
หลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานวิชาการ  

สายงานพยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มงานประเมินบุคคลและวิชาการ 

กองบริหารทรพัยากรบุคคล
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ณัฐกานต์  แสงกล้า 
กลุ่มงานประเมินบุคคลและวชิาการ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
เขตสุขภาพที่ 12 (28-29 มิ.ย.61)



การประเมินผลงาน มี 2 กรณี

1. ประเมินเพือ่เลือ่นระดบั

2. ประเมินเพือ่ขอรบัเงินประจ าต าแหน่ง
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1. ประเมนิเพือ่เลือ่นระดับ

1.1 ต าแหน่งเลือ่นไหล

1.2 ต าแหน่งนอกเลือ่นไหล
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ช านาญการ    ช านาญการพิเศษ : แพทย ์ทันตแพทย์

ปฏิบัตกิาร      ช านาญการ : พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์                          
นักกายภาพบ าบัด นักวิชาการสาธารณสุข เป็นตน้

1.1 ต าแหน่งเลือ่นไหล

1.2 ต าแหน่งนอกเลือ่นไหล

ช านาญการพิเศษ : พยาบาลวชิาชพี นักวชิาการสาธารณสุข

นักรังสีการแพทย ์เป็นตน้
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ขั้นตอนและวธีิการ

1. การคดัเลือกตัวบุคคล (ช้ีตัว)

2. ส่งเอกสารประเมินผลงาน
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การคดัเลือกตวับุคคล (ช้ีตวั)
* ต าแหน่งเล่ือนไหล และมีคนครอง เช่น                                              
- พยาบาลวชิาชีพ ระดบั ปฏิบัติการ/ช านาญการ
- เภสัชกร ระดบั ปฏิบัติการ/ช านาญการ
- นักรังสีการแพทย์ ระดบั ปฏิบัติการ/ช านาญการ
- นักเทคนิคการแพทย์ ระดบั ปฏิบัติการ/ช านาญการ
- นักกายภาพบ าบัด ระดบั ปฏิบัติการ/ช านาญการ
- นักจัดการงานทั่วไป ระดบั ปฏิบัติการ/ช านาญการ
- แพทย์ ระดบั ปฏิบัติการ/ช านาญการ/ช านาญการพเิศษ
- ทันตแพทย์ ระดบั ปฏิบัติการ/ช านาญการ/ช านาญการพเิศษ

ให้เสนอผู้ว่าราชการจงัหวดั เห็นชอบตวับุคคล
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* ต าแหน่งนอกเล่ือนไหลทั้งมีคนครอง และต าแหน่งว่าง
* ต าแหน่งว่าง (ช านาญการพเิศษ)

ให้เสนอคณะกรรมการที่ 
อ.ก.พ.ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้ง

เสนอ ผู้ว่าราชการจังหวดัเห็นชอบตัวบุคคล
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หลกัเกณฑ์การคดัเลือกบุคคล ว 960 / 27 พ.ย.57
เร่ิมใช้ 27 พ.ย. 57
1.กรณตี าแหน่งนอกเล่ือนไหล คณะกรรมการที ่อ.ก.พ.ส านักงาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข 
1.1 พจิารณาว่าจะคัดเลือกเพ่ือ ย้าย โอน บรรจุกลบั หรือเล่ือนระดับ
1.2 ประกาศรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ 
1.3 น า้หนักคะแนน ในแต่ละองค์ประกอบ

- ความรู้ ความสามารถ และความช านาญ 20 คะแนน
- ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 20 คะแนน
- การปฏิบัติตนเหมาะสมกบัการเป็นข้าราชการ 20 คะแนน
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1.3 น า้หนักคะแนน ในแต่ละองค์ประกอบ (ต่อ)
- ผลงานหรือผลการปฏบิัติงาน 30 คะแนน
- เกณฑ์อ่ืนๆ เช่น ภาวะผู้น า 10 คะแนน

1.4 คดัเลือกต าแหน่งละ 1 คน แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวดั
เห็นชอบ
1.5 ประกาศผลการคดัเลือกให้ทกัท้วง ภายใน 30 วนั

(ระบุช่ือเร่ืองผลงานวชิาการ และข้อเสนอแนวคดิด้วย)
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ระดบั
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง
ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง (ตาม Spec)

* ระยะเวลาขั้นต ่า
ในการด ารงต าแหน่ง
(ตาม ว 10/48)

อ่ืน ๆ

ช านาญการ - ป.ตรี ปฏบิัตกิาร  6 ปี
- ป.โท ปฏบิัตกิาร  4 ปี
- ป.เอก ปฏบิัตกิาร 2 ปี

- ป.ตรี   6 ปี
- ป.โท   4 ปี
- ป.เอก  2 ปี

มใีบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ ฯ
(เฉพาะสายงาน
ทีก่ าหนด)

วุฒิ ป.ตรีหลักสูตร 5 ปี ลดเป็น 5 ปี หลักสูตร 6 ปี ลดเป็น 4 ปี

ช านาญการพเิศษ

- ระดบัช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี

- ป.ตรี   8 ปี
- ป.โท   6 ปี
- ป.เอก  4 ปี

เฉพาะทันตแพทย์ และ เภสัชกร ที่บรรจุตั้งแต่ 1 เมษายน 2542
ต้องมีวุฒิเพิม่เตมิ ตาม ว 119/11 พฤษภาคม 2550

คุณสมบัตกิารเล่ือนระดบั

* หมายถงึระยะเวลาขั้นต า่นบัเกื้ อกูลได ้                                                                    10



คุณสมบติัการขอรบัเงินประจ าต าแหน่ง

ระดบั
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง

(ตาม spec)

ระยะเวลาขั้นต า่

ในการด ารงต าแหน่ง

(ตาม ว 16)

อ่ืนๆ

ช านาญการ -ระดบัช านาญการ 2 ปี

-ป.ตรี 7ปี

-ป.โท หรือเทียบเท่า 5ปี

-ป.เอก หรือเทียบเท่า 3 ปี

มีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพฯ

หรือวุฒิเพิม่เติม

(เฉพาะสายงาน

ที่ก าหนด)-หา้มส่งล่วงหนา้
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แนวทางการประเมิน

(สป.ที่ สธ 0201.039/ว 838 /4 ก.ค. 2556

และที่ สธ 0201.039/ว 501/29 พ.ค. 2557) 

ก.พ. อนุมติัใหน้ าระยะเวลาการปฏิบติังานขณะเป็นพนกังานราชการ

และลูกจา้งชัว่คราวที่ไดร้บัการจา้งอย่างต่อเนือ่งในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

