แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน

ของ

...................................(ชื่อผูจ้ ัดทา)..................................
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ตาแหน่งเลขที่...........................
กลุ่มงาน/งาน.........................................กลุ่ม..................................
โรงพยาบาล............................สานักงานสาธารณสุขจังหวัด....................
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ (ด้าน............................)
ตาแหน่งเลขที่...........................
กลุ่มงาน/งาน.........................................กลุ่ม..................................
โรงพยาบาล............................สานักงานสาธารณสุขจังหวัด....................
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สารบัญ
หัวข้อ
ตอนที่ 1
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ
2. ตาแหน่ง
3. ตาแหน่งที่ขอประเมิน
4. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7)
5. ประวัติการศึกษา
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
7. ประวัติการรับราชการ
8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
10. หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน
11. หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
สรุปผลการตรวจคุณสมบัติของบุคคล
ตอนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสาเร็จของงาน
1. ชื่อผลงาน
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ
3. ความรู้ ความชานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
4. สรุปสาระ ขั้นตอนการดาเนินการ และเป้าหมายของงาน
5. ผลสาเร็จของงาน (เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ)
6. การนาไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ
7. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการดาเนินการ
8. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
9. ข้อเสนอแนะ
11.การเผยแพร่ผลงาน
11.ผู้มสี ่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี)
เอกสารอ้างอิงบรรณานุกรม/
ภาคผนวก
สาเนา ก.พ 7
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สาเนาวุฒิการศึกษา
สาเนาประกาศคัดเลือก
ใบรับรองจริยธรรมทางวิจัย (กรณีวิจัย)
ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีวิจัย)
เอกสารรับรองการเผยแพร่
แบบตรวจสอบเอกสารแบบประเมินผลงาน

เลขหน้า

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน
(ระดัับชานาญการ – ชานาญการพิเศษ)
สวนที่ 1 ข้อมัลส่วนบุคคล
1. ชื่อ (ผู้ขอรับการประเมิน)……………………………………………………………………….………
2. ตาแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ตาแหน่งเลขที่…………………กลุ่มงาน/งาน.……………………………กลุ่ม………………………………………
โรงพยาบาล........................สานักงานสาธารณสุขจังหวัด.....................สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
3. ตาแหน่ ง ทีข่ อประเมิน พยาบาลวิชาชีพชานาญการ(ด้าน………………….……….)
ตาแหน่งเลขที่……………………กลุ่มงาน/งาน.……………………………กลุ่ม………………………………………
โรงพยาบาล........................สานักงานสาธารณสุขจังหวัด.....................สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
4. ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ.7)
เกิดวันที่………….เดือน………………….พ.ศ…………
รวมอายุ...............ปี........................เดือน
นับถึงวันทีล่ งนามรับรองผลงาน (ตอนที่ 2)
อายุราชการ…………………ปี …………………..เดือน
ปีเกษียณ................................... (ปีงบประมาณที่เกษียณ)
5. ประวัติการศึกษา (เฉพาะวุฒิที่เกี่ยวข้อง)
คุณวุฒิและวิชาเอก
(ประกาศนียบัตร)………………………
(ปริญญา)…………………………………
…**กรณีสาขาวิสัญญีใส่วุฒิมา
ด้วย……….………………………………………

ปีที่สาเร็จการศึกษา
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………….

สถาบัน
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………….

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (พร้อมแนบสาเนา)
ชื่อใบอนุญาต ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เลขที่ใบอนุญาต...................................................................
วันออกใบอนุญาต……………………………………………..……….วันหมดอายุ…………………………...…………………..
7. ประวัติรับราชการ ( จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน ข้อมูลทุกปีที่มีการเปลี่ยนตาแหน่งเงินเดือน หน่วยงาน
สังกัด กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตามบัญชีถือจ่าย จ.18 ให้วงเล็บหน่วยงานที่ปฏิบัติงานจริง ไว้ในช่องสังกัดด้วย)
พร้อมแนบสาเนา ก.พ. 7
วันเดือนปี
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………….
……………………………

ตาแหน่ง
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………….
…………………………….

