
 
แบบประเมินผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 

..............................................(ชื่อ
ผูจัดทํา)........................................................ 

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ดานการพยาบาล) 
ตําแหนงเลขท่ี................................................... 

สวนราชการ
..........................................................................................

...................... 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

ขอประเมินเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง 
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ดานการพยาบาล) 

ตําแหนงเลขท่ี................................................... 
สวนราชการ

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

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 

 

สารบญั 
 
                   หัวขอ      เลขหนา 
................................................                                                       
............................ 
................................................                                                       
............................ 
................................................                                                       
............................ 
................................................                                                       
............................ 
................................................                                                       
............................ 



 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ตอนที ่1 ขอมลูสวนบคุคล 

1.  ช่ือ (ผูขอรับการประเมิน)………………………………………………………  
2.  ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ดานการพยาบาล) ตําแหนงเลขท่ี……  
     สวน
ราชการ…………………………………………………………………………………………    
     ……………………………………………………………………………………………    

     ดํารงตําแหนงนี้เม่ือ……………………………………………………………  
     อัตราเงินเดือนปจจุบัน………………………..บาท 
3. ขอรับการประเมินผลงานเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนงสําหรับผูดํารงตําแหนงป    
    ระดับชํานาญการ 
 
4.  ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ. 7) 
     เกิดวันท่ี ………..เดือน…………………………..พ.ศ…………………… 
     อายุตัว………………ป……………เดือน 
     อายุราชการ…………ป……………เดือน 
5. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิและวิชาเอก ปท่ีสําเร็จการศึกษา                                         
(ปริญญา/ประกาศนียบัตร) 

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

 
 



 

…………………………… …………………………… 
 

 
 

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี.. ใหแนบสําเนาใบอนุญาต)  
     ช่ือใบอนุญาต………………....................................................................      
      เลขท่ีใบอนุญาต…………………………………………………. 
      วันออกใบอนุญาต…………………วันหมดอายุ…………………….. 
7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน กรณีปฏิบัติงานไมตรง  
    หนวยงานท่ีปฏิบัติงานจริงไวในชองสังกัดดวย) (สังกัด เชน งานผูปวยใน กลุมการ    
      พรอมแนบสําเนา  ก.พ. 7  ,สําเนาวุฒิการศึกษา)     

วัน  เดือน ป              ตําแหนง อัตราเงินเดือน                                    
……………. 
……………. 
……………. 

 

……………… 
……………. 
……………. 

 

……………………. 
……………………. 
……………………. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตอนที ่1 ขอมลูสวนบคุคล (ตอ) 
8.  ประวัติการฝกอบรมและดูงาน (ใหระบุหนวยงานท่ีจัดอบรมไมใชสถานท่ีอบรม     

ป              ระยะเวลา หลักสูตร                          
(ใสวัน /เดือน / ป) 

……………. 
……………. 

……………… 
……………. 
……………. 

……………………. 
……………………. 
……………………. 

 
 
 



 

  
9.ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับอะไรบางท่ีนอกเหนือจาก     
หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ เปนตน 
                                  (ใหใสเฉพาะงานท่ีเก่ียวของกับตําแหนงท่ีขอประเมิน)                      
...................................................................................................................  
...................................................................................................................  
 ..................................................................................................................  
 
10. หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน 
             10.1  ดานบริหาร                                                                                      
             10.2  ดานบริการ                                                                                                                                                                     
             10.3  ดานวิชาการ                                                                                        
...................................................................................................................  
 ..................................................................................................................  
...................................................................................................................  
 ..................................................................................................................  
...................................................................................................................  
 ..................................................................................................................  
...................................................................................................................  
 ..................................................................................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
11. ผลงานการปฏิบัติงานยอนหลัง  1 ป 

ลําดั
บท่ี 

ลักษณะงานดาน
บริการ/

ปฏิบัติการ 

หนวย
นับ 

ปริมาณงานดานบริการ/
ปฏิบัติการ 

หมาย
เหตุ 

ปงบประมาณ................ 

หนวยงาน เฉพาะตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
หมายเหต ุ 1. แบบฟอรมน้ีใชเฉพาะตําแหนงที่เกณฑสาขากําหนดใหเสนอผลงาน
ยอนหลงั 1 ป 
      2. ผลงานยอนหลัง 1 ป ใหเสนอผลงานท่ีตรงกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง โดยเสนอผลงานยอนหลัง 1 ป ถัดจากปท่ีสงคํา



 

ขอประเมิน เชน สงคําขอประเมินในปงบประมาณ 2556 ผูขอประเมินตองเสนอ
ผลงานของปงบประมาณ 2554 และ 2555  เปนตน  กรณีที่ระหวางปดังกลาวไดรับ
อนุญาตใหลาศึกษา ใหเวนระยะเวลาที่ไดลาศึกษา และใหเสนอผลงานของ
ปงบประมาณถัดไปแทน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที ่2 ผลงานที่เปนผลการดาํเนนิงานทีผ่านมา 
1. ช่ือผลงาน.............................................................................................  
2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ............................................................................  
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ 

1..........................................................................................................  
2..........................................................................................................  
3..........................................................................................................  
4..........................................................................................................  

