
แนวทางการประเมินผลงานวชิาการ

- ประเมินเพ่ือขอรับเงนิประจ าต าแหน่ง
- ประเมินเพ่ือเล่ือนขึน้แต่งตั้งระดบัช านาญการพเิศษ

ณฐักานต์  แสงกล้า
กลุ่มงานประเมนิบุคคลและวชิาการ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
15-16 ม.ีค.61 (อมารี ดอนเมือง)



มติ อ.ก.พ.ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข 
คร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 26 มกรำคม 2561

แต่งตั้งกรรมกำรประเมินผลงำน สำยงำน
1. ทนัตแพทย์

(ดำ้นทนัตกรรม , ดำ้นทนัตสำธำรณสุข)
2. เภสชักร

(ดำ้นเภสชักรรมคลินิก , ดำ้นเภสชัสำธำรณสุข
ดำ้นเภสชักรรมกำรผลิตและดำ้นกำรสอน)

3. นกัรังสีกำรแพทย์
4. นกัเทคนิคกำรแพทย์
5. นกักำยภำพบ ำบดั



คุณสมบัตผู้ิขอรับการประเมนิ
ประเภทการประเมิน ระยะเวลา

ด ารงต าแหน่ง
ระยะเวลา

ด ารงต าแหน่งขั้นต ่า
หมายเหตุ

- ขอรับเงิน
ประจ ำต ำแหน่ง

ปริญญำโท 5 ปี
ปริญญำตรี 7 ปี

ช ำนำญกำร 2 ปี ประเมิน
ล่วงหนำ้ไม่ได้

- เล่ือนระดบั
ช ำนำญกำรพิเศษ

ปริญญำโท 6 ปี
ปริญญำตรี 8 ปี

ช ำนำญกำร 4 ปี คดัเลือก
ล่วงหนำ้ได ้
(ชก. 3 ปี)



เอกสารทีผู้่ขอรับการประเมนิต้องส่ง
1.) เอกสำรประกอบกำรคดัเลือก                          1 เล่ม
2.) แบบประเมินผลงำน                                        5 เล่ม
3.) ผลงำนวชิำกำร                                                5 เล่ม
4.) ขอ้เสนอแนวคิดฯ                                           5 เล่ม
5.) เอกสำรกำรเผยแพร่ (ฉบบัจริง 1 เล่ม , ส ำเนำ 5 เล่ม)
6.) แผน่ซีดี



ผลงานวชิาการ
ขอรับเงินประจ าต าแหน่ง
ผลงานวจิัย ผลงานวเิคราะห์วจิารณ์

- บทน ำ                                                   - บทน ำ
- ทบทวนวรรณกรรม                             - วตัถุประสงค ์
- วธีิด ำเนินกำรวจิยั                                 - วเิครำะห์ / วจิำรณ์
- อภิปรำยผล                                           - ผลท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
- สรุปและขอ้เสนอแนะ                          - สรุป / ขอ้เสนอแนะ                                         
ประโยชนท่ี์ไดรั้บจำกกำรวจิยั                 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ



ผลงานวชิาการ
ขอรับเงินประจ าต าแหน่ง
กรณศึีกษา (Case Study)

- บทน ำ 
- พยำธิสภำพ พยำธิวทิยำของโรค 
- อำกำรและกำรแสดง ภำวะแทรกซอ้น
- กำรวนิิจฉยั กำรรักษำพยำบำล
- กำรดูแลผูป่้วย และติดตำมผล กำรใหค้  ำแนะน ำผูป่้วย
- สรุปกรณีศึกษำ อำจศึกษำเปรียบเทียบดว้ยกไ็ด้
- ประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรศึกษำ



เพือ่แต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่ง……ต ำแหน่งเลขท่ี……

ส่วนรำชกำร……………

ของ

………….(ช่ือ/สกุล)……………

ต ำแหน่ง………. ต ำแหน่งเลขที่ ………

ส่วนรำชกำร………………….

(ปก)

เอกสำรประกอบกำรคดัเลือกบุคคล

ทีจ่ะเขำ้รบักำรประเมินผลงำน
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แบบประเมินคุณลกัษณะของบุคคล

ตอนที่ 1 รำยกำรประเมิน คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ไดร้บั

1. ควำมรบัผิดชอบ 

2. ควำมคิดริเริม่

3. กำรแกไ้ขปัญหำและกำรตดัสินใจ

4. ควำมประพฤติ

5. ควำมสำมำรถในกำรสือ่ควำมหมำย

6. กำรพฒันำตนเอง

7. กำรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น

8. ควำมเสียสละ

15

15

15

15

10

10

10

10

........

........

........

........

........

........

........

........

รวม 100
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ตอนท่ี 2 สรุปควำมเห็นในกำรประเมิน

44

ควำมเห็นของผูป้ระเมิน

(  )  ผ่ำนกำรประเมิน (ไดค้ะแนนรวมไม่ต ำ่กว่ำรอ้ยละ 60)

(  )  ไม่ผ่ำนกำรประเมิน (ไดค้ะแนนรวมต ำ่กว่ำรอ้ยละ 60)

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

(ลงช่ือผูป้ระเมิน)............................................

