
 
 

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมนิผลงาน 
 

 
ของ 

 
 
 
 

นางสาวสุขใจ ใจดีมาก 

ต าแหนง่พยาบาลวิชาชีพปฏบิตักิาร 

ต าแหนง่เลขที่ 12345 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กลุม่การพยาบาล 

โรงพยาบาลตราด ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดตราด 

ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 

ขอประเมนิเพื่อแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหนง่ 

ต าแหนง่พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (ด้านการพยาบาล) 

ต าแหนง่เลขที่ 12345 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กลุม่การพยาบาล 

โรงพยาบาลตราด ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดตราด 

ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

 
 



 

สารบญั 
                หวัขอ้                                                                                                        เลขหนา้  
      ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล  
                  1. ช่ือ  
                  2. ต  าแหน่งปัจจุบนั  
                  3. ต  าแหน่งที่ขอประเมิน  
                  4. ประวติัส่วนตวั  
                  5. ประวตัิการศึกษา  
                  6. ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ  
                  7. ประวตัิการรับราชการ  
                  8. ประวตัิการฝึกอบรมและดูงาน  
                  9. ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน  
                 10. หนา้ที่ความรับผดิชอบของต าแหน่งปัจจุบนั  
                 11. หนา้ที่ความรับผดิชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง  
      สรุปผลการตรวจคุณสมบตัิของบุคคล  
      ส่วนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการปฏิบติังานหรือผลส าเร็จของงาน  
                  1. ช่ือเร่ือง 
                  2. ระยะเวลาที่ด  าเนินการ  
                  3. ความรู้ ความช านาญงาน หรือความเช่ียวชาญ และ  
                      ประสบการณ์ที่ใชใ้นการปฏิบตัิงาน  
                  4. สรุปสาระส าคญั ขั้นตอนการด าเนินการ และเป้าหมายของงาน  
                  5. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/ คุณภาพ)  
                  6. การน าไปใชป้ระโยชน์/ ผลกระทบ  
                  7. ความยุง่ยากซบัซอ้นในการด าเนินการ  
                  8. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  
                  9. ขอ้เสนอแนะ  
                 10.  การเผยแพร่ผลงาน 
                 11. ผูมี้ส่วนร่วมในผลงาน  
    เอกสารอา้งอิง/บรรณานุกรม (ใชค้  าใดค าหน่ึง) 

 
 
 



 

สารบญั (ต่อ) 
             
                       หวัขอ้                                                                                                        เลขหนา้ 
            ภาคผนวก  
                      ส าเนา ก.พ. 7     (ใหเ้จา้หนา้ที่ทรัพยากรบุคคลเซ็นรับรองทุกหนา้)  
                      ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ  
                      ส าเนาวฒิุการศึกษา   
                      ส าเนาประกาศคดัเลือก  
                      หนงัสือรับรองการปฏิบตัิงาน กรณีไม่ตรงสายงาน (ฉบบัจริง) 
                      แบบตรวจสอบเอกสารแบบประเมินผลงาน 

      หมายเหตุ : ภาคผนวกสามารถใส่เอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้งเพิม่เติมได ้,  เรียงเอกสารในเล่มให้ตรงกบั

สารบญั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมนิผลงาน 
(ระดบัช านาญการ)                             

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ช่ือ นางสาวสุขใจ ใจดีมาก 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
    ต าแหน่งเลขท่ี 12345 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลตราด 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3. ต าแหน่งท่ีขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (ด้านการพยาบาล) 
    ต าแหน่งเลขท่ี 12345 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลตราด 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

4.  ประวัติส่วนตัว 
     เกิดวันท่ี 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2530 อายุ 35 ปี 4 เดือน 
     อายุราชการ 10 ปี 7 เดือน       ปีเกษียณ พ.ศ. 2590 

5.  ประวัติการศึกษา  
คุณวุฒิและวิชาเอก 

(ช่ือปริญญา) 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา สถาบัน 

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
- (ถ้าจบวิสัญญี ให้ระบุ) 
- …………………………………………… 
- …………………………………………… 