     4. สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ 



 

     
...................................................................................................................  
     
...................................................................................................................  
     
...................................................................................................................  
     
...................................................................................................................  
     
...................................................................................................................  
     5. ผูรวมดําเนินการ (ถามี)  

       1....................................................สัดสวนของผลงาน........................  
       2....................................................สัดสวนของผลงาน........................  
       3....................................................สัดสวนของผลงาน........................  
6. สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมท้ังสัดสว  
................................................................................................................  
................................................................................................................  
................................................................................................................  
7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
................................................................................................................  
................................................................................................................  
................................................................................................................  
8. การนําประโยชนไปใช 
................................................................................................................  
................................................................................................................  
................................................................................................................  
9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค                                         
................................................................................................................  

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



 

 
 
 
 
    10. ขอเสนอแนะ 

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

................................................................................................................  
                   ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
                                                                ลงช่ือ...........................................  
                                                                       (...........................................  
                                                                      วันท่ี..........เดือน.....................  
                  ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขา  
     ตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 
    ลงช่ือ.........................................(ผูรวมดําเนินการ)       ลงช่ือ.....................  
          (........................................)                                  (...........................  
 ท่ี ...........เดือน...............ป...............                          วันท่ี...........เดือน.........    
 
    ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริ  
 
                                                                  ลงช่ือ.........................................  
                                                                         (.........................................  
                                                                  ตําแหนง....................................       
                                                                     วันท่ี..........เดือน......................  
                                                                    
                                           
                                                                
                                                                  ลงช่ือ.........................................  



 

                                                                         (.........................................  
                                                                  ตําแหนง....................................       
                                                                  วันท่ี...........เดือน.....................ป.  
 
 
 
                                                                      ลงช่ือ.....................................  
                                                                         (.........................................  
                                                                  ตําแหนง....................................       
                                                                  วันท่ี...........เดือน.....................ป.  
 

  
หมายเหต ุ    1.   คํารับรองผูบังคบับัญชาใหรับรองถึงนายแพทย  สสจ. 

 2.   กรณีไมอยูใหแนบสําเนาคําสั่งรักษาการแทนดวย 
แบบตรวจสอบเอกสารแบบประเมนิผลงาน 

ช่ือ –  สกุล .........................................................................สังกัด
................................................... 
เรื่อง 
.....................................................................................................
......................................... 
 

ลําดั
บท่ี หัวขอ 

ผลการประเมิน 
ผา
น 

ไม
ผาน 

ส่ิงท่ีตองปรับปรุง 

 แบบประเมินบุคคลและผลงาน    
1 ปก    

     

 สารบัญ    

     



 

 ขอมูลสวนบุคคล    

     

 ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผาน
มา 

   

 1  ช่ือผลงาน    

     

 2  ระยะเวลา    

     

 3  ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดท่ี
ใชในการดําเนินการ 

   

     

 4  สรุปสาระและข้ันตอนการ
ดําเนินการ 

   

     

 5  ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/
คุณภาพ) 

   

     

 6  การนําไปใชประโยชน    

     

 7  ความยุงยากในการดําเนินการ / 
ปญหา /อุปสรรค 

   

     
2 เอกสารอางอิง / ภาคผนวก (ถามี)    

 
 
 
 

(ลง
ช่ือ).........................................
...................... 
(

 

(ลง
ช่ือ).........................................
...................... 
(

 



 

 
 
 
หมายเหตุ กรณีเปนโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย ใหหัวหนาพยาบาล 
และหัวหนาพยาบาลโรงพยาบาลจังหวัดเช็นต 

 

 
ชื่อผลงาน

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

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

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

โดย 
................................... (ชื่อ

ผูจัดทํา).............................................. 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอประเมินเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง 
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ดานการพยาบาล) 

ตําแหนงเลขท่ี................................................... 
สวนราชการ

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

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตรวจสอบเอกสารผลงานวชิาการ 
ช่ือ –  สกุล .........................................................................สังกัด
................................................... 



 

เรื่อง 
.....................................................................................................
......................................... 

ลําดั
บท่ี หัวขอ 

ผลการประเมิน 
ผา
น 

ไม
ผาน 

ส่ิงท่ีตองปรับปรุง 

 หนาปก    

 คํานํา    

 สารบัญ โดยเนื้อหาของสารบัญ มี
ดังนี ้

   

 1 บทนํา    

 2 ความหมายของโรค    

 3 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา    

 4 พยาธิสภาพ    

 5 สาเหตุ    

 6 อาการและอาการแสดง    

 7 การวินิจฉัย    

 8 การรักษา    

 9 การพยาบาล    

 10 กรณีศึกษา    

 สรุปวามีปญหาอะไรบางเรียง
ตามลําดับความสําคัญ 

   

 - ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล    

 - ขอมูลสนับสนุน    

 - วัตถุประสงค    

 - เกณฑการประเมิน    



 

 - กิจกรรมการพยาบาล    

 - การประเมิน    

 11. สรุปกรณีศึกษาผูปวยเฉพาะราย    

 12. วิจารณและขอเสนอแนะ    

 13. บทสรุป    

 14. บรรณานุกรม (ไมควรเกิน 10 ป)    

 

 

 
หมายเหตุ กรณีเปนโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย ใหหัวหนาพยาบาล 
และหัวหนาพยาบาลโรงพยาบาลจังหวัดเช็นต 

 
 
 

 
ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 
 

เร่ือง 

(ลง
ช่ือ).........................................
...................... 
(

 

 

 
 

(ลง
ช่ือ).........................................
...................... 
(

 

 

 
 



 

..........................................................(ชือ่
เร่ือง)........................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
.......................................................(ชื่อ

ผูจัดทํา)........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ขอประเมินเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง 
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ดานการพยาบาล) 

ตําแหนงเลขท่ี................................................... 