อัตราเงินเดือน
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………….
…………………………….

สังกัด
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………….
…………………………….

ส่วนที่ 1 ข้อมลส่วนบุคคล (ต่อ)
8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
ปี
2565
…………………………..
…………………………..
…………………………….
…………………………….

ระยะเวลา
11-11 พ.ค. 2565
(2วัน)
…………………………..
…………………………….
…………………………….

หลักสูตร
*******.
…………………………..
…………………………..
…………………………….
…………………………….

หน่วยงานที่จัดอบรม
*********
…………………………..
…………………………..
…………………………….
…………………………….

9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น เป็น
หัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น)
………………………(ให้ใส่เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่ขอประเมิน)……….…………………………………………
………………………(บอกระยะเวลาตั้งแต่เมื่อไรถึงเมื่อไร เรียงตามปี)……………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งปัจจุบัน
ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานการพยาบาล............................. กลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาล.................... มีหน้าที่ด้านบริหาร ด้านบริการ และด้านวิชาการ ดังนี้
...........-ด้านบริหาร……………………………………………………………………………………………………….……………...……..
…………-ด้านบริการ..……………………………………………………………………………….............................................……
…………-ด้านวิชาการ……………………………………………………………………………………………………………..……....……
11. หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
……(หน้าที่ความรับผิดชอบที่ ก.พ. กาหนด)..............…………….…………………………………….……..
………………………………………………….……………………………………………………….………………………..
…………………………………………………..………………………………………………………..………………………
…………………………………………………….…………………………………………………….……………………….

สวนที่ 1 ข้อมลส่วนบุคคล (ต่อ)
สรุปผลการตรวจคุณสมบัติของบุคคล
1. วุฒิการศึกษา
( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
( ) ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 62
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ากาหนดไว้)
( ) ตรงตามที่กาหนด ใบอนุญาตเลขที่ ….......................................………..
( ) ไม่ตรงตามที่กาหนด
3. ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
( ) ครบตามที่กาหนดไวในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
( ) ไม่ครบ ไม่จะครบกาหนดในวันที่…..............................................……
4. ระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง
(ให้รวมถึงการดารงตาแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลด้วย)
( ) ครบตามที่ ก.พ. กาหนด
( ) ไม่ครบ ให้ส่งคณะกรรมการประเมินบุคคลพิจารณา
5. การประเมินคุณลักษณะของบุคคล
( ) ผ่านการประเมิน
( ) ไม่ผ่านการประเมิน เหตุผล............................................
6. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดาเนินการต่อไปได้
( ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล)............................................................................…………….
ลงชื่อ…………………………..(ผู้ตรวจสอบ)
(………………………......)
ตาแหน่ง.........................................................
(หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่/ ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่)
วันที่.........เดือน.................พ.ศ..............

สวนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสาเร็จของงาน
1. ชื่อผลงาน…(ให้ตรงกับประกาศคัดเลือก)……………………………………………………….…………
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ………………(ตั้งแต่เก็บ Case จนถึง Case แล้วเสร็จ)……………….….………
- กรณีวิจัย เริ่มตั้งแต่ดาเนินการวิจัยถึงสิ้นสุดการวิจัย
- กรณีศึกษา รับไว้ในความดูแลจนถึงจาหน่ายจากความดูแล (ถ้าเป็นผู้ป่วยในต้องดูแล 3 วันขึ้นไป)
(หน่วยงานพิเศษให้ระบุจานวนชั่วโมงที่ดูแล) /OPD เป็น Visit/รพ.สต./ชุมชน ให้นับเริ่มดูแล case