2554 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
………………………………….…… 
………………………………….…… 
…………………………….………… 

6.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
    ช่ือใบอนุญาต ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เลขท่ีใบอนุญาต 1122334455 
    วันออกใบอนุญาต 24 ธันวาคม 2565 วันหมดอายุ 23 ธันวาคม 2570  (พร้อมแนบส าเนา) 
7.ประวัติการรับราชการ  

วัน เดือน ป ี ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด 
3 พ.ค. 2554 

 
3 มิ.ย. 2560 

 
ใส่เฉพาะท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งระดบัสูงขึ้น 
หรือมีการเปล่ียนแปลงสังกดั 
ดงันั้น เล่มประเมินบุคคลและ
ผลงานจะมีจ านวนเท่ากนั 

 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

xx,xxx 
 

xx,xxx 
 

กลุ่มงานการพยาบาลอายุรกรรม 
กลุ่มการพยาบาล             

โรงพยาบาลตราด ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตราด 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 
8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 

ปี ระยะเวลา  หลักสูตร  สถาบัน/หน่วยงานท่ีจัด
อบรม 

2558 
 
 

2558 

18 พฤศจิกายน 2558  
– 19 พฤศจิกายน 2558 

(2 วัน) 

 
20 ธันวาคม 2558  

– 25 ธันวาคม 2558 
(6 วัน) 

 
 
 
 

**** 
 
 

**** 

 

 

 

 

**** 
 
 

**** 

9. ประสบการณ์ในการ  
    ใส่จ านวนปีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน(อาจจะ)เพิ่มประสบการณ์แต่ละระดับ  
เช่น หน่วยงาน จังหวัด ประเทศ...................................................................................................... 
    …………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
    ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 
10. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งปัจจุบัน 
    ปัจจุบันปฏิบัติหน้าท่ีอะไร หน่วยงานไหน ตามหน้าท่ีปฏิบัติงานจริง เช่น หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้า
หน่วยงาน มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ด้านบริหาร ด้านบริการ ด้านวิชาการอะไรบ้าง  
กรณีท่ีปฏิบัติไม่ตรงต าแหน่งท่ีขอประเมิน ขอให้มีเอกสารรับรอง/ค าส่ัง 
    ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
    ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 
11. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งต้ัง         
    เขียนตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง (ตามท่ีก.พ.ก าหนด) สายงานพยาบาลวิชาชีพ
งาน…………………………….…………………………………………………………………………………..…………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………..………………………..… 
 
 
 
 

 
 
 



ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)  