 

สวนราชการ
..........................................................................................

...................... 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ของ............................................................ 
เพ่ือประกอบการประเมินเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ (ดานการพยาบาล) ตําแหนงเลขท่ี................... 
สวนราชการ
.....................................................................................................
............................................ 
 เรื่อง
.....................................................................................................
....................................................... 
          หลักการและเหตุผล
.....................................................................................................
................ 
.....................................................................................................
............................................................... 
.....................................................................................................
............................................................... 
.....................................................................................................
............................................................... 
 บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ
.....................................................................................................
.. 
.....................................................................................................
............................................................... 



 

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

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

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

............................................................... 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
.....................................................................................................
.................. 
.....................................................................................................
............................................................... 
.....................................................................................................
............................................................... 
.....................................................................................................
............................................................... 
 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ
.....................................................................................................
................... 
.....................................................................................................
............................................................... 
.....................................................................................................
............................................................... 
.....................................................................................................
............................................................... 
 
                                                               ลงช่ือ
........................................ผูเสนอแนวคิด/วิธีการ 
                                                                     
(........................................) 
                                                               วันท่ี.........เดือน
.......................ป............... 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตรวจสอบเอกสารขอเสนอแนวคดิ/วธิีการเพือ่พฒันางาน 
ช่ือ –  สกุล .........................................................................สังกัด
................................................... 
เรื่อง 
.....................................................................................................
......................................... 

ลําดั
บที่ หัวขอ 

ผลการประเมิน 
ผา
น 

ไม
ผาน 

ส่ิงที่ตองปรับปรุง 

1 หนาปก    
2 คํานํา    
3 เน้ือหา    

 3.1 เรื่อง    
 3.2 หลักการและเหตผุล  เปนการอธิบายถงึเหตุผล

ความจําเปน สาเหตุทีนํ่าเสนอแนวความคิดหรือ
วิธีการที่พัฒนางานหรอืปรับปรุงงาน มีเหตุจงูใจ
อยางไร และจะกอใหเกิดประโยชนอยางไร 

   

 3.3 บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ  นําเสนอแนวคิด
หรือวิธีการ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมี

   



 

ประสิทธิภาพมากขึ้น ควรเปนแนวคิด วิสัยทศัน
หรือแผนงานที่จะทําในอนาคต เพ่ือพัฒนางานใน
ตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของหนวยงาน โดยผานการวิเคราะห
สถานการณหรือสภาพทั่วไปถึงภาระหนาทีใ่น
ปจจุบัน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะประเมิน 
การนําขอมูลจากผลการปฏิบัติงาน ผลงานวจิัย 
หรือผลงานวิชาการอ่ืน ๆ มาสนับสนุนแนวทาง
ดังกลาว และแสดงใหเห็นวาแนวความคิดหรือ
วิธีการพัฒนางานดังกลาว จะสามารถนําไปใช
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการทํางานไดจริง ระบุ
ขอเสนอในการปรับปรุงพัฒนางาน โดยแสดงให
เห็นวาขอเสนอน้ันสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม สอดคลองกับสถานการณ และความเปน
จริง ท้ังน้ีขอเสนอน้ันตองสามารถจะระบุชวงเวลาที่
จะนําไปปฏิบัติเห็นผลไดอยางชัดเจน 

 3.4 ผลที่คาดวาจะไดรับ ระบุผลที่คาดหมาย หรือ
มุงหวังที่จะใหเกิดขึ้น จากการเสนอแนวคิด วิธีการ
หรือขอเสนอเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผลงานดังกลาวอาจตอง
แสดงไดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตลอดจน
ชวงเวลาท่ีคาดวาผลงานดังกลาวจะไดรับ
ประโยชนตอบุคคล เปาหมาย และเกิดผลงานที่
สามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม 

   

 3.5 ตัวชี้วัดความสําเรจ็ ใหแสดงกิจกรรมและระบุ
ตัวชีว้ัดที่สามารถนํามาใชวัดผลสําเร็จจากการ
เสนอแนวคิด วิธีการ หรือขอเสนอ เพ่ือพัฒนางาน
หรือปรับปรงุไดอยางชัดเจน ถูกตองและนาเชื่อถือ 
สามารถตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ซึ่งอาจมีการติดตามภายหลังการ
แตงตั้งแลว 

   

4 เอกสารอางอิง /บรรณานุกรม /ภาคผนวก (ถามี)    
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