกล่าวถึงสภาพปัญหา สถานการณ์ในปัจจุบันอันเป็นที่มาของ
การศึกษาเรื่องนี้ ประกอบไปด้วย 

1.1)  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ระบุข้อมูลอุบัติการณ์ของโรค หรือเรื่องที่
ศึกษา ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาที่ท าให้มีความสนใจท าการศึกษากรณีผู้ป่วยเฉพาะรายเรื่องนี้ 

1.2)  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.3)  ขอบเขตของการศึกษา ซึ่งระบุ กรอบเวลาการศึกษา จ านวนผู้ป่วยที่ศึกษา 
1.4)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  เป็นการกล่าวถึงประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษา 

2)  บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม (Review literature) ความรู้เกี่ยวกับโรคหรือภาวะ
เจ็บป่วยที่ท าการศึกษา เป็นการทบทวนเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงขอบเขต องค์ความรู้ (Body of 
Knowledge) เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา ประกอบด้วย  

2.1)  กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบที่เกี่ยวข้อง 
2.2)  ความหมายของโรค 
2.3)  อุบัติการณ์เกิดของโรค 
2.4) สาเหตุของโรค/ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค 
2.5) อาการและอาการแสดงของโรค 
2.6) การวินิจฉัยโรค 
2.7) การรักษาโรค และข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ใช้ในกรณีศึกษา 
2.8) การปฏิบัติการดูแลเรื่องนั้นๆ กรณีขอประเมินในสาขาใด ควรระบุ การปฏิบัติใน

บทบาทของวิชาชีพนั้นในการดูผู้ป่วย เพื่อสะท้อนองค์ความรู้เฉพาะสาขาที่ขอประเมิน เช่น  
- ขอประเมินต าแหน่งพยาบาล ต้องมีหัวข้อ การพยาบาลผู้ป่วยโรคนั้นๆว่าในบทบาท

ของพยาบาลปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยอย่างไร  
- ขอประเมินต าแหน่งเภสัชกร ต้องมีหัวข้อ บทบาทของเภสัชกรในการปฏิบัติเรื่องนั้นๆ 
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3) บทท่ี 3 กรณีศึกษา ประกอบด้วย  
3.1)  การรวบรวมข้อมูลประวัติสุขภาพของกรณีศึกษา  ควรรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน 

อาการส าคัญ การเจ็บป่วยในปัจจุบัน  ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต  ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว การ
ประเมินสภาพผู้ป่วยตามระบบ 

3.2)  ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษต่างๆ     
3.3)  ข้อมูลการรักษาของแพทย์ตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจ าหน่าย 
3.4)  สรุปอาการและการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจ าหน่าย 
3.5)  การพยาบาลผู้ป่วยตามหลักของกระบวนการพยาบาล ซึ่งจัดล าดับความส าคัญของ 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลนั้นจะต้องเรียงไปตามสถานการณ์ที่คุกคามต่อชีวิตผู้ป่วยมากท่ีสุด ประกอบด้วย  
-  การประเมินปัญหา/สภาพผู้ป่วย 
-  การวินิจฉัยการพยาบาล ระบุข้อวินิจฉัยปัญหาการพยาบาล และข้อมูลสนับสนุนของ

ปัญหาและวัตถุประสงค์  
-  การวางแผนการพยาบาล  ที่ระบุเกณฑ์การประเมินผล  และกิจกรรมการพยาบาลที่  

สอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วย 
-  การปฏิบัติการพยาบาล เป็นการน าแผนการพยาบาลไปปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ป่วยที่

น ามาเป็นกรณีศึกษาการประเมินผลการพยาบาล เป็นการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
 4) บทที่ 4 บทสรุป (วิเคราะห์ วิจารณ์ ข้อเสนอแนะ) ประกอบด้วย 

4.1) วิจารณ์กรณีศึกษา ให้อภิปรายผลและวิจารณ์ โดยน าข้อมูลกรณีศึกษามาวิจารณ์ 
เปรียบเทียบกับ ทฤษฎี แนวคิด หรือพยาธิสภาพของโรค เป็นอย่างไร มีภาวะวิกฤติใดที่สามารถแก้ไขได้ 
ท าให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ  เป็นต้น 

4.2)  สรุป เป็นการสรุปกรณีศึกษาตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งยุติการศึกษา ระบุ จ านวน
วันที่ท าการศึกษาผู้ป่วย ปัญหาการพยาบาลที่พบและให้การพยาบาลทั้งหมด (บอกข้อค้นพบ) 

4.3)  ข้อเสนอแนะ เป็นการเสนอแนะ 
- เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยงน าสู่การเขียนข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน 
- เพ่ือให้ผู้อื่นได้น าประเด็นไปท าการศึกษาต่อ หรือ ในการศึกษามีข้อจ ากัดที่ท าไม่ได้

เพราะมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งต้องให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นในมุมมองของ           
ผู้ศึกษา  
 1.3 บรรณานุกรม   

การเขียนเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม ตามหลักสากล สามารถเขียนได้ 2 รูปแบบ ดังนี้  
1) การเขียนอ้างอิงแบบ APA เป็นการเขียนเอกสารอ้างอิงในผลงานวิชาการต่างๆ ที่

ก าหนดโดยสมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (American Psychological Association) หรือ APA   
2) การเขียนอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) เป็นระบบการอ้างแบบตัวเลข 
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หลักเกณฑ์การอ้างอิงเอกสาร ดังนี้ 
1) การอ้างอิงให้เลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น โดยใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้ง

เล่มเอกสาร ทั้งการอ้างในเนื้อหา และการอ้างอิงท้ายเล่ม โดยดูรายละเอียดและตัวอย่างการเขียน
บรรณานุกรมในส่วนที่ 3 มาตรฐานการจัดท ารูปเล่มเอกสาร 

2) การอ้างอิงในการขอประเมินสาขานักวิชาการสาธารณสุข ก าหนดให้ใช้รูปแบบการ
อ้างอิง แบบ APA เพียงรูปแบบเดียว 

3)  เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม ต้องไม่เกิน 5 ปี/10ปี  กรณี website ต้องเป็น
สถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่เชื่อถือได้  
 1.4 ภาคผนวก (ถ้ามี)   
 

2.  รายงานการศึกษา ผลงานวิเคราะห์และวิจารณ์ หรือผลงาน R2R หรือผลงานวิจัย  
รายงานการศึกษา การศึกษาวิเคราะห์/ วิจารณ์ เป็นการน าข้อมูลที่ด าเนินการมาศึกษา

วิเคราะห์รายละเอียด ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการน าผลการวิเคราะห์ ซึ่งสะท้อนปัญหาของหน่วยงาน เพ่ือ
น ามาใช้ในการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา กรณีผลงาน R2R หรืองานวิจัย เป็นการศึกษาท่ีมีการ
ก าหนด วางแผนตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาตามล าดับ
ดังนี้ 

2.1  ส่วนน า (Preliminaries) ประกอบด้วย 
1)  ชื่อเรื่องของผลงาน : ควรก าหนดชื่อเรื่องที่ชัดเจน สั้น ได้ใจความ ไม่ใช้ภาษาพูด และ

ตรงกับเนื้อหาที่ท าการศึกษาวิเคราะห์/ วิจารณ์ ผลงาน R2R หรือ งานวิจัย 
2)  ปก (Cover) ประกอบด้วยปกนอก ใบรองปกและปกใน 
3)  บทคัดย่อ (Abstract)  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (เฉพาะระดับช านาญการพิเศษ) 
4)  สารบัญ (Table of content) ประกอบด้วยสารบัญตาราง สารบัญภาพ 

2.2  ส่วนเนื้อความ (Text) แบ่งเป็นบทตามเนื้อหาโดยประกอบด้วย 
      1)  บทที่  1  บทน า (Introduction) ประกอบด้วย 

1.1) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหามีความชัดเจนของปัญหาการวิจัยและความ
จ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษาวิจัยในปัญหาดังกล่าวตลอดจนความน่าสนใจของปัญหาที่ศึกษา ควรมีการ
ระบุสถิติของโรคหรือปัญหานั้นๆ ที่สะท้อนความส าคัญของปัญหา 

1.2)  วัตถุประสงค์ของการศึกษา หรือการวิจัย ระบุวัตถุประสงค์ท่ีท าการศึกษา วิเคราะห์
เรื่องนี้ว่าจัดท าเพ่ืออะไร หรือการศึกษาวิจัยเพ่ืออะไร 
   1.3)  สมมติฐานการการศึกษาหรือการวิจัย (ถ้ามี) 

1.4)  ขอบเขตของการศึกษาหรือการวิจัย ระบุเวลาที่ท าการศึกษา วิเคราะห์ การได้มา
ซึ่งข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งจะสะท้อนถึงขอบเขตของการศึกษา หรือการวิจัยครั้งนี้ 

1.5)  นิยามศัพท์ 
1.6)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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      2)  บทที่  2  การทบทวนวรรณกรรม (Review literature) เป็นการทบทวนเอกสารที่
แสดงให้เห็นถึงขอบเขตองค์ความรู้  (Body of Knowledge) เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษารวมทั้งงานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยการทบทวนวรรณกรรมอาจมีบทเดียว
หรือหลายบทตามปริมาณเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ ประกอบด้วย 