3. ความรู้ ความชานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- กรณีวิจัย ให้สรุปสาระสาคัญของความรู้/เนื้อหา/ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการทบทวน
วรรณกรรม (ไม่เกิน 5 หน้า) เพิ่มการอ้างอิงในเนื้อหา และต้องปรากฏในเอกสารอ้างอิงด้วย
- กรณีศึกษา ให้สรุปเนื้อหาของความรู้ที่นามาใช้ในกรณีศึกษา (ต้องมีเรื่องของการพยาบาลในโรคนั้น) จาก
การทบทวนวรรณกรรม (ไม่เกิน 5 หน้า) เพิ่มการอ้างอิงในเนื้อหา และต้องปรากฏในเอกสารอ้างอิง ด้วย

4. สรุปสาระ ขั้นตอนการดาเนินการ และเป้าหมายของงาน
(วิจัย)
** กรณีวิจัยเป็นผลงานวิจัยเชิงปริมาณหรือ
เชิงคุณภาพที่ผู้ขอประเมินเป็นผู้ดาเนินการ
หลัก โดยประเภทการวิจัยอาจเป็นการวิจัยเชิง
สารวจ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยกึ่งทดลอง
ฯลฯ ซึ่งต้องมีการแสดงให้เห็นถึงวิธีการ
ดาเนินการวิจัย ตามระเบียบของการวิจัย
ประเภทนั้นๆ รวมทั้งมีการแนบเอกสารขอ
จริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์ด้วย นั้น
** กรณีที่เป็นวิจัยเชิงสารวจ ขอให้นา
ผลการวิจัยไปจัดทาเป็นข้อเสนอแนวคิดใน
การพัฒนางานด้วย
** ข้อ 1-11 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าและไม่เกิน
31 หน้า
4.1 สรุปสาระ
- บทคัดย่อ
- ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
- กรอบแนวคิดการวิจัย
- วัตถุประสงค์
- นิยามศัพท์
- ระเบียบวิธีวิจัย
- ขอบเขตการวิจัย
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การพิทักษ์สิทธิ์
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- ผลการศึกษา

(กรณีศึกษา 1 เรื่อง)
**กรณีชานาญการพิเศษต้องเป็นกรณีศึกษาที่ซับซ้อนหรือ
มีโรคร่วม
** ข้อ 1-11 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าและไม่เกิน 31 หน้า
4.1 สรุปสาระ
- ชื่อกรณีศึกษา
- ข้อมูลทั่วไป
- วันที่รับเข้ารพ./วันที่รับไว้ดูแล/วันที่จาหน่ายออกจาก
รพ./วันที่จาหน่ายออกจากการดูแล/รวมวันที่รับไว้ในรพ./
รวมวันที่รับไว้ดูแล
- อาการสาคัญที่มาโรงพยาบาล
- ประวัติความเจ็บป่วยในปัจจุบัน
- ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต
- ประเมินสภาพร่างกายตามระบบ
- ผลการตรวจพิเศษ/เฉพาะผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ(เอามาเฉพาะที่ผิดปกติและมีการวิเคราะห์
และแปลผล)
- การวินิจฉัยของแพทย์ ใช้เป็น Final diagnosis
- สรุปอาการและอาการแสดงรวมการรักษาของแพทย์
ตั้งแต่รับไว้จนถึงจาหน่ายจากความดูแล

สวนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสาเร็จของงาน (ต่อ)
4. สรุปสาระและขั้นตอนการดาเนินการ……(ต่อ)………………………………………………………………………
(วิจัย)
- อภิปรายผล
4.2 ขั้นตอนการดาเนินการ
………………………………………………………….
4.3 เป้าหมายของงาน
.....(วัตถุประสงค์ของการทาวิจัย).........
..................................................................
- เอกสารอ้างอิง (ไม่เกิน 11 ปี)
(แนบท้ายตอนที่ 2 ข้อ 11.หลังรับรองผลการ
ปฏิบัติงาน)
(ให้แนบสาเนาใบขอจริยธรรม ในภาคผนวก)