มานบัรวมกบัขา้ราชการเพือ่ประโยชนใ์นการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งสูงข้ึนได ้  
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ตัวอย่างที ่1
นางสาวนันทนา อยู่ยอด วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต
และได้รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลฯ ช้ันหน่ึง
- เป็นลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพ 1 เม.ย. 56 – 31 ส.ค. 59 (3 ปี 5 เดือน)
- บรรจุข้าราชการต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพปฏิบัตกิาร 1 ก.ย. 59

แนวทางที ่1
เงนิเดือนตามวุฒิ + ปัจจยั

แนวทางที ่2
เลือกสิทธิประโยชน์ตาม ว 154/6 ม.ิย.56

- ส่งผลงานประเมินเล่ือนระดบัได้
1 ก.ย. 64 (ล่วงหนา้ 1 ปี)

- แต่งตั้งไดไ้ม่ก่อน 1 ก.ย. 65

- ส่งผลงานประเมินได้
1 เม.ย. 61 (ล่วงหนา้ 1 ปี)
- แต่งตั้งไดไ้ม่ก่อน 1 เม.ย. 62
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ตัวอย่างที ่2
นางวภิา  น่ารัก วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต
และได้รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลฯ ช้ันหน่ึง
- เป็นลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพ 1 เม.ย. 54 – 31 ก.ค. 57 (3 ปี 4 เดือน)
- เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพ 1 ส.ค. 57 – 30 ม.ิย. 58 (1 ปี 4 เดือน)
- เป็นพนักงานราชการต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพ 1 ก.ค. 58 – 31 ส.ค. 60 (2 ปี 2 เดือน)
- บรรจุข้าราชการต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพปฏิบัติการ 1 ก.ย. 60

แนวทางที ่1
เงนิเดือนตามวุฒิ + ปัจจยั

แนวทางที ่2
เลือกสิทธิประโยชน์ตาม ว 154/6 ม.ิย.56

- ส่งผลงานประเมินเล่ือนระดบัได้
1 ก.ย. 65 (ล่วงหนา้ 1 ปี)

- แต่งตั้งไดไ้ม่ก่อน 1 ก.ย. 66

- ส่งผลงานประเมินเล่ือนระดบัได้
1 ก.ค. 63 (ล่วงหนา้ 1 ปี)
- แต่งตั้งไดไ้ม่ก่อน 1 ก.ค. 64
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แนวทางการประเมิน
(สป. ที่ สธ 0208.04/ว 827 ลว 7 พ.ย. 60)
กพ. ที่ นร 1012.2/235 ลว 16 ต.ค.60)

กพ. อนุมัติให้น าระยะเวลาการปฏิบัติงานขณะ
เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทีไ่ด้รับการจ้าง

อย่างต่อเน่ืองในกระทรวงสาธารณสุข อยู่ก่อน 3 ต.ค. 60
มานับรวมกบัข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการแต่งตั้งได้



16

ตัวอย่างที ่3
นายใจดี  อบอุ่น วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต
และได้รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลฯ ช้ันหน่ึง
- เป็นลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพ 1 ม.ีค. 54 – 31 พ.ค. 55 (1 ปี 3 เดือน)
- เป็นพนักงานราชการต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพ 1 มิ.ย. 55 – 30 ก.ย. 58 (3 ปี 4 เดือน)
- เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพ 1 ต.ค. 58 – 15 ธ.ค.60 (2 ปี 2 เดือน 15 วนั)
- บรรจุข้าราชการต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพปฏิบัติการ 16 ธ.ค.60

แนวทางที ่1
เงนิเดือนตามวุฒิ + ปัจจยั

แนวทางที ่2
เลือกสิทธิประโยชน์ตาม ว 235/ 16 ต.ค.60

- ส่งผลงานประเมินเล่ือนระดบัได้
16 ธ.ค. 65 (ล่วงหนา้ 1 ปี)

- แต่งตั้งไดไ้ม่ก่อน 16 ธ.ค. 66

- ส่งผลงานประเมินเล่ือนระดบัไดต้ั้งแต่บดัน้ี
- แต่งตั้งไดเ้ม่ือพน้ทดลองงาน
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ตัวอย่างที ่4
นายสุพล  รักดี วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต
และได้รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลฯ ช้ันหน่ึง
- เป็นลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพ 1 เม.ย. 57 – 30 ก.ย. 57 (6 เดือน)
- เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพ 1 ต.ค. 57 – 27 ธ.ค.60 (3 ปี 1 เดือน 27 วนั)
- บรรจุข้าราชการต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพปฏิบัติการ 28 ธ.ค.60

แนวทางที ่1
เงนิเดือนตามวุฒิ + ปัจจยั

แนวทางที ่2
เงนิเดือนตามวุฒิ ที ่ก.พ. ก าหนด

- ส่งผลงานประเมินได้
28 ธ.ค. 65 (ล่วงหนา้ 1 ปี)

- แต่งตั้งไดไ้ม่ก่อน 28 ธ.ค. 66

- ส่งผลงานประเมินเล่ือนระดบัได้
1 ต.ค. 62 (ล่วงหนา้ 1 ปี)

- แต่งตั้งไดไ้ม่ก่อน 1 ต.ค. 63
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ระดับช านาญงาน              ระดับปฏบิัติการ

มคุีณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

*ด าเนินการ ว 12 ลว 1 ต.ค. 33
(มผีลสอบแข่งขั้นทีข่ึน้บัญชีไว้ 

ตรงสายงานและบัญชียงัไม่ถูกยกเลกิ) 
หรือด าเนินการตาม ว 15 ลว 28 ม.ิย. 47 
(ผลสอบต่างสายงาน) แล้วแต่กรณี

*ด าเนินการ ว 7 ลว 18 ม.ิย. 34
(วุฒิคดัเลือก) ว 1 ลว 18 ก.พ. 58

(วุฒิที ่ก.พ.อนุมตั)ิ

การแต่งตั้งต าแหน่งประเภททัว่ไป เป็นต าแหน่งประเภทวชิาการ
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ระดับปฏบิัติการ              ระดับช านาญการ
(กรณเีคยด ารงต าแหน่งสายงานทีเ่ร่ิมต้นจาก

ระดับ 1 และ ระดับ 2)