2.1) แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการศึกษาวิเคราะห์  
2.2)  กรณีศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับกับภาวะการเจ็บป่วย หรือ โรค ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 

โรคที่ท าการศึกษาวิเคราะห์ด้วย 
  2.3) การวิจัย ต้องแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  2.4) สถิติที่ใช้ในการวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 

     3)  บทที่  3  วิธีการศึกษาหรือการวิจัย เป็นส่วนที่น าเสนอเกี่ยวกับวิธี วิทยาในการศึกษา 
วิเคราะห์ ประกอบด้วย 

3.1) รูปแบบการศึกษาหรือการวิจัย ระบุรูปแบบของการศึกษาครั้งนี้ กรณีเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูล ให้ระบุเป็นการศึกษาไปข้างหน้า หรือ ย้อนหลัง กรณีเป็นงานวิจัย ให้ระบุรูปแบบตาม 
ระเบียบวิธีวิจัย เช่น การวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) หรือ การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-
Experimental research) เป็นต้น 

3.2)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ระบุประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย การคัดเลือกกลุ่ม 
ตัวอย่างและขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการค านวณอย่างไร  

3.3) การเก็บรวบรวมข้อมูล แสดงถึงวิธีการจัดเก็บหรือการได้มาของข้อมูลที่ท าการ 
ศึกษาวิเคราะห์  

3.4) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ในการวิเคราะห์ข้อมูล อาจเป็นการ 
น าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา เช่น จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย เป็นต้น หรืออาจวิเคราะห์เปรียบเทียบ ให้ระบุ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เช่น T-test, Chi-square เป็นต้น ทั้งนี้ การเลือกใช้สถิติหรือการ
ทดสอบทางสถิติต้องเหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล 
  3.5)   กรณีมีการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้แนบเอกสารประกอบด้วย 

     4)  บทที่  4  ผลการศึกษาหรือการวิจัยและการอภิปรายผล   

 ผลการศึกษาเป็นการน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการบรรยายตาราง  แผนภาพแผนภูมิ
แล้วแต่ความเหมาะสม และน าผลการศึกษามาอธิบายแต่ละตาราง การอภิปรายผลให้อธิบายผลการศึกษา
หรือวิจัยที่ค้นพบในครั้งนี้ เปรียบเทียบกับผลงานอ่ืนๆ หรืออาจมีการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้อง เป็นต้น พร้อม
ทั้งวิเคราะห์ผลการศึกษาเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบในการวิจัยรวมทั้งงานวิจัยที่ผ่านมา
ว่าผลการศึกษาวิจัยที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องหรือแตกต่างในประเด็นใดบ้างจากปัจจัย
หรือสาเหตุใด 

 



 
54 

     5)  บทที่  5  สรุปผลการศึกษาหรือการวิจัย และข้อเสนอแนะ   

การสรุปผลการศึกษาควรกล่าวถึงภาพรวมของการศึกษาหรือการวิจัยครั้งนี้ ต้ังแต่
วัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาที่ท าการศึกษา รวมถึงสถิติที่ใช้ใน
การวิจัย แล้วจึงสรุปผลการวิจัย ซึ่งการสรุปผลการวิจัยนั้นเป็นการสรุปผลการวิจัยที่อ่านเข้าใจง่าย ไม่ใช้
ภาษาทางสถิติกล่าวซ้ ากับผลการวิจัยหรือการอภิปรายผลอีก เพ่ือให้ผู้อ่านมีความเข้าใจผลการวิจัยและ
น าไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ ตลอดจนน าเสนอข้อเสนอเพ่ือการใช้ประโยชน์ที่ได้จากผลการวิจัยครั้งนี้
และข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้งต่อไป 

5.1) การน าไปใช้ประโยชน์ เรื่องท่ีศึกษาวิจัยเป็นเรื่องท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์ทาง 
ด้านวิชาการหรือสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ 

5.2) ข้อเสนอแนะ ลักษณะการเขียน ดังนี้ 
- เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยงไปสู่การเขียนข้อเสนอแนะแนวคิดในการพัฒนางาน 
- เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้น าประเด็นไปท าการศึกษาต่อ หรือ ในการศึกษามีข้อจ ากัดที่ท าไม่ได้ 

เพราะมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งต้องให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นในมุมมองของ           
ผู้ศึกษา 
 

2.3  ส่วนอ้างอิง  การอ้างอิงในรายงานการศึกษาหรือรายงานการวิจัยให้ใช้การอ้างอิง รูปแบบ
บรรณานุกรม (References) การเขียนเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม ตามหลักสากล ซึ่งใช้ได้ 2 รูปแบบ 
ดังนี้  

1) การเขียนอ้างอิงแบบ APA เป็นการเขียนเอกสารอ้างอิงในผลงานวิชาการต่างๆ ที่ก าหนด
โดยสมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (American Psychological Association) หรือ APA   

2) การเขียนอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) เป็นระบบการอ้างแบบตัวเลข 
หลักเกณฑ์การอ้างอิงเอกสาร ดังนี้ 

1) การอ้างอิงให้เลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น โดยใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
เอกสาร ทั้งการอ้างในเนื้อหาและการอ้างอิงท้ายเล่ม โดยดูรายละเอียดและตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม
ในส่วนที่ 3 มาตรฐานการจัดท ารูปเล่มเอกสาร 

2) การอ้างอิงในการขอประเมินสาขานักวิชาการสาธารณสุข ก าหนดให้ใช้รูปแบบการอ้างอิง 
แบบ APA เพียงรูปแบบเดียว 

3)  เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม ต้องไม่เกิน 5 ปี/10ปี  กรณี website ต้องเป็นสถาบัน 
การศึกษา/หน่วยงานที่เชื่อถือได้  
 2.4 ภาคผนวก (ถ้ามี) 
***หมายเหตุ: เขียนให้ครบทุกหัวข้อที่ก าหนด 
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ความแตกต่างของผลงานวิชาการ ระดับช านาญการ (ขอรับเงินประจ าต าแหน่ง) และช านาญการพิเศษ 
เอกสารวิชาการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ 

1. กรณีศึกษา จัดท าจ านวน 1 เรื่อง 
: เป็นผู้ป่วยที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถเฉพาะใน
การศึกษาเรื่องนั้นๆ 

จัดท าจ านวน 2 เรื่อง 
: เป็นผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถสูงเฉพาะในการศึกษาเรื่องนั้นๆ 
กรณีศึกษาโรคเดียวกัน ต้องศึกษา 2 ราย และน ามา
เปรียบเทียบเชิงทฤษฎีที่มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ความ
ยุ่งยากซับซ้อนของผู้ป่วยทั้ง 2 ราย หรือ  
จัดท ากรณีศึกษาคนละโรค โรคละ 1 เรื่อง 

2. รายงาน 
   การศึกษา 
- ผลงาน R2R    
- ผลงานวิจัย 

รายงานการศึกษา หรือ R2R 
พ้ืนฐาน จ านวน 1 เรื่อง ซึ่ง
มีลักษณะ ดังนี้ 

ผลงาน R2R ขั้นสูง หรือผลงานวิจัย จ านวน 1 เรื่อง มี
ลักษณะ ดังนี้ 

 ก าหนดปัญหาการวิจัยที่
ชัดเจน 

ก าหนดปัญหาการวิจัยที่ชัดเจน ซึ่งครอบคลุมถึง ตัวแปร
ในการวิจัย/ R2R 

มีการทบทวนวรรณกรรมที่
เป็นหลักฐานสะท้อนถึง
ความส าคัญของการศึกษา/ 
R2R 

มีการทบทวนวรรณกรรมที่มากเพียงพอเป็นหลักฐาน
สะท้อนถึงความส าคัญของการวิจัย/ R2R ที่ชัดเจน 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้สถิติ
พ้ืนฐาน ได้แก่ จ านวน           
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย เป็นต้น 

การวิเคราะห์ข้อมูลมีการใช้สถิติท่ีถูกต้อง แสดงถึง
ผลการวิจัย/ R2R ที่มีการก าหนดระดับนัยส าคัญทาง
สถิติไม่น้อยกว่า 0.05 

สรุปผลการศึกษา/ R2R 
และการน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนางานบริการ 

สรุปผลการศึกษา/ R2R และการน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนางานบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบฟอร์มผลงานวิชาการ 
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หลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดท าข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

การจัดท าข้อเสนอแนวคิด/วิธกีาร เป็นการน าข้อค้นพบที่ได้จาการท าวิจัยหรือกรณีศึกษา
เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการเขียนถึงแนวคิด วิสัยทัศน์ หรือแผนงาน
ที่จะท าในอนาคตเพ่ือพัฒนางานในต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง และมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้งควรเป็นแนวคิดหรือแผนงานที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จได้ 
ประกอบด้วย 
 
 1.  ปก 

รายละเอียดท านองเดียวกับการเขียนผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
2.  ค าน า 

รายละเอียดท านองเดียวกับการเขียนผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
3.  เนื้อหา ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