สรุปผลการตรวจคุณสมบัติของบุคคล   

  1. วุฒิการศึกษา 
     (     ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
     (     ) ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 62 
   2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้าก าหนดไว้) 
     (     ) ตรงตามท่ีก าหนด ใบอนุญาตเลขท่ี …(ให้ตรงกับข้อ 6 หน้า 1).......................................………..       
     (     ) ไม่ตรงตามท่ีก าหนด 
   3. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
     (     )  ครบตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
     (     )  ไม่ครบ แต่จะครบก าหนดในวันท่ี…..............................................…… 
   4. ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งต้ัง 
        (ให้รวมถึงการด ารงต าแหน่งในสายงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือเคยปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลด้วย) 
     (     ) ตรงตามท่ี ก.พ. ก าหนด   
     (     ) ไม่ตรง  
             ผ่านมติคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ในการประชุมครั้งท่ี ............... เมื่อวันท่ี ....................... 
    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. ชื่อเร่ือง..............ต้องตรงกับเล่มประเมินบุคคล……………………………………………………….…………                  
2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ……………………………….….……… 
- กรณีวิจัย เร่ิมต้ังแต่ด าเนินการวิจัยถึงสิ้นสุดการวิจัย                                                                                             
- กรณีศึกษา รับไว้ในความดูแลจนถึงจ าหน่ายจากความดูแล (ถ้าเป็นผู้ป่วยในต้องดูแล 3 วันข้ึนไป) (หน่วยงาน
พิเศษให้ระบุจ านวนช่ัวโมงที่ดูแล) /OPD ,รพ.สต.,ชุมชน ให้นับเป็น Visit ตังแต่เร่ิมดูแล case ไม่น้อยกว่า 3 Visit                             
3. ความรู้ ความช านาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน                                                    
- กรณีวิจัย ให้สรุปสาระส าคัญของความรู้/เน้ือหา/ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากการทบทวน               
วรรณกรรม  ใหม้ีการอ้างอิงในเน้ือหา และต้องปรากฏในบรรณานุกรมด้วย                            
- กรณีศึกษา  ให้สรุปเน้ือหาของความรู้ที่น ามาใช้ในกรณีศึกษา (ต้องมีเรื่องของการพยาบาลในโรคน้ัน) จากการ
ทบทวนวรรณกรรม ให้มกีารอ้างอิงในเน้ือหา และต้องปรากฏในบรรณานุกรม ด้วย                                       
4. สรุปสาระส าคัญ ขั้นตอนการด าเนินการ และเป้าหมายของงาน 
   4.1 สรุปสาระส าคัญ (ให้เขียนรายละเอียดของผลงานวิชาการ) 
** กรณีวิจัยเป็นผลงานวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพท่ีผู้ขอประเมินเป็นผู้ด าเนินการหลัก โดยประเภทการวิจัย
อาจเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยกึ่งทดลอง ฯลฯ ซึ่งต้องมีการแสดงให้เห็นถึงวิธีการ
ด าเนินการวิจัย ตามระเบียบของการวิจัยประเภทน้ันๆ รวมท้ังมีการแนบเอกสารขอจริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์
ด้วย 
** กรณีท่ีเป็นวิจัยเชิงส ารวจ ขอให้น าผลการวิจัยไปจดัท าเป็นข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน หรือเสนอโครงการ
ท่ีน าผลการวิจัยไปพัฒนางาน 
 **กรณีขอประเมินระดับช านาญการพิเศษต้องเป็นกรณีศึกษาท่ียุ่งยากซับซ้อนหรือมีโรคร่วม 
** กรณีผลงานห้องคลอดต้องผ่านกระบวนการคลอดท้ัง 3 ระยะ  
** ข้อ 1-11 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าและไม่เกิน 30 หน้า 
 
 ช่ือเรื่องวิจัย                                                                             
-  บทคัดย่อ                                          
-  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา    
-  กรอบแนวคิดการวิจัย                               
-  วัตถุประสงค์                                              
-  นิยามศัพท์                                                    
-  ระเบียบวิธีวิจัย                                  
-  ขอบเขตการวิจัย                                                     
-  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                                       
-  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย                           
-  ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล                                     
-  การพิทักษ์สิทธิ์ (ต้องขอจริยธรรมการ
วิจัย)                                                
การวิเคราะห์ข้อมูล                              
ผลการศึกษา 
-  อภิปรายผล          
                                             

ช่ือกรณีศึกษา (สามารถเพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาได้)                                                                                                                                
-  ข้อมูลท่ัวไป                                                                                                      
-  วันท่ีรับเข้ารพ./วันท่ีรับไว้ดูแล/วันท่ีจ าหน่ายออกจาก
รพ./วันท่ีจ าหน่ายออกจากการดูแล/รวมวันท่ีรับไว้ในรพ./
รวมวันท่ีรับไว้ดูแล 
-  แหล่งท่ีมาของข้อมูล                                                            
-  อาการส าคัญที่มาโรงพยาบาล                                
-  ประวัติความเจ็บป่วยในปัจจุบัน                                 
-  ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต                                   
-  ประเมินสภาพร่างกายตามระบบ                                  
-  ผลการตรวจพิเศษ/ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
(ระบุค่าปกติ , มีแปลผลและการวิเคราะห์) โดยให้ระบุวันท่ี
ตรวจด้วย                                                               
-  การวินิจฉัยของแพทย์ ใช้เป็น Final diagnosis                            
-  สรุปอาการและอาการแสดงรวมการรักษาของแพทย์ 
ต้ังแต่รับไว้จนถึงจ าหน่ายจากความดูแล 
 