1.) ด ารงต าแหน่งระดับ 4 ก่อน 11 ธ.ค.51
ต้องด ารงต าแหน่งปฏบิัติการ 4 ปี

2.) ด ารงต าแหน่งระดับ 5-6 ก่อน 11 ธ.ค.51
ต้องด ารงต าแหน่งปฏบิัติการ 2 ปี
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ระดับช านาญงาน              ระดับช านาญการ

พยาบาลเทคนิค , จพ.สาธารณสุข ระดับช านาญงาน/อาวุโส

พยาบาลวชิาชีพช านาญการ
(เฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งในวนัที ่11 ธ.ค. 51)

(ตาม สป. ว 352 ลว 2 ธ.ค. 53)

เง่ือนไข : 1. มตี าแหน่งรองรับ
2. นับระยะเวลาเกือ้กูล ตาม ว 81 ลว 2 ม.ีค. 53
3. ประเมนิผลงานตาม ว 10 ลว 15 ก.ย. 48



หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข

1. ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัช านาญการ

หรือเทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

2. ตอ้งผ่านการประเมินคุณสมบติัและผลงาน

ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินเพือ่เลื่อนข้ึนแต่งตั้ง

ใหด้ ารงต าแหน่งระดบั 7 (วิชาชีพเฉพาะ) เดิม

การประเมินผลงานเพือ่ขอรบัเงินประจ าต าแหน่ง 

ตาม ว 18/11 ธนัวาคม 2551 , ว 10/15 กนัยายน 2548

ระดบัช านาญการ
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** ใหน้บัระยะเวลาเก้ือกูลไดไ้ม่เกินคร่ึงหนึง่

- ไม่ก่อนวนัที่ไดร้บัวุฒิ ป.ตรี (ตาม spec) 

- ไม่ก่อนวนัที่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ

และใบอนุญาตฯยงัไม่หมดอาย ุ(เฉพาะสายงานที่ก าหนด)

- ไม่ก่อนวนัที่ด ารงต าแหน่งระดบั 3 หรือเทียบเท่า

ขอนบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งสายงานที่เร่ิมตน้

จากระดบั 1 และ 2 หรือเทียบเท่ามาเก้ือกูล

การนบัระยะเวลาเกี่ยวขอ้งเกื้ อกูล

ตามหลกัเกณฑ ์ว 10/15 กนัยายน 2548

22



ใหน้บัระยะเวลาเก้ือกูล ตาม ว 81/2 มีนาคม 2553

โดยนบัระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง พยาบาลเทคนิค,

จพ.สาธารณสุขชมุชน จบห.สาธารณสุข มาเกื้ อกูล

เพือ่แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

- นบัไดไ้ม่เกินคร่ึงหนึง่ ไม่ก่อนวนัท่ีไดร้บัวุฒิ 

ป.พยาบาลศาสตรร์ะดบัตน้ หรือเทียบเท่าไม่ต า่กว่านี้

ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

23



การประเมินผลงาน

ต าแหนง่พยาบาลวิชาชีพช านาญการ - ช านาญการพิเศษ

1. ผลการปฏิบติังานยอ้นหลงั 1 ปี (ตรงหรือเก่ียวขอ้งเก้ือกูล)

ระดบัช านาญการ

- สรุปผลการด าเนนิงานทีผ่่านมา 1 เรือ่ง และ

- ขอ้เสนอแนวคิด 1 เรือ่ง

ระดบัช านาญการ 

เพีอ่ขอรบัเงินประจ าต าแหน่ง

- วิจยั หรือกรณีศึกษา 1 เรือ่ง และ

- ขอ้เสนอแนวคิด 1 เรือ่ง

2. ผลงานวิชาการท่ีตรงกบัต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง 

24



การประเมินผลงาน

ต าแหนง่พยาบาลวิชาชีพช านาญการ - ช านาญการพิเศษ (ต่อ)

ระดบัช านาญการพเิศษ

- วิจยัหรือกรณีศึกษาท่ียุ่งยากซบัซอ้น 1 เร่ือง 

(2 ราย เปรียบเทียบกนั)

หรือกรณีศึกษาท่ียุ่งยากซบัซอ้น 2 เร่ือง (2 case)

และตอ้งเผยแพร่แลว้ 1 เร่ือง และ

- ขอ้เสนอแนวคิด 1 เร่ือง

25



การคดัเลือกบุคคล

ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ

ก าหนดต าแหน่งไวที้เ่ดิมตามภาระงาน

คดัเลือกจากผูม้ีผลงานตรงหรือเกีย่วขอ้งเก้ือกูล

วางแผนก าลงัคนล่วงหนา้ 1  ปี  
(เกษียณอายุ + ต าแหน่งเพิม่ใหม่)
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ลกัษณะงานท่ีเกื้ อกูลกนั

ล าดบั
งาน/กลุ่มงานท่ีขอประเมิน

หรือขอแต่งตั้ง
งานท่ีปฏิบติัจริงและน ามาเกื้ อกูลกบังานท่ีขอประเมินหรือขอแต่ง

1
งานรกัษาพยาบาลชมุชน

กลุ่มงานเวชกรรมสงัคม
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

2 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม งานรกัษาพยาบาลชมุชน  กลุ่มงานเวชกรรมสงัคม

3 กลุ่มงานจิตเวช -

4
งานป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ

ในโรงพยาบาล
งานผูป่้วยใน

5 งานหอ้งคลอด งานผูป่้วยในหลงัคลอด และ ANC

6 งานวิสญัญีพยาบาล -

7 งานหอ้งผ่าตดั งานวิสญัญีพยาบาล และงานผูป่้วยอบุติัเหตุและฉุกเฉิน

8 งานผูป่้วยนอก ทุกงานน ามาเกื้ อกูลได้

9 งานผูป่้วยอบุติัเหตุและฉุกเฉิน
งานผูป่้วยใน, งานหอ้งผ่าตดั, งานหอ้งผูป่้วยหนกั 

และงานวิสญัญีพยาบาล

10 งานหอ้งผูป่้วยหนกั งานผูป่้วยใน, งานผูป่้วยอบุติัเหตุและฉุกเฉิน และงานวิสญัญีพยาบาล

11 งานผูป่้วยใน
ทุกงานน ามาเกื้ อกูลได ้ยกเวน้ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

และกลุ่มงานเวชกรรมสงัคม 27



แนวทางการประเมิน

(สป.ที่ สธ 0201.039/ว 327 ลงวนัที่ 30 พฤษภาคม 2555) 