1)  เรื่อง  ระบุหัวข้อที่แสดงถึงแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มี 
ประสิทธิภาพมากข้ึนในต าแหน่งที่ขอประเมิน 

2) หลักการและเหตุผล เป็นการอธิบายถึงเหตุผลความจ าเป็น สาเหตุที่น าเสนอแนวความคิด
หรือวิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานมีเหตุจูงใจอย่างไร และจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร รวมถึง
เขียนเชื่อมโยงถึงข้อค้นพบที่ได้จาการท าวิจัยหรือกรณีศึกษา ที่เป็นเหตุผลในการพัฒนาครั้งนี้ 

3)  บทวิเคราะห์/แนวคิด/ข้อเสนอ โดยให้แยกเขียนเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
3.1) บทวิเคราะห์ เป็นการสะท้อนความคิดจากข้อค้นพบในการท าวิจัย/กรณีศึกษา 

 เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาต่อยอดปรับปรุงพัฒนางาน 

วิธีการจัดท าข้อเสนอแนวคิด/ วิธีการพัฒนางาน 
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ (เอกสารเลม่ที่ 3) 

ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ เพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่ง  
และเพื่อเลื่อนระดับใหด้ ารงต าแหน่งช านาญการพิเศษ 

สาขา ทันตแพทย์ เภสชักร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสขุ  
นักกายภาพบ าบัด นักเทคนิคการแพทย์ และ นักรังสีการแพทย ์ 

 
 

4 
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3.2) แนวคิด เป็นแนวคิดของผู้ขอประเมินทีแ่สดงความริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เสนอ
ผลงานวิชาการท่ีจะพัฒนางานจากข้อค้นพบในรูปแบบ เช่น Flow chart  ผัง กระบวนการ  ขั้นตอน เพ่ือให้
เห็นแนวคิดรวบยอดของผู้เสนอผลงาน ทั้งนี้ผู้เสนอผลงานวิชาการอาจจะศึกษาแนวคิดอ่ืน น ามา
ประยุกต์ใช้ โดยการพัฒนาที่จัดท านั้นมีแนวคิดทางวิชาการหรือ ทฤษฎีที่น ามาใช้ในการพัฒนาอย่างไร เช่น 
การพัฒนานวัตกรรม ควรมีแนวคิดทฤษฎีของการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้าง เพ่ือสะท้อนแนวคิดของ
การพัฒนาครั้งนี้มีหลักฐานเชิงวิชาการของการพัฒนา 

3.3) ข้อเสนอ การเขียนรายละเอียดเพ่ืออธิบายแนวคิดและข้ันตอนด าเนินการเพื่อให้ 
ข้อเสนอเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจจะมีภาพถ่าย ภาพประกอบ เครื่องมือที่พัฒนาขึ้น แสดงให้เห็น เพ่ือความ
เข้าใจของผู้อ่าน 

4)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   ระบุผลที่คาดหมาย หรือมุ่งหวังที่จะให้เกิดข้ึนจากการเสนอ 
แนวคิดวิธีการหรือข้อเสนอเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผลงานดังกล่าว
อาจต้องแสดงได้ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ตลอดจนช่วงเวลาที่คาดว่าผลงานดังกล่าวจะได้รับ
ประโยชน์ต่อบุคคล เป้าหมาย และเกิดผลงานที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5)  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ให้แสดงกิจกรรมและระบุตัวชี้วัดที่สามารถน ามาใช้วัดผลส าเร็จ 
จากการเสนอแนวคิด วิธีการ หรือข้อเสนอ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงได้อย่างชัดเจน ถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งอาจมีการติดตามภายหลังการ
แต่งตั้งแล้ว 

4.  เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม 
ระบุชื่อเอกสารที่ใช้ประกอบในการเขียนผลงานเพ่ือให้ผู้อ่านทราบแหล่งที่มา  ต้องให้ 

สอดคล้องเนื้อหาในเอกสารบรรณานุกรม จะรวบรวมบัญชีรายชื่อหนังสือทั้งหมด ทั้งที่ได้อ้างอิงและไม่ได้
อ้างอิงในเรื่อง ซึ่งได้ศึกษาค้นคว้าประกอบการเขียน  โดยจัดท าให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนดในการ
จัดท าผลงานวิชาการ การเขียนเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม ต้องไม่เกิน 5 ปี/10ปี  กรณี website ต้อง
เป็นสถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่เชื่อถือได้   

5.  หลักฐานอ้างอิง (ถ้าม)ี 
รายละเอียดท านองเดียวกับการเขียนผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพือ่พัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

เร่ือง 
.     (ต้องเป็นเรื่องที่เสนอในเอกสารประกอบการคัดเลือกฯ ข้อ 10.3)    . 

 
 
 
 

 
 

โดย 
.              (ชื่อ – สกุล)                 . 

ต าแหน่ง.................... (ด้าน……………) ระดับ……………... 
ต าแหน่งเลขที่ ................. งาน.....................   

กลุ่มงาน……………………..โรงพยาบาล.................................. 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด........................... 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้ง / เพื่อขอรับเงนิประจ าต าแหน่ง 
ต าแหน่ง...........................ต าแหน่งเลขท่ี............................. 

ส่วนราชการ....(ระบุเหมือนข้อมูลด้านบน)  
 

 

หน้าปก 
แบบอักษร  TH Sarabun PSK ขนาด  25 พอยต์ 

จัดวางศูนย์ให้สวยงาม 

 

 

ระยะขอบบน 
1.5 นิ้ว 

 

ระยะขอบล่าง 

1 นิ้ว 

ระยะขอบขวา 

1 นิ้ว 

 

ระยะขอบ

ซ้าย 

1.5 นิ้ว 
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ค าน า 

 
 
 .............................................................................................................................. .......................... 
..................................................................................................................... ................................................. 
......................................................................................... ............................................................................. 
..................................................................................................................... ................................................. 
..................................................................................................................... ................................................. 
.................................................................................................... .................................................................. 
..................................................................................................................... ................................................. 
..................................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................... ....................................................... 
..................................................................................................................... ................................................. 
..................................................................................................................... ................................................. 
..................................................................................................................... ................................................. 
..................................................................................................................... ................................................. 
 
 
       (          ชื่อ – สกุล            ) 
                                เดือน  ปี (ที่ด าเนินการ)       . 
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ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ของ............................(ช่ือ – สกุล)................................. 
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)  ระดับช านาญการ  

ต าแหน่งเลขที่ .................   งาน.....................   กลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาล..................................  ส านักงานสาธารณสขุจังหวัด........................ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
เรื่อง ................... (เรื่องท่ีเสนอในเอกสารประกอบการคัดเลือกฯ ข้อ 10.3)…………………….. 
 

หลักการและเหตุผล .................................................................................................  
....................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ................................... 
 
  บทวิเคราะห์/แนวคิด/ข้อเสนอ  
  บทวิเคราะห์………………………………………………………………………………………..………. 
............................................................................................................................. ................................. 
  แนวคิด……………………………………………………………………………………………………….. 
..............................................................................................................................................................  

ข้อเสนอ………………………………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................. ................................. 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ .................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ................................. 
.......................................................................... .................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ................................................................... .............................. 
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
 

ลงชื่อ .........................................  ผู้เสนอแนวคิด/วิธีการ 
      (............................................) 
       ........................................... 
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                     สรุปรูปเล่มของแบบประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 

 
1. เอกสารประกอบการคัดเลือกฯ 

  1.1  ปก 
1.2  แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 

  1.3  ข้อมูลส่วนบุคคล (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 
  1.4  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  1.5  ส าเนา ก.พ.7 

1.6  หลักฐานการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ (เฉพาะระดับช านาญการพิเศษ) 
1.7 ค าสั่งจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว, พกส,พรก (รับรองโดยฝ่ายการเจ้าหน้าที่) /หนังสือ 
     รับรองการปฏิบัติงาน 
1.8 กรณีมีการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้แนบเอกสารประกอบ 

 
2. เอกสารเล่มที่    1 แบบประเมินผลงาน 

2.1  ปก 
2.2  สารบัญ 
2.3  ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล  (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 
2.4  ตอนที่  2  ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 
2.5  เอกสารแนบท้ายค าขอประเมินบุคคล 

-  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
-  ส าเนา ก.พ. 7 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (ประกาศจังหวัดฯ) 
-  หลักฐานการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ (เฉพาะระดับช านาญการ 
   พิเศษ) 
-  ค าสั่งจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว, พกส,พรก (รับรองโดยฝ่ายการเจ้าหน้าที่) / 
   หนังสือรับรอง 
-  กรณีมีการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ให้แนบใบรับรองประกอบ 
 

3. เอกสารเล่มที่   2 ผลงานวิชาการ ฉบับเต็ม (Full paper) 
3.1 ปก 
3.2 ค าน า/ สารบัญ 
3.3 บทคัดย่อภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ (เฉพาะระดับช านาญการพิเศษ) 
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3.4 เนื้อหา 
3.5 เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม/ ภาคผนวก (ถ้ามี) 

กรณี ระดับช านาญการ เอกสารผลงานวชิาการ จะน าไปลงในเอกสารเล่ม 1 แบบประเมินผลงาน โดย
ไม่มีการจัดท าผลงานวิชาการเปน็เอกสาร Full Paper 

