
 
  
 

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน 

 
 

        ของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................(ช่ือผู้จัดท า)..................................  

ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ (ด้านเวชกรรม) 

ต าแหน่งเลขท่ี...........................  

กลุ่มงาน........................................................................... 

โรงพยาบาลตราด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 

ขอประเมินเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง  

ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 

ต าแหน่งเลขท่ี...........................  

กลุ่มงาน........................................................................... 

โรงพยาบาลตราด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 



สารบัญ 
 
                   หัวข้อ        เลขหน้า 
ส่วนท่ี    1    ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ช่ือ 
2. ต าแหน่ง 
3. ต าแหน่งท่ีขอประเม ิน  
4. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7) 
5. ประวัติการศึกษา 
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
7. ประวัติการรับราชการ 
8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
10. หน้าท่ีความรับผิดชอบปัจจุบัน 
11. หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง 

สรุปผลการตรวจคุณสมบัติของบุคคล 
ส่วนท่ี  2 ผลงานท่ีเป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลส าเร็จของงาน 

  1.  ช่ือผลงาน 
2.  ระยะเวลาท่ีด าเนินการ 
3.  ความรู้ ความช านาญงาน หรือความเช่ียวชาญและ 
     ประสบการณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

                4.  สรุปสาระ ขั้นตอนการด าเนินการ และเป้าหมายของงาน 
       5.  ผลส าเร็จของงาน (เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ) 

6.  การน าไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ 
7.  ความยุ่งยากและซับซ้อนในการด าเนินการ  
8.  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 
9.  ข้อเสนอแนะ                                          

  11.การเผยแพร่ผลงาน 
  11.ผู้มส่ีวนร่วมในผลงาน (ถ้ามี)  
เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
  ส าเนา ก.พ 7 
  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  ส าเนาวุฒิการศึกษา 
  ส าเนาประกาศคัดเลือก 
  ใบรับรองจริยธรรมทางวิจัย (กรณีวิจัย) 
  ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีวิจัย) 
  เอกสารรับรองการเผยแพร่ 

 



แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน 
(ระดัับช านาญการพิเศษ) 

 
สวนที่ 1 ข้อมั ลส่วนบคุคล 
1. ช่ือ (ผู้ขอรับการประเม ิน)……………………………………………………………………….……… 

 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน นายแพทย์ช านาญการ (ด้านเวชกรรม)  
    ต าแหน่งเลขท่ี…………………..กลุ่มงาน……………………………………………………  
    โรงพยาบาลตราด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
3. ต าแหน่ ง ท่ีขอประเม ิน นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)  
    ต าแหน่งเลขท่ี………………....กลุ่มงาน...........………………………………………  
    โรงพยาบาลตราด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
4. ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ.7)  
    เกิดวันท่ี………….เดือน………………….พ.ศ………… 
    รวมอายุ...............ปี........................เดือน  
    อายุราชการ…………………ปี …………………..เดือน  
    ปีเกษียณ...................................  (ปีงบประมาณท่ีเกษียณ) 

5. ประวัติการศึกษา (เฉพาะวุฒิท่ีเกี่ยวข้อง) 

คุณวุฒิและวิชาเอก ปีท่ีส าเร็จการศึกษา สถาบัน 
(ประกาศนียบัตร)……………………… 
(ปริญญา)………………………………… 
……….……………………………………… 

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

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

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้าม ี) (พร้อมแนบส าเนา) 
ช่ือใบอนุญาต   ................................................................... 
เลขท่ีใบอนุญาต................................................................... 
วันออกใบอนุญาต……………………………………………..……….วันหมดอายุ…………………………...………………….. 
7. ประวัติรับราชการ ( จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน ข้อมูลทุกปีท่ีมีการเปล่ียนต าแหน่งเงินเดือน 
หน่วยงาน สังกัด กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตามบัญชีถือจ่าย จ.18 ให้วงเล็บหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานจริง ไว้ในช่อง
สังกัดด้วย) พร้อมแนบส าเนา ก.พ. 7 

วันเดือนป ี ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
……………………………. 
…………………………… 

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

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

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

 
 
 
 

นบัถงึวนัทีล่งนามรับรองผลงาน (ตอนที่ 2) 



ส่วนท่ี 1 ข้อม ลส่วนบุคคล (ต่อ) 

8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 

วันเดือนป ี ระยะเวลา หลักสูตร หน่วยงานท่ีจัดอบรม 

2558 
 
 
 

………………………….. 
………………………….. 