1. ผลงานหรือผลส าเร็จของงานขณะท่ีปฏิบติังานที่ รพ.เอกชน

ไม่สามารถน ามาประเมินเพือ่รบัเงิน ฯ/เลือ่นระดบัได้

เนือ่งจากผลงานที่เสนอใหป้ระเมินตอ้งเป็นผลงานที่เกิดจาก

การปฏิบติัหนา้ที่ราชการในต าแหน่งที่ด ารงอยู่ และต า่กว่าระดบัท่ีขอประเมิน 

1 ระดบั มิใช่ผลงานที่เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังานในภาคเอกชน

2. การเผยแพร่ผลงาน สามารถน าไปตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร รพ.เอกชน 

หรือบริษทัเอกชนไดห้รือไม่น ั้น ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการ

ประเมินผลงานพิจารณาก าหนด

3. ช่ือเร่ืองขอ้เสนอแนวคิด ฯ ตอ้งระบุไวใ้นประกาศผลการคดัเลือกดว้ย

28



สรุปแนวทางการประเมิน

(สป.ที่ สธ 0201.039/ว 327 ลงวนัที่ 30 พฤษภาคม 2555) 

4. ผลงานที่เสนอใหป้ระเมิน

4.1 ช่ือเร่ืองผลงานวิชาการ และช่ือเร่ืองขอ้เสนอแนวคิด ฯ 

ตอ้งเป็นช่ือเร่ืองเดียวกบัเร่ืองท่ีเสนอในขั้นตอนการคดัเลือก

(ที่ระบุไวใ้นเอกสารประกอบการคดัเลือกบุคคล ฯ) หา้มเปลีย่นแปลง

ถา้มีการขอเปลีย่นแปลงตอ้งเร่ิมกระบวนการคดัเลือกใหม่

4.2 ช่ือเร่ืองผลงานวิชาการตอ้งเป็นช่ือเร่ืองเดียวกบัช่ือเร่ือง

ที่ลงตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร 

4.3 ช่ือเร่ืองผลงานวิชาการกบัช่ือเร่ืองขอ้เสนอแนวคิด ฯ 

ตอ้งไม่ใช่ช่ือเร่ืองเดียวกนั

4.4 ผลงานวิชาการ หรือขอ้เสนอแนวคิด ฯ ที่เสนอใหป้ระเมิน 

หากคณะกรรมการ ฯ พิจารณาแลว้ไม่สามารถใหแ้กไ้ขช่ือเร่ือง

หรือใหส่้งผลงานเพิม่เติมไดอี้ก 29



ผลงานท่ีสง่ประเมิน

 เป็นผลงานทีป่ฏบิัติขณะด ารงต าแหน่งต ่ากว่าระดับ
ทีข่อประเมนิ 1 ระดับ

 ผลงานทีย่งัไม่เคยใช้เพ่ือเล่ือนระดับทีสู่งขึน้
 ไม่ใช่ผลงานวจิัยหรือวทิยานิพนธ์ทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของการ 

ศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา/ประกาศนียบัตร หรือ
เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรม

 หากมผู้ีร่วมด าเนินการหลายคน ให้ผู้ร่วมด าเนินการลงนาม
รับรองมาด้วย

 ข้อเสนอแนวคดิเพ่ือพฒันางาน ต้องเป็นแนวคดิทีจ่ะพฒันางาน  
ในต าแหน่งทีจ่ะได้รับการแต่งตั้ง    30



เอกสารทีส่่งประเมนิเพ่ือเล่ือนระดับ
1.) เอกสารประกอบการคดัเลือก                          1 เล่ม
2.) ส าเนาประกาศคดัเลือก 1 ชุด
3.) แบบประเมินผลงาน                                        5 เล่ม
4.) ผลงานวิชาการ (Full Paper) 5 เล่ม
5.) ขอ้เสนอแนวคิดฯ (1 เร่ือง)                              5 เล่ม
6.) เอกสารการเผยแพร่ (ฉบบัจริง 1 เล่ม , ส าเนา 5 เล่ม) (เฉพาะระดบั ชกพ.)
7.) แผน่ซีดี 1 ชุด

- ระดบัช านาญการ ส่งสรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 1 เร่ือง (อยูใ่น อวช. 1)
- ระดบัช านาญการพิเศษ ส่งวิจยั หรือ กรณีศึกษาท่ียุง่ยากซบัซอ้น 1 เร่ือง
(2 รายเปรียบเทียบ) หรือ กรณีศึกษาท่ียุง่ยากซบัซอ้น 2 เร่ือง (2 Case)



เอกสารทีส่่งประเมนิเพ่ือขอรับเงินประจ าต าแหน่ง
1.) เอกสารประกอบการคดัเลือก                          1 เล่ม
2.) ส าเนาประกาศคดัเลือก 1 ชุด
3.) แบบประเมินผลงาน                                        5 เล่ม
4.) ผลงานวิชาการ (Full Paper) 5 เล่ม

(วิจยั หรือ กรณีศึกษา 1 เร่ือง)
5.) ขอ้เสนอแนวคิดฯ (1 เร่ือง)                              5 เล่ม
6.) แผน่ซีดี 1 ชุด



ผลงานวชิาการ
ช านาญการพเิศษ/ขอรับเงนิประจ าต าแหน่ง
ผลงานวจิยั ผลงานวเิคราะห์วจิารณ์

- บทน า                                                   - บทน า
- ทบทวนวรรณกรรม                             - วตัถุประสงค ์
- วิธีด าเนินการวิจยั                                 - วิเคราะห์ / วิจารณ์
- อภิปรายผล                                           - ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
- สรุปและขอ้เสนอแนะ                          - สรุป / ขอ้เสนอแนะ                                         
ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการวิจยั                 ประโยชนท่ี์ไดรั้บ



ผลงานวชิาการ
ช านาญการพเิศษ/ขอรับเงนิประจ าต าแหน่ง
กรณีศึกษา (Case Study)

- บทน า 
- อาการและการแสดง ภาวะแทรกซอ้น
- การรักษาพยาบาล กิจกรรมพยาบาล
- การดูแลผูป่้วย และติดตามผล การใหค้ าแนะน าผูป่้วย
- สรุปกรณีศึกษา อาจศึกษาเปรียบเทียบดว้ยกไ็ด้
- ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการศึกษา



ต าแหน่งที่มอบให้เขตสุขภาพประเมนิ คร้ังที่ 1

พยาบาลวิชาชีพ ขอรับเงินประจ าต าแหน่ง/
เพื่อแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งระดบัช านาญการ
พิเศษ
นกัวิชาการสาธารณสุข เพื่อแต่งตั้งใหด้ ารง
ต าแหน่งระดบัช านาญการพิเศษ
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ทนัตแพทย์
เภสชักร
นกัรังสีการแพทย์
นกักายภาพบ าบดั
นกัเทคนิคการแพทย์