 



ส่วนที่ 2 ผลงานที่เปน็ผลการปฏิบัติงานหรือผลส าเร็จของงาน 
                                                         - สรุปข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล (ให้เรียงล าดับความส าคัญ ,       
สามารถแบ่งเป็นระยะได้ เช่น ก่อนผ่าตัด ,หลังผา่ตัด) 
                                                            -  รายละเอียดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลแต่ละข้อ ประกอบด้วย       
                                                             ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล, ข้อมูลสนับสนุน, วัตถุประสงค์,เกณฑ์ 
                                                             การ ประเมินผล, กิจกรรมการพยาบาล,การประเมินผล 
                                                             - สรุปกรณีศึกษา (ให้ระบุระยะเวลา และรวมวันท่ีดูแล , กรณีเป็น 
case refer ให้ติดตามสอบถามอาการโดยสรุปด้วย)                                                                                                    

4.2 ข้ันตอนการด าเนินการ  
      ให้เขียนขั้นตอนของการจัดท ากรณีศึกษา /งานวิจัย 
4.3 เป้าหมายของงาน 
      จัดท ากรณีศึกษา/งานวิจัยเพื่ออะไร 

5. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ) 

   5.1 ผลส าเร็จของงานเชิงปริมาณ 
      ระบุช่ือเรื่องกรณีศึกษา/งานวิจัย และจ านวนเรื่อง และระยะเวลาในการด าเนินการ 
5.2 ผลส าเร็จของงานเชิงคุณภาพ 
      กรณีศึกษา ระบุผลลัพธ์ทางการพยาบาลท่ีเกิดขึ้นกับผู้ป่วย 
      งานวิจัย สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

6. การน าไปใช้ประโยชน์ / ผลกระทบ 
ตามความเป็นจริง 

7. ความยุ่งยากซับซ้อนในการด าเนินการ 
ให้ระบุความยุ่งยากซับซ้อนในกรณีศึกษา/งานวิจัย 

8 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 
ปัญหาจากการด าเนินการกรณีศึกษาหรืองานวิจัย ตามสภาพความเป็นจริง อาจรวมถึงปัจจัยภายนอกหรือ
ปัจจัยภายในระหว่างด าเนินการ 

9. ข้อเสนอแนะ 
ให้สอดคล้องกับข้อ7/ข้อ8 

10. การเผยแพร่ผลงาน 
รูปแบบตามก.พ.ก าหนดและแนบเอกสารรับรอง เช่น ใบประกาศนียบัตร , ก าหนดการประชุมและ slide การ
น าเสนอ ฯ 
กรณีเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ต้องมีหนังสือรับรอง 1.เจ้าของเว็บไซต์ 2.หัวหน้าหน่วยงานรับรองตามสายบังคับ
บัญชา 



ส่วนที่ 2 ผลงานที่เปน็ผลการปฏิบัติงานหรือผลส าเร็จของงาน (ต่อ) 
  
11. ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี) หากผู้ขอประเมินด าเนินการเพยีงผู้เดียวให้ระบุชื่อและสัดส่วน      
      ผลงาน 100% (ตรวจสอบให้ตรงกับประกาศของจังหวัด) 
     1) นางสาวสุขใจ ใจดีมาก                                               สัดส่วนผลงาน.......100%.....(ระบุร้อยละ) 
     2) ...............................................................................................สัดส่วนผลงาน.......................(ระบุร้อยละ) 
     3) ...............................................................................................สัดส่วนผลงาน.......................(ระบุร้อยละ) 

ฯลฯ 
                       
                        ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                                   (ลงช่ือ)……………………………………. 
                                                                     (.......นางสาวสุขใจ ใจดีมาก..........) ผู้ขอประเมิน 
                                                              (วันท่ี)...9......./.....พฤษภาคม...../..2565.....   
 