(กรณีศึกษา)
- กระบวนการพยาบาล ประกอบด้วยปัญหาทางการ
พยาบาล/ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล, ข้อมูลสนับสนุน,
วัตถุประสงค์,เกณฑ์การประเมินผล, กิจกรรมการพยาบาล,
การประเมินผล เขียนให้ครบหัวข้อที่สาคัญ (นาเฉพาะ
สาระที่เป็นปัญหาสาคัญจริงๆ) ต้องมีเรื่องการบริหารยา
(กรณีที่มี)
- สรุปกรณีศึกษา
4.2 ขั้นตอนการดาเนินการ
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
4.3 เป้าหมายของงาน
.....(วัตถุประสงค์ของการจัดทากรณีศึกษา).........
..................................................................
- เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม (แนบท้ายตอนที่ 2
ข้อ 11.หลังรับรองผลการปฏิบัติงาน)

5. ผลสาเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / คุณภาพ)
……5.1 เชิงปริมาณ………………………………………………………………………..………………………………
…………..- ใส่ชื่อเรื่องกรณีศึกษา/งานวิจัย จานวน 1 เรื่อง..........................................................
……5.2 เชิงคุณภาพ…(ถ้าเป็นงานวิจัย ให้ใส่ผลการวิจัยที่ได้)………………………………………………
6. การนาไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ
……………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………
7. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการดาเนินการ
……………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………
8. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………
9. ข้อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………
10. การเผยแพร่ผลงาน (เฉพาะระดับชานาญการพิเศษ)
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………

สวนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสาเร็จของงาน (ต่อ)
11. ผู้มีสวนร่วมในผลงาน (ถ้ามี) สัดส่วนผลงาน 61 % ขึ้นไป
หากผู้ขอประเมินดาเนินการเพียงผู้เดียวให้ระบุชื่อและสัดสวน ผลงาน 100%
1) .......................................................................สัดส่วนผลงาน.......................(ระบุร้อยละ)
2) .......................................................................สัดส่วนผลงาน.......................(ระบุร้อยละ)
3) .......................................................................สัดส่วนผลงาน.......................(ระบุร้อยละ)
ฯลฯ
ขอรับรองวาผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………………………….
(...............................................) ผู้ขอประเมิน
(วันที่)............./................................/..............

สวนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสาเร็จของงาน (ต่อ)
ขอรับรองวาสัดสวนการดาเนินการข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ (ถ้ามี)
รายชัื่อผม้ ีส่วนร่วมในผลงาน

ลงลายมือชื่อ

1. ชื่อผู้ขอรับการประเมิน......................................
2. ชื่อผู้ร่วมดาเนินการ (ถ้ามี).................................
3. ชื่อผู้ร่วมดาเนินการ (ถ้ามี).................................

ได้ตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกตองตรงกับความเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…….หน.หอ………….
(………..………………….)
ตาแหน่ง .....................................
………/………../…………
ลงชื่อ…….หน.พยาบาล………….
(………..………………….)
ตาแหน่ง .....................................
………/………../…………
ลงชื่อ………………ผอ……………….
(………..………………….)
ตาแหน่ง .....................................
………/………../…………
ลงชื่อ………………สสจ.…………….
(………..………………….)
ตาแหน่ง .....................................
………/………../…………

เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม

แบบตรวจสอบเอกสารแบบประเมินผลงาน
ชื่อ – สกุล .........................................................................สังกัด...................................................
เรื่อง ..............................................................................................................................................
ผลการประเมิน
ลาดับ
หัวข้อ
ที่
มี ไม่มี
สิ่งที่ต้องปรับปรุง
แบบประเมินบุคคลและผลงาน
1 ปก
สารบัญ
ข้อมูลส่วนบุคคล
ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1 ชื่อผลงาน
2 ระยะเวลา
3 ความรู้ ความชานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
4 สรุปสาระ ขั้นตอนการดาเนินการ และเป้าหมายของงาน
5 ผลสาเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
6 การนาไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ
7 ความยุ่งยากซับซ้อนในการดาเนินการ
8 ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
9 ข้อเสนอแนะ
11 การเผยแพร่ผลงาน
11 ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน
2 เอกสารอ้างอิง / ภาคผนวก (ถ้ามี)
(ลงชื่อ).........................................................หน.หอ
(............................................................)
ตำแหน่ง............................................................
............../................................./.............
สรุปประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม
หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้เฉพาะสายพยาบาลวิชาชีพเท่านั้น

(ลงชื่อ)..................................................หน.พยำบำล
(............................................................)
ตำแหน่ง............................................................
............../................................./.............