4. เอกสารเล่มที่ 3 ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานฯ 
4.1  ปก 
4.2  ค าน า 
4.3  เนื้อหา (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 
4.4  เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม/ภาคผนวก  เช่น  คู่มือ ฯลฯ  (ถ้ามี) 

 
5. เอกสารเล่มที่ 5 เอกสารการเผยแพร่ ตัวจริง เช่น วารสาร จุลสาร ฯลฯ  

     (เฉพาะระดับช านาญการพิเศษ) 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

มาตรฐานการจัดทำเอกสารผลงานวิชาการ 

: รูปแบบการพิมพ์และการอ้างอิง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขา: ทันตแพทย์  เภสชักร  พยาบาลวิชาชีพ  
นักวิชาการสาธารณสุข   นักกายภาพบำบัด            
นักเทคนิคการแพทย ์และ นักรังสีการแพทย ์

ส่วนที่ 3  
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มาตรฐานรูปแบบในการพิมพ์เอกสารผลงาน  

 ในการจัดท าเอกสารผลงานทั้ง 4 ฉบับนั้น คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการเพ่ือเลื่อนระดับ
เขตสุขภาพท่ี 2 ได้ก าหนดมาตรฐานการจัดพิมพ์เอกสารให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ดังนี้ 

1. กระดาษท่ีใช้ในการจัดท าเอกสารผลงาน   ก าหนดให้ใช้กระดาษขนาด A 4  
2. หลักในการจัดพิมพ์เอกสารผลงาน  

4.1 ในการพิมพ์ให้เว้นขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว ด้านบน 1.5 นิ้ว ด้านล่าง 
1 นิ้ว ทุกหน้ากระดาษ 

4.2 หมายเลขหน้าให้พิมพ์ไว้ตอนบนทางมุมขวามือของหน้ากระดาษโดยพิมพ์ห่างจากขอบ
บนและด้านข้างทางขวาด้านละ 1 นิ้ว โดยประมาณ ทุกๆ หน้าหลังสารบัญ ส าหรับหน้าที่ตรงกับบทที่ไม่
ต้องใส่เลขหน้าก ากับ  

4.3 สารบัญ ให้ใส่เลขหน้าโดยพิมพ์ไว้ตอนบนทางมุมขวามือ  
4.4 ไม่ควรมีหน้าแทรก เช่น หน้า 2ก หน้า 2ข เป็นต้น  
4.5 ขนาดตัวอักษรภายในเล่ม ใช้ขนาด 16 โดยตัวอักษรให้ใช้ Font Thai Saraban PSK  

ตัวเลขเป็นอารบิค ส าหรับ ชื่อบท ให้ใช้ขนาด 18 โดยหัวข้อใหญ่ให้จัดท ารูปแบบอักษรเข้ม และปกให้ใช้
ขนาดอักษร 25  

3. การพิมพ์และเรียงล าดับหัวข้อ  
4.1 ชื่อบท พิมพ์กลางหน้ากระดาษใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวเข้ม และไม่ขีดเส้นใต้  
4.2 หัวข้อเรื่อง พิมพ์ติดริมซ้ายมือสุดของกระดาษที่ได้เว้นขอบกระดาษไว้ตามข้อ 2.1 และ 

ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวเข้ม และไม่ขีดเส้นใต้ หัวข้อย่อย ให้พิมพ์ในระดับย่อหน้า พิมพ์ตัวเข้มหรือขีดเส้น
ใต ้การให้หมายเลขหัวข้อ ควรให้มีหัวข้อเท่าที่จ าเป็น ในกรณีที่ต้องการให้หมายเลขแสดงล าดับของหัวข้อ
ควรเริ่มให้หมายเลขก ากับในระดับหัวข้อข้าง เพ่ือแสดงระดับของหัวข้อแต่ละระดับตามที่ต้องการ ดัง
ตัวอย่าง  
 
 
 

มาตรฐานรูปแบบในการพิมพ์เอกสารผลงาน 
สาขา ทันตแพทย์ เภสชักร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสขุ 

นักกายภาพบ าบัด นักเทคนิคการแพทย์ และ นักรังสีการแพทย ์
 



 
66 

 
 

ตัวอย่างการจัดระยะห่างหน้ากระดาษและหมายเลขหัวข้อและการย่อหน้า 

 
1. ………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………….. 

  1.1 ……………………………………………………………………………………………… 
  1.2 ……………………………………………………………………………………………… 
   1)  ………………………………………………………………………..............  
   2)  ……………………………………………………………………….............. 
         1.1) ……………………………………………………………………….....  
         1.2) ………………………………………………………………………..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะขอบบน 

1.5 นิ้ว 

ระยะขอบล่าง 

1 นิ้ว 

 

ระยะขอบขวา 

1 นิ้ว 

 

ระยะขอบ

ซ้าย 

1.5 นิ้ว 
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4. การพิมพ์ตาราง 

4.1 เลขที่และชื่อตาราง ให้จัดพิมพ์ไว้เหนือตาราง 
1) เลขประจ าตารางเป็นส่วนที่แสดงล าดับของตารางให้พิมพ์ “ตารางที่” ตามด้วย 

หมายเลขประจ าตารางไว้ริมซ้ายมือสุดของกระดาษ พิมพ์ตัวเข้ม 16 และไม่ขีดเส้นใต้ 
2) ชื่อตารางให้พิมพ์ต่อจากเลขประจ าตารางโดยเว้น 2 ตัวอักษร กรณีชื่อตารางยาวกว่า 1  

บรรทัด ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดที่ 2 ตรงกับตัวแรกของชื่อตาราง  
3) ตารางที่มีความยาวจนไม่สามารถลงในหน้ากระดาษเดียวได้ให้พิมพ์ในหน้าถัดไปโดยมี 

เลขที่ตารางและค าว่า “ต่อ” ในวงเล็บ ไม่ต้องใส่ชื่อตาราง เช่น ตารางที ่1 (ต่อ) เป็นต้น  
4) ตารางที่มีความกว้างจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวได้ให้ใช้วิธีพิมพ์ตามด้าน

ขวางของหน้ากระดาษหรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม  
5) ตารางการน าเสนอผลการศึกษา/ การวิจัย (บทที่ 4) ให้มีการอธิบายใตต้าราง 

4.2 การอ้างอิง ให้ใส่ที่มาของเอกสารอ้างอิงไว้ใต้ตาราง ตามระบบการอ้างอิงเอกสาร หรือ 
บรรณานุกรมที่เลือกใช้ซึ่งต้องน ามาใช้เหมือนกันทั้งเล่มเอกสาร 

ตัวอย่างการให้หมายเลขตาราง 
 
ตารางที่ 1   ข้อมูลปัจจัยการเกิดโรคเบาหวานในประเทศไทย 
 

ล าดับที่ ปัจจัยการเกิด
โรคเบาหวาน 

จ านวนผู้ที่เป็น
โรคเบาหวาน 

จ านวนผู้ที่ไม่เป็น
โรคเบาหวาน 

อัตราส่วนการเกิด
โรคเบาหวาน 

     
 

ที่มา: กัลยาพร อิงคนินันท์, 2554: 432. 
 

5. การพิมพ์รูปภาพหรือแผนภูมิ 
5.1 เลขที่และชื่อรูปภาพ หรือแผนภูมิ ให้จัดพิมพ์ไว้ใต้รูปภาพหรือแผนภูมิ 

1) เลขประจ ารูปภาพหรือแผนภูมิ  แสดงล าดับที่ให้พิมพ์ “รูปภาพที่ หรือ แผนภูมิที่” ตาม 
ด้วยหมายเลขไว้ริมซ้ายมือสุดของกระดาษ พิมพ์ตัวเข้ม 16 และไม่ขีดเส้นใต้ 

2) ชื่อรูปภาพหรือแผนภูมิให้พิมพ์ต่อจากหมายเลข โดยเว้น 2 ตัวอักษร กรณีชื่อรูปภาพ  
หรือแผนภูมิยาวกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดที่ 2 ตรงกับตัวแรก
ของชื่อรูปภาพ หรือแผนภูมิ  

3) ชื่อรูปภาพ หรือแผนภูมิที่มีความยาวจนไม่สามารถลงในหน้ากระดาษเดียวได้ให้พิมพ์ใน 
หน้าถัดไปโดยมีเลขท่ีรูปภาพ หรือแผนภูมิและค าว่า “ต่อ” ในวงเล็บ ไม่ต้องใส่ชื่อเต็ม  
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เช่น รูปภาพที่ 1 (ต่อ) เป็นต้น  
4) รูปภาพ หรือแผนภูมิที่ไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวได้ให้ใช้วิธีพิมพ์ตามด้าน 

ขวางของหน้ากระดาษหรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม  
4.2 การอ้างอิงให้ใส่ที่มาของเอกสารอ้างอิงไว้ใต้ตาราง ตามระบบการอ้างอิงเอกสาร หรือ

บรรณานุกรมที่เลือกใช้ซึ่งต้องน ามาใช้เหมือนกันทั้งเล่มเอกสาร 
 

ตัวอย่างการให้หมายเลขรูปภาพหรือแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รูปภาพที่ 1  3 ขั้นตอนของการพัฒนา 
                   ที่มา:   กัลยาพร อิงคนินันท์, 2554: 432. 
 