36

ต าแหน่งที่มอบให้เขตสุขภาพประเมนิ คร้ังที่ 2



ต าแหน่งนายแพทย ์17 สาขา

37

ต าแหน่งที่มอบให้เขตสุขภาพประเมนิ คร้ังที่ 3



แบบฟอรม์การประเมินผลงาน

ตาม ว 10/24 มกราคม 2550

1. เอกสารประกอบการคดัเลือกบุคคลที่จะเขา้รบัการประเมินผลงาน

2. แบบประเมินผลงาน (ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา)

3. ผลงานวิชาการฉบบัเต็ม Full paper
4. ขอ้เสนอแนวคิด/วิธีการพฒันางานหรือปรบัปรุงงาน

ใหม้ีประสิทธิภาพมากข้ึน

5. เอกสารการเผยแพร่ (ระดบัช านาญการพิเศษ)

ประกอบดว้ย
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เพือ่แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง……ต าแหน่งเลขท่ี……

ส่วนราชการ……………

ของ

………….(ช่ือ/สกุล)……………

ต าแหน่ง………. ต าแหน่งเลขท่ี ………

ส่วนราชการ………………….

(ปก)

เอกสารประกอบการคดัเลือกบุคคล

ทีจ่ะเขา้รบัการประเมินผลงาน
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แบบประเมินคุณลกัษณะของบุคคล

ตอนท่ี 1 รายการประเมิน คะแนน

เต็ม

คะแนน

ท่ีไดร้บั

1. ความรบัผิดชอบ 

2. ความคิดริเริม่

3. การแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ

4. ความประพฤติ

5. ความสามารถในการสือ่ความหมาย

6. การพฒันาตนเอง

7. การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น

8. ความเสียสละ

15

15

15

15

10

10

10

10

........

........

........

........

........

........

........

........

รวม 100
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ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน

40

ความเห็นของผูป้ระเมิน

(  )  ผ่านการประเมิน (ไดค้ะแนนรวมไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 60)

(  )  ไม่ผ่านการประเมิน (ไดค้ะแนนรวมต า่กว่ารอ้ยละ 60)

ระบุเหตุผล ...................................................................................................................

(ลงชื่อผูป้ระเมิน)............................................

(..........................................)

(ต าแหน่ง)..............................................

วนัที.่.......... เดือน........... พ.ศ.......

ความเห็นของผูป้ระเมิน

(  )  เห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้

(  )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินขา้งตน้ ในแต่ละรายการ ดงันี้

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

(ลงชื่อผูป้ระเมิน)............................................

(..........................................)

(ต าแหน่ง)..............................................

วนัที.่.......... เดือน........... พ.ศ.......

1

2



ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน (ต่อ)

ความเห็นของผู้มีอ านาจส่ังบรรจุตามมาตร 57(กรณีความเห็นของผู้บังคับบัญชาท้ัง 2 ระดับแตกต่างกัน
(  )  ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล)..................................................................................................

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

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

(ลงช่ือผู้ประเมิน)............................................
(..........................................)
(ต าแหน่ง)..............................................

วันท่ี........... เดือน........... พ.ศ.......
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ขอ้มูลส่วนบุคคล

1.  ช่ือ (ผูข้อรบัการคดัเลือก)…………….…………………..……….…..

2.  ต าแหน่ง (ปัจจุบนั)……………………….ต าแหน่งเลขท่ี…….……...… 

ส่วนราชการ……………………………….……..……..…..

ด ารงต าแหน่งนี้ เมือ่…………………………………….………..…...

อตัราเงินเดือนปัจจุบนั………………..บาท

3.  ขอรบัการคดัเลือกเพือ่ประเมินในต าแหน่ง……..............….ต าแหน่งเลขท่ี

…….….

ส่วนราชการ………………………………….………………….

4.  ประวติัส่วนตวั (จาก ก.พ. 7)

เกิดวนัที่ ………..เดือน………………..พ.ศ…………..………

อายตุวั………………ปี……………เดือน

อายรุาชการ…………ปี……………เดือน

แบบเสนอผลการปฏิบติังานเพือ่ขอรบัการคดัเลือก
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ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

5. ประวติัการศึกษา

คุณวุฒิและวิชาเอก ปีที่ส าเร็จการศึกษา สถาบนั

(ปริญญา/ประกาศนียบตัร)

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

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

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

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถา้มี) ช่ือใบอนุญาต…….........……… (พรอ้มแนบส าเนา)

เลขที่ใบอนุญาต………………………….............................................…………………….

วนัออกใบอนุญาต…….............……………

วนัหมดอาย…ุ……………..............……..

แบบเสนอผลการปฏิบติังานเพือ่ขอรบัการคดัเลือก
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ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

7. ประวติัการรบัราชการ (จากเร่ิมรบัราชการจนถงึปัจจุบนั แสดงเฉพาะที่ไดร้บัแต่งตั้งใหด้ ารง
ต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนแต่ละระดบั และการเปลีย่นแปลงในการด ารงต าแหน่ง

ในสายงานต่าง ๆ พรอ้มแนบส าเนา ก.พ.7)

วนั เดือน ปี ต าแหน่ง อตัราเงินเดือน สงักดั

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

……….......... ……………...…................ …………......... ………............…
8.  ประวติัการฝึกอบรมและดูงาน

ปี                        ระยะเวลา                 หลกัสูตร           หน่วยงานที่จัดอบรม

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

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

แบบเสนอผลการปฏิบติังานเพือ่ขอรบัการคดัเลือก
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ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

9. ประสบการณใ์นการปฏิบติังาน (เคยปฏิบติังานเกีย่วกบัอะไรบา้งท่ีนอกเหนือจากขอ้ 7 เช่น เป็น

หวัหนา้โครงการ หวัหนา้งาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพ์ิเศษ เป็นตน้)

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

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

10.  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา

10.1 ผลการปฏิบัติงานในช่วง 3 ปี ทีผ่่านมา

- สรุปผลการปฏิบติังานตามภารกิจหลกั/ลกัษณะงานที่ปฏิบติัเป็นขอ้ๆ ไม่ตอ้งใส่ตวัเลข

(โดยสรุปเฉพาะบทบาทหนา้ทีห่ลกัและภารกิจส าคัญ).......................................