18 พฤศจิกายน 2558 
– 19 พฤศจิกายน 

2558 
(2 วัน) 

………………………….. 
………………………….. 

 

******* 
 
 
 

……………………………. 
……………………………. 

********* 
 
 
 

……………………………. 
……………………………. 

 
9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างท่ีนอกเหนือจากข้อ 7  เช่น  เป็น 
หัวหน้าโครงการ  หัวหน้างาน  กรรมการ  อนุกรรมการ  วิทยากร  อาจารย์พิเศษ  เป็นต้น) 
………………………(ให้ใส่เฉพาะงานท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งท่ีขอประเมิน)……….………………………………………… 
………………………(บอกระยะเวลาต้ังแต่เมื่อไรถึงเมื่อไร เรียงตามปี)……………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10. หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งปัจจุบัน                                                                                                      
      ปฏิบัติหน้าท่ีนายแพทย์ช านาญการ กลุ่มงาน................................... โรงพยาบาลตราด มีหน้าท่ีด้านบริหาร 
ด้านบริการ และด้านวิชาการ ดังนี้ 
...........-ด้านบริหาร……………………………………………………………………………………………………….……………...…….. 
…………-ด้านบริการ..……………………………………………………………………………….............................................…… 
…………-ด้านวิชาการ……………………………………………………………………………………………………………..……....…… 
11. หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง 

……(หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี ก.พ. ก าหนด)..............…………….…………………………………….…….. 
………………………………………………….……………………………………………………….……………………….. 
…………………………………………………..………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………….…………………………………………………….………………………. 

 



 

สวนที่ 1 ข้อม ลส่วนบุคคล (ต่อ) 
สรุปผลการตรวจคุณสมบัติของบุคคล 
1. วุฒิการศึกษา 
(    ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
(    ) ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 62 
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้าก าหนดไว้) 
(    ) ตรงตามท่ีก าหนด ใบอนุญาตเลขท่ี ….......................................………..  
(    ) ไม่ตรงตามท่ีก าหนด 
3. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
(    ) ครบตามท่ีก าหนดไวในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
(    ) ไม่ครบ ไม่จะครบก าหนดในวันท่ี…..............................................…… 
4. ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งต้ัง 
(ใหร้วมถึงการด ารงต าแหน่งในสายงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือเคยปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลด้วย)  
(     ) ครบตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
(     ) ไม่ครบ ใหส่้งคณะกรรมการประเมินบุคคลพิจารณา 
5. การประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
(     ) ผ่านการประเมิน                (     ) ไม่ผ่านการประเมิน เหตุผล............................................ 
6.  สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
(     )  อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะด าเนินการต่อไปได้ 
(     ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล)............................................................................……………. 
 
 

                                      ลงช่ือ…………………………..(ผู้ตรวจสอบ)  
                               (………………………......) 

                                   ต าแหน่ง......................................................... 
                             (หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าท่ี/ ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ี) 

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

 



 

สวนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลส าเร็จของงาน  

 1. ช่ือผลงาน…........................................................……………………………………………………….…………                  
2. ระยะเวลาท่ีด าเนินการ………………................................................................……………….….………                          
3. ความรู้ ความช านาญงาน หรือความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน                                                    
.......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
4. สรุปสาระ ขั้นตอนการด าเนินการ และเป้าหมายของงาน 
.......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
5. ผลส าเร็จของงาน  (เชิงปริมาณ / คุณภาพ) 
.......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
6. การน าไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ 
.......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
7. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
8. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
9. ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
10. การเผยแพร่ผลงาน  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