6. รูปแบบการอ้างอิงเอกสาร 
การจัดท าเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมให้อ้างอิงตามรูปแบบ  APA (American  

Psychological Association) หรือ Vancouver ดังนี้ 
           6.1. การจัดท าเอกสารอ้างอิงรปูแบบ APA  
  ค าแนะน านี้ยึดตามหลักคู่มือของ APL พิมพ์ครั้งที่ 5 และปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือน
มิถุนายน 2004 จัดท าเป็นข้อมูล online โดย Humanities Department and the Arthur C. Banks Jr. 
Library สหรัฐอเมริกา มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) รายชื่อเอกสารอ้างอิงเรียงล าดับตามตัวอักษรชื่อท้ายของผู้แต่งท่ีเป็นชาวต่างประเทศ 
ตามด้วยชื่อย่อ หรือ initials ชื่อคนไทยให้เขียนแบบไทย คือ ชื่อตัว และชื่อสกุล ถ้า          
ผู้แต่งคนเดียวเขียนงานหลายเรื่อง ให้ระบุชื่อซ้ าทุกครั้ง และเรียงล าดับเอกสารตามวัน 
เดือน ปีที่พิมพ์ ถ้าพิมพ์ในปีเดียวกัน ให้เรียงตามตัวอักษรของชื่อเรื่อง 

2) เมื่อเรียงล าดับรายการท้ายเรื่อง ให้ย่อหน้าบรรทัดที่สองของแต่ละรายการเข้าไป
ประมาณ 5 – 7 ตัวอักษร หรือประมาณครึ่งนิ้ว 

 

 

 

        2  

        3  

        1  
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ตัวอย่าง 

 
3) การเว้นระยะและเครื่องหมายวรรคตอน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด แต่

อย่างไรก็ตามการใช้ word - processing ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ อนุโลมให้เว้นระยะ 1 
ระยะหลังเครื่องหมายวรรคตอนทุกชนิด และเครื่องหมาย ( . ) ในตัวย่อจะไม่เว้นวรรค 
เช่น a.m., S.D. เป็นต้น นอกจากนั้นยังไม่มีการเว้นวรรคหลังเครื่องหมาย ( : ) ในการบอก
เลขสัดส่วน ตัวอย่าง 1:2:1 เป็นต้น 

4) การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้อ้างโดยชื่อผู้แต่ง, ตามด้วยปีที่พิมพ์เช่น (ชัชวาล วงศ์ประเสริฐ, 
2533) หรือ (Garvin, 1998) 

5) การอ้างอิงจากรายงานการประชุม การสัมมนา นอกจากให้ข้อมูลที่จ าเป็นเช่นเดียวกับ
หนังสือหรือวารสารแล้วจะต้องเพ่ิมเติม ชื่อเรื่องของสัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่จัด 
สถานทีพิ่มพ์ และผู้พิมพ์ให้ชัดเจน 

ตัวอย่าง 

 
6) การอ้างจากหนังสือพิมพ์ ระบุข้อมูลเช่นเดียวกันจากหนังสือและวารสารเพิ่มและชื่อ

หนังสือพิมพ์ วัน เดือน ปี ที่หนังสือพิมพ์ออก พร้อมทั้งหน้าที่น ามาอ้าง 
 
ตัวอย่าง 
 
  
 
 
 

พรรณี  รุ่งรัตน์. (12 พฤษภาคม 2548).  สทศ.ตั้งทีมพัฒนาข้อสอบระดับชาติมั่นใจคุณภาพ 
        เดลินวิส์. หน้า 3. 
Di Rado, A. (1995, March 15).  Trekking through college : Classes explore   
            Modern Society using the world of Star Trek. Los Angeles Time, p. A3. 

วิมลสิทธิ์  หริยางกูร. (2548). วารสารวิชาการในฝันของผู้จัดท า. ใน : เอกสารรายงานการประชุม
เรื่อง  วารสารวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : การท้าทายของวิชาการยุค
ใหม่.จัดโดยกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบอุดมศึกษา ส านักส่งเสริม
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ณ โรงแรมเซนจูรี
ปาร์ค วันที่21 ตุลาคม 2548 กรุงเทพฯ. หน้า 11-15. 

วุฒิชัย  มูลศิลป์.  (2516).  การปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5. กรุงเทพฯ : สมาคม   
          สังคมศาสตร์  แห่งประเทศไทย. 
วุฒิชัย  มูลศิลป์.  (2516).  แนวความคิดทางการศึกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระ 
         จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2475. มปท. 
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7) การอ้างจากวิทยานิพนธ์  นอกจากชื่อผู้ท าวิทยานิพนธ์ ชื่อเรื่อง วิทยานิพนธ์ระดับ

ปริญญาใดจากสถาบันใด พิมพ์ที่ใด และผู้จัดพิมพ์ 
ตัวอย่าง 

 
8) การอ้างจากพจนานุกรม  ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ 
9) การอ้างจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องแล้ว ควรระบุข้อมูลอ่ืนที่มี

ให้ในสื่อนั้น ๆ เช่น ชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดของสื่อที่น ามาอ้าง, URL, วัน เดือน ปี 
ที่ท าการสืบค้น บทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ได้จัดท าวารสารฉบับพิมพ์ 

ตัวอย่าง 

 
ส่วนข้อมูลที่ได้จากการติดต่อกันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น email, การอภิปรายกันบน 

bulletin board, การอภิปรายกลุ่ม, การสนทนาทางโทรศัพท์ APA  ถือว่าเป็นการติดต่อส่วนตัว หรือ 
personal communication แหล่งข้อมูลเหล่านี้ผู้อ่านไม่สามารถติดตามค้นหาได้ จึงให้อ้างเฉพาะในเนื้อ
เรื่องเท่านั้น  ไม่น าไปจัดล าดับไว้ในหน้าเอกสารอ้างอิง 
 

 พันทิพา  สังข์เจริญ. (2528).  วิเคราะห์บทร้อยกรองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
5 ธันวาคม.ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

Darling, C. W. (1976).  Giver of due regard : the poetry of Richard Wilbur. 
           Unpublished doctoral dissertation,  University of Connecticut,   
  Storrs,  CT. 

สันต์  ธรรมบ ารุง. (2543, มกราคม – มิถุนายน).  กลไกที่ส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. 
(2548, สิงหาคม). วารสารสารสนเทศ, 1. ค้นเมื่อ 3 มิถุนายน 2549, จาก
http://arcbs.bsru.ac.th/docu files/informationl 1-3.doc 

Bernstein, M. (2002).  10 tips on writing the living web.  A List Apart: For People  
Who Make Websites, (149). Retrieved May 2, 2006, from 
http://www.alistapart.com/articles/writeliving 

ตัวอย่าง  

(ได้จาก web site ttp://www.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa.htm) 

http://arcbs.bsru.ac.th/docu%20files/informationl%201-3.doc
http://www.alistapart.com/articles/writeliving
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6.2. การเขียนเอกสารอ้างอิง รูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) 

                 รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง ที่ใช้ในวารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุขทั่วไป  มัก
นิยมใช้การอ้างอิงรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) ในปัจจุบัน International Committee of 
Medical Journal Editor ยังคงแนะน าให้ใช้รูปแบบแวนคูเวอร์ แต่เพ่ิมเติมรายละเอียดให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ในการอ้างถึงเอกสารวิชาการรูปแบบแวนคูเวอร์ ให้เรียงล าดับของเอกสาร ตามล าดับเลขท่ีมี
การอ้างถึงในเนื้อหารายงานหรือบทความ และหมายเลขที่อ้างถึงในเนื้อเรื่องนั้น จะต้องตรงกับหมายเลขที่
มีการก ากับไว้ในส่วนเอกสารอ้างอิงด้วย โดยเรียงล าดับจากหมายเลข 1 ไปจนถึงเลขท่ีสุดท้าย (1, 2, 3,…) 
ให้เขียนหมายเลขอยู่ในวงเล็บ (  ) ต่อท้ายข้อความที่น ามาอ้างอิงในรายงาน 

ประเภทของเอกสารวิชาการที่น ามาอ้างอิง 
ประเภทและที่มาของเอกสารวิชาการท่ีจะน ามาอ้างอิง จะเป็นตัวก าหนดรายละเอียดในการเขียน

เอกสารอ้างอิง 
1) บทความจากวารสารวิชาการมาตรฐาน (Standard journal article) ส่วนส าคัญที่

ต้องลงในรายการเอกสารอ้างอิง  ดังนี้ 
-  ชื่อผู้นิพนธ์ (Authors) 
-  ชื่อบทความ (Title) 
-  ชื่อวารสาร (Title of journal) 
-  ปีที่ตีพิมพ์ (Year) 
-  ปีที่ของวารสาร (Volume) 
-  เล่มที่ (Issue number) 
-  หน้า (Pages) 

1.1) ผู้นิพนธ์คนเดียวหรือหลายคน รายชื่อผู้นิพนธ์ภาษาอังกฤษ ให้เรียงตามล าดับ โดย
เริ่มจาก นามสกุล แล้วตามด้วยชื่อ ไม่ต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอนต่อท้ายนามสกุล ใช้เครื่องหมาย  ,  หลัง
ชื่อทุกคน ถ้าผู้นิพนธ์มีมากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อ 6 คนแรก ตามด้วยค าว่า “et al.”  
 