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

แบบเสนอผลการปฏิบติังานเพือ่ขอรบัการคดัเลือก
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ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

10.2 ผลงานทีจ่ะส่งประเมนิ (จ านวนอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง)

- ช่ือผลงาน .........................................................................................................

- เคา้โครงเร่ืองโดยย่อ (สรุปเฉพาะสาระส าคัญ/ประเด็นของเร่ือง/ทีม่า/

สิ่งทีศึ่กษาและผลทีไ่ดโ้ดยสังเขป)

- สดัส่วนของผลงานในส่วนที่ผูข้อรบัการคดัเลือกปฏิบติั/รายช่ือผูร่้วมจัดท าผลงาน (ถา้มี)

(ระบุช่ือผูร่้วมจัดท าพรอ้มสัดส่วนทีด่ าเนินการ).................................................

แบบเสนอผลการปฏิบติังานเพือ่ขอรบัการคดัเลือก
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ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

10.3 ขอ้เสนอแนวคิดเพือ่พฒันางาน/วิธีการเพือ่ปรับปรุงงาน

ช่ือเร่ือง..................................................................................................................

(ใหเ้สนอแนวคิดโดยสังเขปเพือ่ตนเอง และหน่วยงานอาจน าไปใชป้รับปรุง/พฒันางาน)

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความท่ีแจง้ไวด้งักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงช่ือ)..........................................(ผูข้อรบัการคดัเลือก)                                                                                                                            

(...........................................)                                        

วนัที่..........เดือน.................พ.ศ................

แบบเสนอผลการปฏิบติังานเพือ่ขอรบัการคดัเลือก
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ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

11. ค ารบัรองของผูบ้งัคบับญัชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบติังาน

ไดต้รวจสอบขอ้ความของ 

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

ที่เสนอขอรบัการคดัเลือกแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตามความเป็นจริงทุกประการ                                                            

ลงช่ือ  .............................................                                                                                

(...................................)

ต าแหน่ง................................................

........./............./...........

แบบเสนอผลการปฏิบติังานเพือ่ขอรบัการคดัเลือก

48



ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

12. ค ารบัรองของผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป 1 ระดบั

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

ลงช่ือ.....................................................                                                                        

(.....................................)

ต าแหน่ง................................................

........./............./...........

แบบเสนอผลการปฏิบติังานเพือ่ขอรบัการคดัเลือก
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ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

13. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคล

การพิจารณาคดัเลือกบุคคลเพือ่ประเมินแต่งตั้งให ้ด ารงต าแหน่ง …… ระดบั…

ช่ือ……………………………………………………………

ต าแหน่ง……………………………ต าแหน่งเลขที่………..……….

ส่วนราชการ……………………………………………….……..

ขอเสนอผลงานเพือ่รบัการคดัเลือกแต่งตั้งในต าแหน่ง…………..……….……

ต าแหน่งเลขที่ …………ส่วนราชการ…………………………….….

………………………………………………………………

แบบเสนอผลการปฏิบติังานเพือ่ขอรบัการคดัเลือก
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ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

1. คุณสมบติัของบุคคล

1.1 คุณวุฒิการศึกษา

(   ) ตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง (   ) ไม่ตรงแต่ ก.พ.ยกเวน้ตาม ม.62

1.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถา้ก าหนดไว)้

(   ) ตรงตามท่ีก าหนด เลขท่ี …………..      (   ) ไม่ตรงตามท่ีก าหนด

1.3 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง

(   ) ครบตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (   ) ไม่ครบแต่จะครบในวนัท่ี……

1.4 ระยะเวลาขั้นต า่ในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งตั้ง

(ใหร้วมถึงการด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งหรือเคยปฏิบติังานอ่ืนที่เกีย่วขอ้งหรือเก้ือกูลดว้ย)

(   ) ครบตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

(   ) ไม่ครบ/ส่งใหค้ณะกรรมการคดัเลือกบุคคลพิจารณา

แบบเสนอผลการปฏิบติังานเพือ่ขอรบัการคดัเลือก
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ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

2. การประเมินคุณลกัษณะของบุคคล

(   ) ผ่าน การประเมิน             (   ) ไม่ผ่านการประเมินเหตุผล...................................

3. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคล

(   ) อยู่ในหลกัเกณฑที์่จะด าเนินการต่อไปได ้  (   ) ไม่อยู่ในหลกัเกณฑเ์นือ่งจาก............

(   ) อยู่ในหลกัเกณฑที์่จะด าเนินการต่อไปไดแ้ต่ตอ้งใหค้ณะกรรมการพิจารณา

เร่ืองระยะเวลาขั้นต า่ในการด ารงต าแหน่ง

ลงช่ือ.......................................... ผูร้บัผิดชอบการเจา้หนา้ที่

(...............................................)

……/………/………

แบบเสนอผลการปฏิบติังานเพือ่ขอรบัการคดัเลือก
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ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

14. ผลการพิจารณาคดัเลือกบุคคลกรณีต าแหน่งเลือ่นไหล

ช่ือผูข้อรบัการคดัเลือก...........................................................................................

(   ) ไดร้บัการคดัเลือกใหส่้งผลงานประเมิน

(   ) ไม่ไดร้บัการคดัเลือก

ระบุเหตุผล..............................................................................................

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

ลงช่ือ..................................ผูม้ีอ านาจสัง่บรรจุตามมาตรา 57

(……………….........……)  

……/………/………

แบบเสนอผลการปฏิบติังานเพือ่ขอรบัการคดัเลือก
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ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

15. ผลการพิจารณาคดัเลือกบุคคล กรณีนอกเหนือจากต าแหน่งเลือ่นไหลตามขอ้ 14

ช่ือผูข้อรบัการคดัเลือก...........................................................................................

(    ) ไดร้บัการคดัเลือกใหส่้งผลงานประเมิน

(    ) ไดร้บัการคดัเลือกใหย้า้ย/โอน/บรรจุกลบัไดโ้ดยไม่ตอ้งส่งผลงานประเมิน

(    ) ไดร้บัการคดัเลือกใหย้า้ย/โอน/บรรจุกลบัไดโ้ดยตอ้งส่งผลงานประเมิน 

(    ) ไม่ไดร้บัการคดัเลือก

ระบุเหตุผล.................................................................................................

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

ลงช่ือ…………….…….. ประธานคณะกรรมการคดัเลือก

(………......……………)   

……/………/………

แบบเสนอผลการปฏิบติังานเพือ่ขอรบัการคดัเลือก
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แบบเสนอผลการปฏิบติังานเพือ่ขอรบัการคดัเลือก

ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

15. ผลการพิจารณาคดัเลือกบุคคล กรณีนอกเหนือจากต าแหน่งเลือ่นไหลตามขอ้ 14 (ต่อ)

(   ) เห็นชอบ

(   ) มีความเห็นแตกต่าง  เนือ่งจาก ..................................................................