1. กรณีประเมินสาขาวิสัญญี ให้นาวุฒิบัตรอบรมวิสัญญีใส่ในข้อ 5 ประวัติการศึกษาด้วย
2. ข้ อ 5 ประวั ติ ก ารศึ ก ษาให้ ใ ส่ เฉพาะวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง กรณี ใส่ วุ ฒิ
ในข้อ 5 ต้องมีเอกสารแนบท้ายในภาคผนวกด้วย
3. การตรวจเอกสารประเมินผลงาน(ในภาคผนวก)
- ข้าราชการในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทั้งสังกัดในกลุ่มการพยาบาล หรือหน่วยงานอื่น
เช่ น จิต เวช ยาเสพติ ด กลุ่ ม งานเวชกรรมสั ง คม ที่ ข อประเมิน ในสาขาพยาบาลวิช าชี พ รวมถึ ง
ประเมินขึ้นหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ให้หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล
ทั่วไปจังหวัดนั้นรับรองการตรวจ
- ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลชุมชน, ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ให้หัวหน้าโรงพยาบาลชุมชนในเขต
นั้นรับรองการตรวจ
4. ถ้าเป็นกรณีศึกษาในผู้ป่วยในผู้ขอรับการประเมินต้องมีระยะเวลาในการดูแลผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 3 วัน
5. กรณีศึกษาที่ทาการรักษาแต่ผู้ป่วยเสียชีวิต จะต้องเป็นการดูแลแบบประคับประคอง
6. เอกสารเผยแพร่ในวารสาร
6.1 วารสารฉบับจริง 1 ชุด
6.2 สาเนาวารสาร เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปก สารบัญ รายชื่อคณะบรรณาธิการ เนื้อหาเรื่องที่
ส่งขอประเมิน จานวน 9 ชุด
7. เอกสารการเผยแพร่ผลงานในวารสารอิเล็กทรอนิกส์/วารสารออนไลน์
7.1 สิ่งพิมพ์ออก (Printout) ฉบับสมบูรณ์ 1 ชุด
7.2 สิ่งพิ มพ์ ออก (Printout) ข้อมูลที่ เผยแพร่ของวารสารพร้อมด้ วย หน้ าปก สารบัญ รายชื่อคณะ
บรรณาธิการจานวน 9 ชุด
7.3 หนังสือรับรองผลงานวิชาการ โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จนถึงผู้บังคับบัญชา
สูงสุด เช่น ผู้อานวยการโรงพยาบาลจังหวัด ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชนสาธารณสุขอาเภอ
8. เอกสารการเผยแพร่ผลงานทางเว็ปไซต์
8.1 เป็นเว็ บไซต์ของหน่วยงานหรือเว็ปไซต์ อื่ นๆที่มีองค์กรรองรับ โดยต้องมีคณะทางานตรวจสอบ
กลั่นกรองผลงานก่อนลงเว็ปไซต์
8.2 สิ่งพิมพ์ออก (Printout) ข้อมูลที่เผยแพร่ จานวน 11 ชุด
8.3 หนังสือรับรองผลงานวิชาการ โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จนถึงผู้บังคับบัญชา
สูงสุด เช่น ผู้อานวยการโรงพยาบาลจังหวัด ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชนสาธารณสุขอาเภอ
9. เสนอที่ประชุมวิชาการ ระดับจังหวัดขึ้นไป (การนาเสนอ Oral/Poster presentation)
9.1 สาเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองจากผู้จัดการประชุม
9.2 สาเนาเอกสารการนาเสนอผลงาน/สาเนาสไลด์การนาเสนอผลงาน(Oral presentation) จานวน 11 ชุด
9.3 ภาพ Poster ที่นาเสนอผลงาน (Poster presentation) จานวน 11 ชุด
9.4 กาหนดการการนาเสนอผลงาน (Oral/Poster presentation)
9.5 กรณี Poster presentation จะต้องมีผู้วิพากษ์

- ตัวอย่างหนังสือรัับรองการเผยแพรผลงานวิชาการ -

ที่ .............../……………..