ตัวอย่าง 

   

1. Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected 
patients. N Engl J Med. 2002; 347(4):284-7. 

2. อภิชาต โอฬารรัตนชัย, ธีระพร วุฒยวนิช. การสร้างช่องคลอดเทียมโดยอาศัยเยื่อถุง
น้ าคร่ า.   เชียงใหม่เวชสาร 2532;  29:129-136. 

http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
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1.2) ผู้นิพนธ์เป็นคณะบุคคล  
ตัวอย่าง 

      
1.3) ไม่ปรากฏชื่อผู้นิพนธ์ 

ตัวอย่าง 

 
2. หนังสือ 

      2.1)  ผู้นิพนธ์คนเดียว 
ตัวอย่าง 

 
2.2)   หนังสือที่มีบรรณาธิการ ผู้รวบรวม หรือประธานเป็นผู้แต่ง 

 
ตัวอย่าง 

        
 
 

1. Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and 
proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002; 
40(5):679-86. 

1. 21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 2002; 325(73): 184. 

1. Murray PR. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002. 
2. เกษม วัฒนชัย. การดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูง (Clinical management of essential 

hypertension). กรุงเทพ: พัฒนาศึกษา; 2532. 

1. Gilstrap LC, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. Operative obstetrics. 2nd ed. 
New York: McGraw-Hill; 2002. 

2. วีระพล  จันทร์ดียิ่ง, สนทิศ สุทธิจ ารูญ, บรรณาธิการ. นรีเวชวิทยาเด็กและหญิงวัยรุ่นสาว. 
สงขลา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2531. 
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2.3) บทหนึ่งในหนังสือ  
ตัวอย่าง 

2.4) หน่วยงานเป็นผู้นิพนธ์  
ตัวอย่าง 

 
3)  เอกสารอ่ืนๆ 

3.1) วิทยานิพนธ์  
ตัวอย่าง 

 
3.2)  เอกสารรวบรวมจากการประชุมวิชาการที่จัดพิมพ์ตามหลังการประชุม 

ตัวอย่าง 

 

1. Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of Clinical Nursing. 
Compendium of nursing research and practice development, 1999-2000. 
Adelaide (Australia): Adelaide University; 2001. 

1. Cairina RB. Infrared spectroscopic studies of solid oxygen (Dissertation). Berkeley, 
University of California; 1995. 156p. 

2. สมภพ  บุญทิม. ผลทางไซโตเจเนติกของสารคดี จากไพล (Zingiber cassumunar Roxb.) ต่อ
โครโมโซมของมนุษย์ที่ เตรียมจากลิมฟ์โฟซัยที่ เพาะเลี้ยง. (วิทยานิพนธ์ )  เชียงใหม่ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2533. 75 หน้า. 

1. Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 
5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: 
Springer; 2002. 

1. Gilstrap LC, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. Operative obstetrics. 2nd ed. 
New York: McGraw-Hill; 2002. 
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3.3  บทความในเอกสารการประชุมวิชาการ  
ตัวอย่าง 

 
4). แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 4.1) CD-ROM 
ตัวอย่าง 

 
4.2) Journal article on the Internet 

ตัวอย่าง 

   
4.3) Homepage/Web site 

ตัวอย่าง 

1. Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic for 
genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, 
editors. Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European 
Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: 
Springer; 2002. p.182-91. 

2. ประมวล  วีรุตมเสน.  การปฏิสนธินอกร่างกาย   และการย้ายฝากตัวอ่อนในคน. ใน : 
อุกฤษต์  เปล่งวาณิช, เสบียง  ศรีวรรณบูรณ์, มลินี  มาลากุล, บรรณาธิการ. การประชุมใหญ่
ทางวิชาการฉลอง 100 ปี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพ: 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; 2534. หน้า 5-7. 

1. Anderson SC, Poulsen KB. Anderson's electronic atlas of hematology [CD-ROM]. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. 

1. Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an 
advisory role. Am J Nurs [serial on the Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 
12];102(6):[about 3 p.]. Available from:  
http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm 

1. Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer 
Online Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. 
Available from: http://www.cancer-pain.org/ 

http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm
http://www.cancer-pain.org/
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4.4) Part of a homepage/Web site 

ตัวอย่าง 

 
4.5) Database on the Internet 

ตัวอย่าง 

 
4.6) Part of a database on the Internet ตัวอย่าง 

1. American Medical Association [homepage on the Internet]. Chicago: The 
Association; c1995-2002 [updated 2001 Aug 23; cited 2002 Aug 12]. AMA Office 
of Group Practice Liaison; [about 2 screens]. Available from: http://www.ama-
assn.org/ama/pub/category/1736.html 

     Open database:  
1. Who's Certified [database on the Internet]. Evanston (IL): The American Board of 

Medical Specialists. c2000 - [cited 2001 Mar 8]. Available from: 
http://www.abms.org/newsearch.asp 

     Closed database:  
1. Jablonski S. Online Multiple Congential Anomaly/Mental Retardation (MCA/MR) 

Syndromes [database on the Internet]. Bethesda (MD): National Library of 
Medicine (US). c1999 [updated 2001 Nov 20; cited 2002 Aug 12]. Available from: 
http://www.nlm.nih.gov/mesh/jablonski/syndrome_title.html   

1. MeSH Browser [database on the Internet]. Bethesda (MD): National Library of 
Medicine (US); 2002 - [cited 2003 Jun 10]. Meta-analysis; unique ID: D015201; 
[about 3 p.]. Available from: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html Files 
updated weekly. 

http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html
http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html
http://www.abms.org/newsearch.asp
http://www.nlm.nih.gov/mesh/jablonski/syndrome_title.html
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html


 

 

แบบฟอร์มการตรวจประเมนิเอกสาร 

ผลงานวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขา: ทันตแพทย์  เภสชักร  พยาบาลวิชาชีพ  
นักวิชาการสาธารณสุข   นักกายภาพบำบัด            
นักเทคนิคการแพทย ์และ นักรังสีการแพทย ์

ส่วนที่ 4  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการตรวจประเมินเอกสารผลงาน 
 



  

แบบสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
ชื่อ- สกุล ของผู้ขอรับการประเมิน ............................................................................................................................. .......... 
ต าแหน่งเลขท่ี ................................. งาน...........................................................  กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาล................................................................... 
 ผลงานวิชาการท่ีขอประเมิน ................................................................. ................................................................................................................                                                
ข้อเสนอแนวคิดฯ  เรื่อง ........................................................................ .............................................................................................................................                                    

เล่ม 2 : ผลงานวิชาการ เล่ม 3 : ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนาฯ 
 - ขั้นตอนในการด าเนินงาน  - ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
    
    
    
 - ประโยชน์ที่ได้รับ  - ประโยชน์ที่ได้รับ 
    
    
    
 - การน าไปใช้ประโยชน์  - การน าไปใช้ประโยชน์ 
    
    
    
  
(ลงชื่อ)..............................................................  ผู้ขอประเมิน (ลงชื่อ)..............................................................  ผู้ตรวจสอบ 
    (...................................................................)      (.....................................................................) 

แบบฟอร์มที่ 1 



  

 

แบบสรุปรายละเอียดข้อเสนอแนะ/การปรับปรุงแก้ไขเอกสารผลงาน 
ชื่อ- สกุล ของผู้ขอรับการประเมิน ............................................................................................................................. .......... 
ต าแหน่งเลขท่ี ................................. งาน...........................................................  กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาล.............................................................................. 
ผลงานวิชาการท่ีขอประเมิน .............................................................................. ............................................................................................................................. .......                                                    
ข้อเสนอแนวคิดฯ  เรื่อง ............................................................................................................................................................................. .............................................                           

เล่ม 1 : แบบประเมินผลงาน เล่ม 2 : ผลงานวิชาการ เล่ม 3 : ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนาฯ 
      
   
      
      
      
      
      
      
สรุปประเด็นที่ต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
             เล่ม 1 แบบประเมินผลงาน         เล่ม 3 ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
             เล่ม 2 ผลงานวิชาการ            ไม่ปรับแก้ไข  
ส่งเอกสารที่ปรบัปรุงแก้ไข จ านวน ......2.....ชุด และติดสลิปหนา้ที่แก้ไข และแผ่น CD ที่มีข้อมูลทั้ง......เล่ม จ านวน 1 แผ่น  พร้อมแนบส าเนารายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขของผู้ประเมิน 
อนึ่ง หากต้องการค าแนะน าเพ่ิมเติมให้ติดต่อผู้ให้ค าปรึกษา......................................................................................................... .................................................................. 
ส่งภายในวันที่ ....................................................................................................................    
   