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

ลงช่ือ……………..……..ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57

(……………………)                                                                    

……/………/………
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รูปแบบการเขียนแบบประเมินผลงาน (ผลการด าเนนิงานที่ผ่านมา)

1. ปก

2. สารบญั

3. ขอ้มูลส่วนบุคคล

4. ผลงานท่ีเป็นผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา

* เนื้ อหาผลงาน

* ค ารบัรองผลงาน

5. อา้งอิง / ภาคผนวก (ถา้มี)
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(ปก)

แบบประเมินผลงาน

............(ชื่อ- สกุล).............

ต าแหน่ง .............. ส่วนราชการ..............

ขอประเมินเพือ่แต่งตั้ง

ต าแหน่ง........................ต าแหน่งเลขที.่...........

ส่วนราชการ....................................
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หวัขอ้ เลขหนา้

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

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

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

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

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

สารบญั
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ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล

1. ช่ือ (ผู้ขอรับการประเมิน)……………………………………………………………………..

2. ต าแหน่ง (ปัจจุบัน)…………………………………………………………………………….

งาน/ฝ่าย/กลุ่ม………………………….……………………………………………………….

กอง/ศูนย์/ส่วน/ส านัก………….……กรม……………………………………………………..

ด ารงต าแหน่งนีว้นัที่………...เดือน………..………..พ.ศ……………………………………..

อตัราเงนิเดือนปัจจุบัน……………บาท  

3. ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง……………….ต าแหน่งเลขที่………………………..

งาน/ฝ่าย/กลุ่ม…………………………………………………………………………………..

กอง/ศูนย์/ส่วน/ส านัก………………………………..…………………………………………

กรม……………………………………. ………………………………………………………
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ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

4. ประวตัิส่วนตัว (จาก ก.พ. 7)

เกดิวนัที.่...............เดือน………........….พ.ศ……..........

อายุตัว….............….ปี…..……..เดือน

อายุราชการ……..…ปี……..…..เดือน

5. ประวตัิการศึกษา

คุณวุฒิและวชิาเอก ปีที่ส าเร็จการศึกษา สถาบัน

(ประกาศนียบัตร)............................

(ปริญญา) .........................................

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

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

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

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

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

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

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

6. ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ (ถ้ามี) ช่ือใบอนุญาต...................... (พร้อมแนบส าเนา) 

วนัออกใบอนุญาต……………........วนัหมดอายุ………............…………….
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ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

7. ประวตัิรับราชการ (จากเร่ิมรับราชการจนถงึปัจจบัุน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดบัสูงขึ้นแต่ละระดบั และการเปลีย่นแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่างๆ พร้อมแนบส าเนา 
ก.พ. 7)

วนั เดือน ปี ต าแหน่ง อตัราเงนิเดือน สังกดั

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ประวตัิการฝึกอบรมและดูงาน

ปี ระยะเวลา หลกัสูตร หน่วยงานที่จัดอบรม

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................
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ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกีย่วกบัอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น   เป็น
หัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พเิศษ เป็นต้น)

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

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

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

10. หน้าที่ความรับผดิชอบปัจจุบัน ......................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................
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ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

11. ผลงานการปฏิบัติงานย้อนหลงั 2 ปี

ล าดบัที่
ลกัษณะงานด้านบริการ 

/ ปฏิบัติการ
หน่วย
นับ

ปริมาณงานด้านบริการ / ปฏิบัติการ

หมายเหตุ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

กลุ่มงาน เฉพาะตัว
กลุ่ม
งาน

เฉพาะตัว

หมายเหตุ 1. แบบฟอรม์นี้ ใชเ้ฉพาะต าแหน่งท่ีเกณฑส์าขาก าหนดใหเ้สนอผลงานยอ้นหลงั 2 ปี

2. ผลงานยอ้นหลงั 2 ปี ใหเ้สนอผลงานท่ีตรงกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของต าแหน่งท่ีจะไดร้บั

การแต่งตั้ง โดยเสนอผลงานยอ้นหลงั 2 ปี ถดัจากปีท่ีส่งค าขอประเมิน เช่น ส่งค าขอประเมินในปีงบประมาณ 

2561 ผูข้อประเมินตอ้งเสนอผลงานของปีงบประมาณ 2559 และ 2560 เป็นตน้ กรณีท่ีระหว่างปีดงักล่าว

ไดร้บัอนุญาตใหล้าศึกษา ใหเ้วน้ระยะเวลาท่ีไดล้าศึกษา และใหเ้สนอผลงานของปีงบประมาณถดัไปแทน 

3. สายงานท่ีจะตอ้งเสนอผลงานยอ้นหลงั 2 ปี คือ ทนัตแพทย ์นกัสงัคมสงเคราะห ์นกัจิตวิทยา 

นกัเทคนิคการแพทย ์นกัวิชาการเผยแพร่ นกัทรพัยากรบุคคล และนกัประชาสมัพนัธ ์ยกเวน้ พยาบาลวิชาชีพ

ใหเ้สนอ 1 ปี (ตาม ว 157/13 กค.52) 63



ตอนท่ี 2 ผลงานท่ีเป็นผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา

1. ช่ือผลงาน………………………………...……………..……

2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ……………..…………………………..…

3. ความรู้ทางวชิาการหรือแนวความคดิที่ใช้ในการด าเนินการ

1. ........................................................................................................................... .....

2. ........................................................................................................................... .....

3. ........................................................................................................................... .....

4. ........................................................................................................................... .....

4. สรุปสาระและขั้นตอนการด าเนินการ …………………………..….…...................................

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

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

.............................................................………………………………………………………….....
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ตอนท่ี 2 ผลงานท่ีเป็นผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (ต่อ)

5. ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี)  1. .................................. สัดส่วนของผลงาน .........................

2. .................................. สัดส่วนของผลงาน ........................

3. .................................. สัดส่วนของผลงาน ........................

6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน)

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

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

7. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / คณุภาพ) .................................................................

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

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

8. การน าไปใช้ประโยชน์ .................................................................................................................

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

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

65



ตอนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ต่อ)

9. ความยุ่งยากในการด าเนนิการ / ปัญหา / อุปสรรค ...............................................................................

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

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

10. ข้อเสนอแนะ .....................................................................................................................................