   ขอรับรองว่าสัดส่วนการด าเนินการข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ (ถ้ามี) 
 

รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในผลงาน ลงลายมือชื่อ 

1. นางสาวสุขใจ ใจดีมาก  

2. ช่ือผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี).................................  

3. ช่ือผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี).................................  
      
    ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                        
                                                                       (ลงช่ือ)................หน.พยาบาล................... 

                                                                               (....................................................) 
                                                                  (วันท่ี)............./................................/.............. 
 
                                                                       (ลงช่ือ).........................ผอ.......................... 

                                                                               (....................................................) 
                                                                  (วันท่ี)............./................................/.............. 
    
                                                                       (ลงช่ือ)........................สสจ....................... 

                                                                               (....................................................) 
                                                                  (วันท่ี)............./................................/.............. 

 



ส่วนที่ 2 ผลงานที่เปน็ผลการปฏิบัติงานหรือผลส าเร็จของงาน (ต่อ) 

   *การเซ็นรับรองผลงานผู้ขอรับการประเมินท่ีอยู่กับกลุ่มการพยาบาล : หัวหน้าพยาบาล, ผอ. และสสจ.* 
   กรณี รพสต. ผ่านผอ.รพ.สต., สาธารณสุขอ าเภอ  
   กรณี หน่วยงานท่ีแยกจากกลุ่มการพยาบาล ให้แยกผ่านตามสายบังคับบัญชา 
         
 

 
  

 
 

หมายเหตุ       
 1. กรณีส่งผลงานมากกว่า 1 เรื่อง ผู้ขอประเมินจะต้องจัดท าเอกสารในส่วนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการ 
ปฏิบัติงานหรือผลส าเรจ็ของงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ครบตามจ านวนเรื่องที่ส่งประเมิน 
                            /2. กรณีขอประเมิน… 
    2. กรณีขอประเมินผลงานต าแหน่ง ระดับช านาญการ ไม่ต้องส่งผลงานฉบับเต็ม (Full paper) และ         
ขอประเมินระดับช านาญการพิเศษ บางสายงาน ที่คณะกรรมการประเมินผลงานก าหนดให้ส่งเฉพาะเอกสารเผยแพร่ผลงาน 
โดยไม่ได้ส่งผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) ผู้ขอประเมินจะต้องจัดท ารายละเอียดของเน้ือหาผลงานวิชาการที่จัดท า 
โดยสรุปไว้ในส่วนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลส าเร็จของงาน (ข้อ 1 – 11) ให้เน้ือหาผลงานมีความชัดเจน
ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 15 หน้า 
  3. ค ารับรองจากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 2 ระดับ คือ ผู้บังคับบัญชาที่ก ากับดูแล และผู้บังคับบัญชาที่
เหนือข้ึนไปอีก 1 ระดับ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ก็ให้มีค ารับรอง 1 ระดับได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม 

** เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเล่ม 

** เอกสารอ้างอิงไม่เกิน 10 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบตรวจสอบเอกสารแบบประเมนิผลงาน 
ช่ือ-สกุล ..................................  กลุ่มงานการพยาบาลผูป่้วย ......................................... กลุ่มการพยาบาล  

โรงพยาบาลตราด ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตราด  ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง ............................................................................................................................. ................................. 