แบบฟอร์มที่ 2 

  

  



  

 
 

แบบสรุปผลประเมินบุคคลและผลงานแบบ 1 หน้า (One page summary) 
 
ชื่อ-สกุล............................................................................ .................. 
ต าแหน่ง.............................................................................................  
ผลงานวิชาการเรื่อง ............................................................................................................................. .............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อข้อเสนอแนวคิดเรื่อง............................................................................................................... ....................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.ระยะเวลาด าเนินการ ....................................................................... 
2.สรุปสาระส าคัญของผลงานวิชาการ (1 หน้ากระดาษ) 
 ................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................... ...................................................................... 
3.ประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานวิชาการ 
 ............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
....................................................................... ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 4.ข้อเสนอแนวคิด (1 หน้ากระดาษ) 
 ............................................................................................................................. .................................. 
....................................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
5.การน าไปใช้ประโยชน์ 
 ............................................................................................................................. .................................. 
.......................................................................... ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้ขอประเมิน   (ลงชื่อ)......................................ผู้ตรวจ 

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

แบบฟอร์มที่ 3 



  

 
 

แบบประเมินคุณภาพผลงาน 
ต าแหน่ง ……………………….ระดับช านาญการ/ ช านาญการพิเศษ 

1. ชื่อ –  สกุล ของผู้ขอรับการประเมิน                                                                            
2. ต าแหน่งที่ขอรับการประเมิน                  ต าแหน่งเลขท่ี                .                        
    สังกัด                                                                                
3. ผลงานทางวิชาการท่ีประเมิน เรื่อง                                                                                 
4.  ข้อเสนอแนวคิดและวิธีปรับปรุงงาน  เรื่อง                                                                     
5. ผลการประเมิน 

ประเภทของงานและองค์ประกอบที่เป็นตัวชี้วัด 
ช่วงคะแนน 

ทั้งหมด 
คะแนน                
ที่ได้รับ 

หมายเหตุ 

1. แบบประเมินผลงาน 
    ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล/ประสบการณ์ 
                 ของบุคคลในการท างาน 
   ตอนที่ 2   ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
2. ผลงานวิชาการ 
    2.1  แนวคิด/หลักการและเหตุผล 
    2.2  วธิีด าเนินการ 
    2.3  ประโยชน์ที่ได้รับ 
3. ข้อเสนอแนวคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานฯ 
    3.1  หลักการและเหตุผล 
    3.2  บทวิเคราะห์ 
    3.3  ผลที่คาดว่าจะได้ 
    3.4  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของงาน 

 
15 
 

15 
 

15 
15 
20 
 
5 
5 
5 
5 

  

รวม 100   
เกณฑ์ที่ถือว่าผ่าน “ผ่าน” การประเมิน 1. ระดับช านาญการ ร้อยละ 60  
                                               2. ระดับช านาญการพิเศษ ร้อยละ 70  
6. ความเห็นของกรรมการผู้ประเมิน (เพ่ิมเติม)  
.................................................................................................................................................................  
7. สรุปความเห็นของกรรมการผู้ประเมิน 
                  (      )  ผ่านการประเมิน มีผลตั้งแต่วันที่........................................................................ 
                  (      )  ไม่ผ่านการประเมิน 
                  ลงชื่อ........................................ กรรมการผู้ประเมิน
                            (................................................) 
              ............./............../.............. 

แบบฟอร์มที่ 4 



  

 
   
 

 

แบบบันทึกสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงาน 
 

ต าแหน่ง ................................................................................ระดับ……………………………………………………. 
 
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นาย / นาง / 
นางสาว……………………………………………………………………………….………………. 
ต าแหน่ง……………………………………….(ด้าน)………………………………………..
ระดับ…………………………………………………… 
ส่วนราชการ………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
เรื่อง  1 ……………..………………………………………………………………………..………………………………………………… 
        2 ………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
2. ข้อเสนอแนวคิด วิธีการ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 
เรื่อง …………………………………………………………………………………………….……………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
( ) ผ่านการประเมิน ( ) ปรับปรุงแก้ไขที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ( ) ปรับปรุงแก้ไขสาระส าคัญ ( ) ไม่ผ่านการประเมิน 
(กรณีปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ผ่านการประเมิน ให้ระบุประเด็นที่ต้องการให้แก้ไข / เพ่ิมเติมไว้ด้วย) 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ……………………..………………… กรรมการ 
……..…………………….………….. กรรมการ 
……..…………………….………….. กรรมการ 
……..…………………….………….. กรรมการ 

          ……..…………………….………….. ประธาน 

แบบฟอร์มที่ 5 



  

 
 

                              รายงานมติคณะกรรมการประเมินผลงาน  
 

คณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนระดับฯ เขตสุขภาพที่ 2 
สาขา …………………………………………….. ต าแหน่ง …………………………………………………. 
มติครั้งที่ …………………………………..…… เมื่อวันที่ …………………………………………………… 

 
 

ล าดับ
ที ่

ผู้ขอรับพิจารณา ส่วนราชการ
เดิม/ ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

ส่วนราชการ/ 
ต าแหน่งที่      
ขอแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

ผลการพิจารณา 
(วันที่ได้รับค าขอ) 

1  
 
 
 
 

     
 
 
ผ่านการประเมิน
วันที่………………….. 

2 
 
 
 
 

      
 
 

ผ่านการประเมิน
วันที่………………….. 

3       
 
 

ผ่านการประเมิน
วันที่………………….. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก/ ปญัหาที่พบบ่อย 

หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ 

การเผยแพร่ผลงานสำหรับระดับชำนาญการพิเศษ 

 
 
 

สาขา: ทันตแพทย์  เภสชักร  พยาบาลวิชาชีพ  
นักวิชาการสาธารณสุข   นักกายภาพบำบัด            
นักเทคนิคการแพทย ์และ นักรังสีการแพทย ์

ส่วนที่ 5  



                      

 

 

            1. แบบประเมินผลงาน 

1) ผู้ขอประเมินใช้แบบฟอร์มไม่เป็นปัจจุบัน   
2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมดอายุก่อนส่งค าขอประเมิน 
3) หน่วยงานที่จัดอบรม  ให้ระบุชื่อสถาบันที่จัดเขียน  ไม่ใช่ชื่อโรงแรมซึ่งไม่ถูกต้อง 
4) ระบุงานท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน หน้าที่ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน 
5) ประวัติการรับราชการไม่สอดคล้องกับผลงานย้อนหลัง  
6) ชื่อผลงานที่ส่งประเมินไม่ตรงกับท่ีเสนอไว้ในเอกสารประกอบการคัดเลือกฯ 
7) ปริมาณผลงานไม่น่าเชื่อถือ  เช่น  ผลงานเฉพาะตัวเท่ากับหรือมากกว่าผลงานของ

กลุ่มงานบางรายอยู่กลุ่มงานและหน่วยงานเดียวกันขอประเมินพร้อมกัน  แต่ผลงาน
แตกต่างกันมาก 
 

2.  ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
1) เขียนบทวิเคราะห์ / แนวคิด / ข้อเสนอเพ่ือไปสู่การปรับปรุงงานไม่ชัดเจน 

เนื่องจากผู้ส่งแบบประเมินขาดความเข้าใจในการเขียน บางรายสรุปผลงานวิชาการ
ที่เสนอซึ่งไม่ถูกต้อง 

2) ชื่อเรื่องข้อเสนอแนวคิดฯ เหมือนชื่อผลงานวิชาการ 
3) ชื่อเรื่อง ข้อเสนอแนวคิดฯ ไม่สื่อถึงวิสัยทัศน์หรือการพัฒนาหรือการแก้ปัญหา 
4) ข้อเสนอแนวคิดฯ เขียนเป็นลักษณะนามธรรม ไม่สามารถแสดงให้เห็นภาพของการ

พัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงได้ 
 

3.  เอกสารวิชาการ 
1) ผลงานวิชาการ  หรือผลงานวิจัยไม่สัมพันธ์กับต าแหน่งที่ขอประเมิน 
2) ชื่อเรื่องกับเนื้อหาไม่สอดคล้องกัน 
3) บทความไม่กระชับ ไม่ได้สาระทางวิชาการ ใช้อ้างอิงไม่ได้ 
4) ขาดบทคัดย่อ ไม่ระบุวัตถุประสงค์ ไม่มีวิธีด าเนินการและสรุปผลที่ได้ไม่ครบถ้วน 
5) ก าหนดวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน  วัตถุประสงค์กับเนื้อหาไม่สอดคล้อง 
6) ขาดบทสรุปกรณีศึกษา ซึ่งบทสรุปเป็นสิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้น แสดงถึง

ความรู้ ความสามารถ และความช านาญของบุคคล  
7) ไม่แสดงรายละเอียดในการจัดท าเครื่องมือในการวิจัย  
8) ขาดบรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง และเขียนไม่ถูกต้อง ไม่ทันสมัย 

ภาคผนวก 

ปัญหาและข้อบกพร่องที่พบบ่อย 1 



 
4. สิ่งท่ีพบข้อผิดพลาดที่พบมากของแบบฟอร์ม 

 
เอกสารประกอบการคัดเลือกฯ แบบประเมินผลงาน 

ข้อ 3 . ขอรับการคัดเลือกเพ่ือประเมินในต าแหน่ง ข้อ 3.  ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ข้อ 10. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
      10.1  ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
               -  สรุปผลการปฏบิัติงานตามภารกิจ
หลัก/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ข้อ 10.  หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน 