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

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

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

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงช่ือ………….................……ผู้เสนอผลงาน

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

……/………/……..
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ตอนท่ี 2 ผลงานท่ีเป็นผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (ต่อ)

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลกัษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้น

ถูกต้องตรงกบัความเป็นจริงทุกประการ

ลงช่ือ……………….. ลงช่ือ……….………….

(……………….) (……….…………)

ผู้ร่วมด าเนินการ ผู้ร่วมด าเนินการ

….../……./…... ….../……./…...
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ตอนท่ี 2 ผลงานท่ีเป็นผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (ต่อ)

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดงักล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริง

ทุกประการ

ลงช่ือ………………… ลงช่ือ……….………….

(……………….) (……….…………)

ต าแหน่ง ................................. ผู้อ านวยการส านัก/กองหรือเทียบเท่า …../…../………                      
…../…../………

(ผู้บังคบับัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน)

หมายเหตุ หากผลงานมีลกัษณะเฉพาะ เช่น แผ่นพบั หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ 

ผู้เสนอผลงานอาจส่งผลงานจริงประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการกไ็ด้
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(ปก)

(ผลงานวิชาการฉบบัเต็ม Full paper)

ชื่อผลงาน................................................

โดย

............(ชื่อ-สกุล).............

ส่วนราชการ.............................................
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แบบฟอรม์

ขอ้เสนอแนวคิด/วธีิการ

เพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงาน

ใหม้ปีระสิทธิภาพมากข้ึน

70



การเขียนขอ้เสนอแนวคิด/

วิธีการเพือ่พฒันางานหรือปรบัปรุงงานใหม้ีประสิทธิภาพมากข้ึน

1.  ปก

2.  ค าน า

3.  เนื้ อหา

เร่ือง

หลกัการและเหตุผล

บทวิเคราะห/์แนวคิด/ขอ้เสนอ

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ

4. เอกสารอา้งอิง / บรรณานุกรม (ถา้มี) 
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(ปก)

ขอ้เสนอแนวคิด/วิธีการเพือ่พฒันางานหรือปรบัปรุงงาน

ใหม้ีประสิทธิภาพมากข้ึน

เร่ือง

....................................(ช่ือเร่ือง)............................

โดย

....................................(ช่ือผูจ้ดัท า)...............................

ขอประเมินเพือ่แต่งตั้ง

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

ส่วนราชการ....................................
72



ขอ้เสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพฒันางานหรอื

ปรบัปรงุงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน

ของ………………………
เพือ่ประกอบการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง…………ต าแหน่งเลขท่ี………...…..
ส่วนราชการ……………………………………..................................................………………
เร่ือง………………………………………......................................................…………………

หลกัการและเหตุผล……………..............................................…………………….
……………………………………………………………..........................................................
……………………………………………………………...........................................................................................................

บทวิเคราะห/์แนวคิด/ขอ้เสนอ………………..............................................…….
………………………………………………………………………………………....................................................................
…………………………………............................................................................................................................. ......................
………………………………………………………....................................................................………………………………
…………………………………............................................................................................................................. .....................
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ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั………………………………..........................................…….….

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

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ………………………………….……...........................................
…………………………………………………...............................................................…………
………………………………………………...............................................................……………

ลงช่ือ………………ผูเ้สนอแนวคิด/วิธีการ

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

ขอ้เสนอแนวคิด/วิธีการเพือ่พฒันางานหรือ

ปรบัปรุงงานใหม้ีประสิทธิภาพมากข้ึน
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ตวัอย่างแบบฟอรม์

การประเมินผลงานเพือ่ขอรบัเงินประจ าต าแหน่ง

เฉพาะที่เปลีย่นแปลง



ของ

………….(ช่ือ/สกุล)……………
ต าแหน่ง……........…(ดา้น...............) ระดบัช านาญการ

ต าแหน่งเลขท่ี ………ส่วนราชการ..............................

(ปก)

เอกสารประกอบการคดัเลือกบุคคล

เพือ่ขอรบัเงินประจ าต าแหน่ง
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ขอ้มูลส่วนบุคคล

1.  ช่ือ (ผูข้อรบัการคดัเลือก)…………….…………………..……….…..

2.  ต าแหน่ง (ปัจจุบนั)……………………….ต าแหน่งเลขท่ี…….……...… 

ส่วนราชการ……………………………….……..……..…..

ด ารงต าแหน่งนี้ เมือ่…………………………………….………..…...

อตัราเงินเดือนปัจจุบนั………………..บาท

3.  ขอรบัการคดัเลือกที่จะเขา้รบัการประเมินผลงานเพือ่ขอรบัเงินประจ าต าแหน่ง ส าหรบัผูด้ ารง

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ

4.  ประวติัส่วนตวั (จาก ก.พ. 7)

เกิดวนัที่ ………..เดือน………………..พ.ศ…………..………

อายตุวั………………ปี……………เดือน

อายรุาชการ…………ปี……………เดือน

แบบเสนอผลการปฏิบติังานเพือ่ขอรบัการคดัเลือก
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(ปก)

แบบประเมินผลงานเพือ่ขอรบัเงินประจ าต าแหน่ง

ของ

............(ชื่อ- สกุล).............

ต าแหน่ง ..............(ดา้น............) ระดบัช านาญการ 

ต าแหน่งเลขที.่............ส่วนราชการ..............
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ขอ้เสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพฒันางานหรอื

ปรบัปรงุงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน

ของ………………………
เพือ่ประกอบการขอรบัเงินประจ าต าแหน่ง ต าแหน่งเลขท่ี……...............................…...…..
ส่วนราชการ……………………………………..................................................………………
เร่ือง………………………………………......................................................…………………

หลกัการและเหตุผล……………..............................................…………………….
……………………………………………………………..........................................................
……………………………………………………………............................................................................................................

บทวิเคราะห/์แนวคิด/ขอ้เสนอ………………..............................................…….
………………………………………….....................................................................……………………………………………
…………………………………............................................................................................................................. ......................
………………………………………....................................................................………………………………………………
…………………………………............................................................................................................................. ......................
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สามารถ Download ขอ้มลู ไดท้ ี่

: http : //www.moph.go.th/

ตดิตอ่กระทรวง

เลอืกหนว่ยงานสว่นกลาง

เลอืก กองบรหิารทรพัยากรบุคคล

แบบฟอรม์ขา้ราชการ

ว 16 ปี 2538

ว 10 ปี 2550



มีขอ้สงสยั?

โทรถามไดที้.่...

02 590 1347
02 590 1343