ล าดบัท่ี หวัขอ้ 
ผลการประเมิน 

มี ไม่มี 

 แบบประเมินบุคคลและผลงาน   

1 ปก   

 สารบญั   

 ขอ้มูลส่วนบุคคล   

    

 ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผา่นมา   

 1.  ช่ือผลงาน   

 2.  ระยะเวลา   

 3.  ความรู้ ความช านาญงาน หรือความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบตัิงาน 

  

 4. สรุปสาระ ขั้นตอนการด าเนินการ และเป้าหมายของงาน   

 5.  ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/ คุณภาพ)   

 6.  การน าไปใชป้ระโยชน์/ ผลกระทบ   

 7.  ความยุง่ยากซบัซอ้นในการด าเนินการ   

 8.  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ   

 9.  ขอ้เสนอแนะ   

 10.  การเผยแพร่ผลงาน   

 11.  ผูมี้ส่วนร่วมในผลงาน   

    

2 เอกสารอา้งอิง/ ภาคผนวก  (ถา้มี)   

 
(ลงช่ือ)... หวัหนา้หอผูป่้วย/หวัหนา้หน่วยงาน....                                     (ลงช่ือ) ................. หวัหนา้พยาบาล....................... 
              (..........................................)                                                               (……………………………) 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ/ช านาญการพิเศษ ......                    ต  าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ 
   หวัหนา้หอผูป่้วย ..........โรงพยาบาล….......                                                    หวัหนา้พยาบาล  โรงพยาบาล…………………....วนัที่ 
…...เดือน ....................... พ.ศ. .........        วนัที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. .........  
 



เอกสารส่งค าขอประเมินผลงาน 

1. ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ  ประกอบด้วย 

 1.1  หนังสือน าส่งจากหน่วยงาน หรือหนังสือน าส่งจากจังหวัด                     
        (ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติหน้าท่ีแทน  

            เป็นผู้ลงนาม กรณีส่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)   จ านวน  1  ฉบับ 

 1.2  ส าเนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ (คัดเลือก)             จ านวน  1  ชุด 

 1.3  แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล (คัดเลือก) ฉบับจริงหรือส าเนา จ านวน 1 ชุด                                                                               

 1.4  แบบแสดงรายเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน + สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 11 หัวข้อ 

      (ลายเซ็นจริง 1 ชุด และส าเนา 5 ชุด)    จ านวน  6  ชุด 

 1.5  ข้อเสนอแนวคิด ฯ (ลายเซ็นจริง 1 ชุด และส าเนา 5 ชุด)  จ านวน  6  ชุด 

 1.6  เอกสารหลักฐานมติคณะกรรมการประเมินบุคคล  

           อนุมัติให้นับระยะเวลาเกื้อกูลกับต าแหน่งที่จะแต่งต้ัง (ถ้ามี)   จ านวน  1  ชุด 

2. ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ   ประกอบด้วย 

 1.1  หนังสือน าส่งจากจังหวัด  (ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้รักษาราชการแทน    

           หรือปฏิบัติหน้าท่ีแทน เป็นผู้ลงนาม กรณีส่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  / ส านักงานเขตสุขภาพ)      จ านวน 1 ฉบับ 

 1.2  ส าเนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ (คัดเลือก)  จ านวน  1  ชุด  

 1.3  แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล (คัดเลือก)  

            ฉบับจริงหรือส าเนา                                                               จ านวน  1  ชุด 

 1.4  แบบแสดงรายเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน + สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 11 หัวข้อ 

      (ลายเซ็นจริง 1 ชุด และส าเนา 5 ชุด)    จ านวน  6  ชุด 

 1.5  ผลงานวิชาการ (ตามท่ีหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด)    จ านวน  6  ชุด 

 1.6  ข้อเสนอแนวคิด ฯ (ลายเซ็นจริง 1 ชุด และส าเนา 5 ชุด)  จ านวน  6  ชุด 

 1.7  เอกสารหลักฐานประกอบการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  จ านวน  6  ชุด 

 1.8  เอกสารหลักฐานมติคณะกรรมการคัดเลือกฯ ของจังหวัด/มติ อ.ก.พ.สป. 

           อนุมัติให้นับระยะเวลาเกื้อกูลกับต าแหน่งที่จะแต่งต้ัง (ถ้ามี)   จ านวน  1  ชุด 

********************************* 