ข้อ 8. หน่วยงานที่จัดอบรม ข้อ 8. สถาบัน ปัจจุบันตามหลักเกณฑ์ ว 246 
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ปรับปรุงเปลี่ยน
จาก สถาบัน เป็น หน่วยงานที่จัดอบรม เหมือน
เล่มเอกสารประกอบการคัดเลือก 

 
5. ข้อปฏิบัติที่ส าคัญในการจัดท าเอกสาร 

1) ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ และชื่อเรื่องข้อเสนอแนวคิดฯ ต้องเป็นชื่อ 
เรื่องเดียวกับเรื่องที่เสนอในขั้นตอนการคัดเลือก (ท่ีระบุไว้ในเอกสารประกอบการ
คัดเลือกบุคคลฯ) ห้ามเปลี่ยนแปลงถ้ามีการขอเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มกระบวนการ
คัดเลือกใหม่ 

2) ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ ต้องเป็นชื่อเรื่องเดียวกับชื่อเรื่องที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร 
3) ชื่อเรื่องผลงานวิชาการกับชื่อเรื่องข้อเสนอแนวคิดฯ ต้องไม่ใช่ชื่อเรื่องเดียวกัน 
4) การนับระยะเวลาแก้ไขผลงาน แบบปรับปรุงแก้ไขไม่เป็นสาระส าคัญ (2 เดือน) และ

แบบแก้ไขเป็นสาระส าคัญ (6 เดือน) เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้ขอรับการประเมินลงนาม
รับทราบหนังสือการแจ้งผลการพิจารณา กรณีผู้ขอประเมินส่งผลงานล่าช้าเกินกว่า
ก าหนดคณะกรรมการจะพิจารณาว่า ไม่ผ่านการประเมินเนื่องจากผลงานมีคุณภาพ
ไม่เพียงพอ 

5) กรณีท่ีผู้ประเมินส่งผลงานวิจัยที่เป็นการศึกษาวิจัยในมนุษย์ต้องผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ และแนบใบรับรองท้ายเล่มผลงาน
ด้วย 

6) ผลงานวิจัย: กรณที าร่วมกับผู้อ่ืน ต้องมีสัดส่วนในการด าเนินการ 60% ขึ้นไป หรือ
หากมีส่วนร่วมไม่ถึง 60% ต้องส่งผลงานวิจัย 2 เรื่องขึ้นไป ส าหรับผลงานที่เป็น
วิเคราะห์วิจารณ์หรือกรณีศึกษา ต้องด าเนินการเพียงผู้เดียว (100%) 



7) ผลงานหรือผลส าเร็จของงานขณะที่ปฏิบัติงานทีร่พ.เอกชนไม่สามารถน ามาประเมิน
เพ่ือรับเงินฯหรือเลื่อนระดับได้ เนื่องจากผลงานที่เสนอให้ประเมินต้องเป็นผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ด ารงอยู่ และต่ ากว่าระดับที่ขอ
ประเมิน 1 ระดับ มิใช่ผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานในภาคเอกชน 

8) การเผยแพร่ผลงานในระดับช านาญการพิเศษให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานปลัดกระทรวง ผู้ประเมินไม่สามารถน าผลงานไปวางที่หน้า website ของ
หน่วยงานเองโดยไมผ่่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจากจะมี
ผลกระทบในการเผยแพร่ผลงานที่ไม่ถูกต้องและมีบุคคลที่สนใจ download 
เอกสารที่ไม่ถูกต้องไปใช้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 2 

 



 



  



 



 



 



 



 

 

 



 

แนวทางการปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานระดับช านาญการพิเศษ 
(ตามหนังสือที่ สธ 0208.08/ ว 403 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563) 

 

               วิธีการเผยแพร่                       แนวทางการปฏิบัติ 

1. กรณีลง Website 1. เป็น Website ของหน่วยงาน หรือ Website อ่ืนๆ 
ที่มีองค์กรรองรับ  

2. ผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 
3. ส่งสิ่งพิมพ์ออก (Printout) ข้อมูลที่เผยแพร่ใน Website 

และจัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 5 ชุด 
4. ส่งหนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงานจากผู้บังคับบัญชา               

2 ระดับ (เอกสารหมายเลข 1) 
2. กรณีน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 1. ให้น าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับโรงพยาบาลชุมชน

ขึ้นไป 
    หรือที่ประชุมวิชาการของชมรม/สมาคม/สภาวิชาชีพ 
2. ส่งส าเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองจาก                          
    ผู้จัดประชุม 
3. ส่งเอกสารในการน าเสนอผลงาน จ านวน 5 ชุด 

3.  กรณีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 1. ให้ส่งวารสารฉบับจริง 1 เล่ม 
2. ส่งส าเนาวารสาร (Reprint) พร้อมปกหน้า สารบัญ 
รายชื่อ  
    บรรณาธิการและจัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 5 ชุด                    

4. กรณีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
อิเลคทรอนิกส์ (ในรูปดิจิตอลหรือ 
วารสารออนไลน์) 

1. ให้ส่งสิง่พิมพ์ออก (Printout) ของวารสารพร้อมด้วยปก
หน้า  
    สารบัญ รายชื่อคณะบรรณาธิการ จัดท าเป็นรูปเล่ม                      
    ฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม  
2. ส่งส าเนาวารสาร (Reprint) พร้อมปกหน้า สารบัญ              
    รายชื่อบรรณาธิการ และจัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 5 
ชุด 
3. ส่งหนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงานในวารสาร
อิเลคทรอนิกส์ 
    จากผู้บังคับบัญชา 2 ระดับ (เอกสารหมายเลข 2) 
 

หมายเหตุ กรณีท่ีส่งผลงาน 2 เรื่อง เรื่องที่เผยแพร่ต้องเป็นล าดับที่ 1 
 

                     การเผยแพร่ผลงานระดับช านาญการพิเศษ 3 



 
 
 

ที่.................../.....................     ส่วนราชการ.................................... 
        ....................................................... 

 
                                          หนังสือรับรองผลงานวิชาการ 

  หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว.............................................. 
ได้จัดท าผลงานวิชาการ เรื่อง......................................................... ................................................................ 
เพ่ือขอประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.................................................................ต าแหน่งเลขท่ี........... ....... 
ส่วนราชการ...................................................................................................................................................  
โดยผลงานวิชาการของข้าราชการเผยแพร่ใน Website ของ........................................................................ 
.................................... เมื่อวันที่................................................................................................................ .... 
โดยสามารถสืบค้นได้จาก www. …………………………………………………………………………………….……………… 
และผลงานวิชาการดังกล่าวไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
 
1. ค ารับรองของผู้ขอรับการประเมิน 

ลงชื่อ...................................................... 
      (.....................................................) 
ต าแหน่ง................................................. 
วันที่....................................................... 
 

2. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและให้ความเห็นชอบ 
ความเห็น.................................................................................................................................................  

ลงชื่อ...................................................... 
      (.....................................................) 
ต าแหน่ง................................................. 
วันที่....................................................... 
 

3. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
ความเห็น................................................................................... .............................................................. 

ลงชื่อ...................................................... 
      (.....................................................) 
ต าแหน่ง................................................. 
วันที่....................................................... 

** หมายเหตุ : ลงนามรับรองผลงาน โดยผู้บังคับบัญชา 2 คน 2 ระดับ  

          เอกสารหมายเลข 1 

ส าหรับการเผยแพร่ลง website 



 
 
 

ที่.................../.....................     ส่วนราชการ................................... 
        ...................................................... 

 
                                          หนังสือรับรองผลงานวิชาการ 

  หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว.............................................. 
ได้จัดท าผลงานวิชาการ เรื่อง.................................................................................................. ....................... 
เพ่ือขอประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.................................................................ต าแหน่งเลขท่ี.................. 
ส่วนราชการ................................................................................................................... ................................ 
โดยผลงานวิชาการของข้าราชการเผยแพร่ในวารสาร.................................................................................... 
ปีที่..................ฉบับที่.........................เมื่อวันที่....................................................ถึงวันที่ ............................... 
ซึ่ ง เป็นวารสารวิชาการทีเ่ผยแพร่ทาง อิเล็กทรอนิกส์  ไม่สามารถส่งวารสารวิชาการฉบับจริง
ได้ โดยสามารถสืบค้นได้จาก www. ………………………………………………………………………………………………… 
และผลงานวิชาการดังกล่าวไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 

1. ค ารับรองของผู้ขอรับการประเมิน 
ลงชื่อ...................................................... 
      (.....................................................) 
ต าแหน่ง................................................. 
วันที่....................................................... 
 

2. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
ความเห็น............................................................................................................................. .................... 

ลงชื่อ...................................................... 
      (.....................................................) 
ต าแหน่ง................................................. 
วันที่...................................................... . 
 

3. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 
ความเห็น............................................................................................................................. .................... 

ลงชื่อ...................................................... 
      (.....................................................) 
ต าแหน่ง................................................. 
วันที่....................................................... 

** หมายเหตุ : ลงนามรับรองผลงาน โดยผู้บังคับบัญชา 2 คน 2 ระดับ 

          เอกสารหมายเลข 2 
ส าหรับการเผยแพร่ลงวารสาร     

ที่เป็น E-journal 



 

 