สวนราชการ......................................
……….....………………………………………
หนังสือรับรองผลงานวัิชาการ

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไวเพื่อรับรองวา นาย/นาง/นางสาว………………………..………………….
ได้จัดทาผลงานวิชาการ เรื่อง………………………………………………………………………………………..……………………..
เพื่อขอประเมินแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง...............................................................ตาแหน่งเลขที่........................
สวนราชการ.......................................................................................................................................................
โดยผลงานวิชาการของขาราชการตีพิมพเผยแพรในวารสาร.........................................................................
ปที่........................ฉบับที่......................เมือ่ วันที่............................................ถึงวันที่.........................................
ซึ่งเป็นวารสารวัิชาการที่เผยแพรทางอิเล็กทรอนิกส์ หรัือวารสารออนไลน์ ซึ่งไม่สามารถส่งวารสารวิชาการั
ฉบับจริงได้ โดยสามารถสืบคนได้จาก www. ...................................................................................................
และผลงานวิชาการดังกล่าวไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่เป็นสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นสวนหนึ่งของการฝกอบรม
1. คารับรองของผข้ อรับการประเมิน
ลงชื่อ..................................................
(................................................)
ตาแหน่ง..............................................
วันที่...................................................
2. คารับรองของผบ้ ังคับบัญชาที่ควบคุมดัแลการปฏิบัติงานัความเห็น
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................
(................................................)
ตาแหน่ง..............................................
วันที่...................................................
3. คารับรองของผ้บงั คับบัญชาเหนัือขัึ้นไป 1 ระดับัความเห็น
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................
(................................................)
ตาแหน่ง..............................................
วันที่...................................................
** หมายเหตุ : ลงนามรับรองผลงาน โดยผบ้ ังคับบััญชา 2 คน 2 ระดับ

- ตัวอย่างหนังสือรัับรองการเผยแพรผลงานวิชาการ -

ที่ .............../……………..

สวนราชการ....................................
………………………….………………………
หนังสือรับรองผลงานวัิชาการ

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไวเพื่อรับรองวา นาย/นาง/นางสาว………………………..………………….
ได้จัดทาผลงานวิชาการ เรื่อง………………………………………………………………………………………..……………………..
เพื่อขอประเมินแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง...............................................................ตาแหน่งเลขที่........................
สวนราชการ.......................................................................................................................................................
โดยผลงานวิชาการของขาราชการเผยแพรใน Website ของ .....................................................................
เมื่อวันที่......................................... โดยสามารถสืบคนได้จาก www. ..............................................................
และผลงานวิชาการดังกล่าวไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่เป็นสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นสวนหนึ่งของการฝกอบรม
1. คารับรองของผข้ อรับการประเมิน
ลงชื่อ..................................................
(................................................)
ตาแหน่ง..............................................
วันที่...................................................
2. คารับรองของผบ้ ังคับบัญชาที่ควบคุมดัแลการปฏิบัติงานัความเห็น
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................
(................................................)
ตาแหน่ง..............................................
วันที่...................................................
3. คารับรองของผ้บงั คับบัญชาเหนัือขัึ้นไป 1 ระดับัความเห็น
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................
(................................................)
ตาแหน่ง..............................................
วันที่...................................................
** หมายเหตุ : ลงนามรับรองผลงาน โดยผบ้ ังคับบััญชา 2 คน 2 ระดับ