 
 
 
 
 



 
สวนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลส าเร็จของงาน (ต่อ) 
 11. ผู้มีสวนร่วมในผลงาน (ถ้ามี) สัดส่วนผลงาน 61 % ขึ้นไป 

หากผู้ขอประเมินด าเนินการเพียงผู้เดียวให้ระบุช่ือและสัดสวน ผลงาน 100% 
1) ผู้จัดท าผลงาน .................................................สัดส่วนผลงาน 100% 
2) .......................................................................สัดส่วนผลงาน.......................(ระบรุ้อยละ) 
3) .......................................................................สัดส่วนผลงาน.......................(ระบรุ้อยละ) 

 
 

     ขอรับรองวาผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

                                           (ลงช่ือ)…………………………………….                
                                                                (...............................................) ผู้ขอประเมิน 

                                                        (วันท่ี)............./................................/..............  
 
   ขอรับรองวาสัดสวนการด าเนินการข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
 

รายชัื่อผ มี้ส่วนร่วมในผลงาน ลงลายมือชื่อ 

1. ช่ือผู้ขอรับการประเม ิน......................................  

2. ช่ือผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้าม ี).................................  

3. ช่ือผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้าม ี).................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สวนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลส าเร็จของงาน (ต่อ) 
  

ได้ตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกตองตรงกับความเป็นความจริงทุกประการ 
 

                                                                         ลงช่ือ…….หน.กลุ่มงาน…………. 
                                                                                     (………..………………….) 
                                                                           ต าแหน่ง .....................................                
                                                                                     ………/………../………… 
 
                                                                              ลงช่ือ…….หน.กลุ่มภารกิจ…………. 
                                                                                     (………..………………….) 
                                                                           ต าแหน่ง .....................................                
                                                                                     ………/………../………… 
 
                                                                              ลงช่ือ………………ผอ………………. 
                                                                                     (………..………………….) 
                                                                           ต าแหน่ง .....................................                
                                                                                     ………/………../………… 
 
                                                                            ลงช่ือ………………สสจ.……………. 
                                                                                     (………..………………….) 
                                                                           ต าแหน่ง .....................................                
                                                                               ………/………../………… 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เอกสารอ้างอิง/บรรณานกุรม 



 
- ตัวอย่างหนังสือรัับรองการเผยแพรผลงานวิชาการ - 

 
 
 
 
 
 
ท่ี .............../……………..                                                         สวนราชการ...................................... 

……….....……………………………………… 
 

หนังสือรับรองผลงานวัิชาการ 
 
 

หนังส ือรับรองฉบับน้ีให้ไวเพ่ือรับรองวา นาย/นาง/นางสาว………………………..…………………. 
ได้จัดท าผลงานว ิชาการ เรื่อง………………………………………………………………………………………..…………………….. 
เพื่อขอประเม ินแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่ง...............................................................ต าแหน่งเลขท่ี........................ 
สวนราชการ....................................................................................................................................................... 
โดยผลงานวิชาการของขาราชการตีพิมพเผยแพรในวารสาร......................................................................... 
ปท่ี........................ฉบับท่ี......................เมือ่วันท่ี............................................ถึงวันท่ี......................................... 
ซึ่งเป็นวารสารวัิชาการที่เผยแพรทางอิเล็กทรอนิกส์ หรัือวารสารออนไลน ์ ซ่ึงไม่สามารถส่งวารสารวิชาการั
ฉบับจริงได้ โดยสามารถสืบคนได้จาก www. ................................................................................................... 
และผลงานว ิชาการดังกล่าวไม่ใช่ผลงานวิจ ัยหร ือวิทยานิพนธ์ ท่ีเป็นสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ขอรับปริญญา 
หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นสวนหนึ่งของการฝกอบรม 

 
1. ค ารับรองของผ ข้อรับการประเมิน 

ลงช ื่อ.................................................. 
(................................................) 

ต าแหน่ง.............................................. 
วันท่ี................................................... 
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