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

(ต ำแหน่ง)..............................................

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

ควำมเห็นของผูป้ระเมิน

(  )  เห็นดว้ยกบักำรประเมินขำ้งตน้

(  )  มีควำมเห็นแตกต่ำงจำกกำรประเมินขำ้งตน้ ในแต่ละรำยกำร ดงันี้

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

(ลงช่ือผูป้ระเมิน)............................................

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

(ต ำแหน่ง)..............................................

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

1

2



ตอนที่ 2 สรุปควำมเห็นในกำรประเมิน (ต่อ)

ความเห็นของผู้มีอ านาจส่ังบรรจุตามมาตร 57(กรณคีวามเห็นของผู้บังคบับัญชาทั้ง 2 ระดบัแตกต่างกนั
(  )  ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล)..................................................................................................

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

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

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

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



ขอ้มูลส่วนบุคคล

1.  ช่ือ (ผูข้อรบักำรคดัเลือก)…………….…………………..……….…..

2.  ต ำแหน่ง (ปัจจุบนั)……………………….ต ำแหน่งเลขท่ี…….……...… 

ส่วนรำชกำร……………………………….……..……..…..

ด ำรงต ำแหน่งนี้ เมือ่…………………………………….………..…...

อตัรำเงินเดือนปัจจุบนั………………..บำท

3.  ขอรบักำรคดัเลือกเพือ่ประเมินในต ำแหน่ง……..............….ต ำแหน่งเลขท่ี

…….….

ส่วนรำชกำร………………………………….………………….

4.  ประวติัส่วนตวั (จำก ก.พ. 7)

เกิดวนัท่ี ………..เดือน………………..พ.ศ…………..………

อำยุตวั………………ปี……………เดือน

อำยุรำชกำร…………ปี……………เดือน

แบบเสนอผลกำรปฏิบติังำนเพือ่ขอรบักำรคดัเลือก



ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

5. ประวติักำรศึกษำ

คุณวุฒิและวิชำเอก ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ สถำบนั

(ปริญญำ/ประกำศนียบตัร)

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

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

6. ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ (ถำ้มี) ช่ือใบอนุญำต…….........……… (พรอ้มแนบส ำเนำ)

เลขท่ีใบอนุญำต………………………….............................................…………………….

วนัออกใบอนุญาต…….............……………

วนัหมดอำยุ………………..............……..

แบบเสนอผลกำรปฏิบติังำนเพือ่ขอรบักำรคดัเลือก
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ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

7. ประวติักำรรบัรำชกำร (จำกเริม่รบัรำชกำรจนถงึปัจจุบนั แสดงเฉพำะที่ไดร้บัแต่งตั้งใหด้ ำรง
ต ำแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนแต่ละระดบั และกำรเปลีย่นแปลงในกำรด ำรงต ำแหน่ง

ในสำยงำนต่ำง ๆ พรอ้มแนบส ำเนำ ก.พ.7)

วนั เดือน ปี ต ำแหน่ง อตัรำเงินเดือน สงักดั

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

……….......... ……………...…................ …………......... ………............…
8.  ประวติักำรฝึกอบรมและดูงำน

ปี                        ระยะเวลำ                 หลกัสูตร           หน่วยงำนท่ีจดัอบรม

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

แบบเสนอผลกำรปฏิบติังำนเพือ่ขอรบักำรคดัเลือก
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ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

9. ประสบกำรณใ์นกำรปฏิบติังำน (เคยปฏิบติังำนเกีย่วกบัอะไรบำ้งที่นอกเหนอืจำกขอ้ 7 เช่น เป็น

หวัหนำ้โครงกำร หวัหนำ้งำน กรรมกำร อนุกรรมกำร วิทยำกร อำจำรยพ์เิศษ เป็นตน้)

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

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

10.  ผลกำรด ำเนนิงำนท่ีผ่ำนมำ

10.1 ผลการปฏบิัติงานในช่วง 3 ปี ทีผ่่านมา

- สรุปผลกำรปฏิบติังำนตำมภำรกิจหลกั/ลกัษณะงำนท่ีปฏิบติัเป็นขอ้ๆ ไม่ตอ้งใส่ตวัเลข

(โดยสรุปเฉพาะบทบาทหนา้ทีห่ลักและภารกิจส าคัญ).......................................

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

แบบเสนอผลกำรปฏิบติังำนเพือ่ขอรบักำรคดัเลือก
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ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

10.2 ผลงานทีจ่ะส่งประเมนิ (จ านวนอย่างนอ้ย 1 เร่ือง)

- ช่ือผลงำน .........................................................................................................

- เคำ้โครงเรือ่งโดยย่อ (สรุปเฉพาะสาระส าคัญ/ประเด็นของเร่ือง/ทีม่า/

สิ่งทีศึ่กษาและผลทีไ่ดโ้ดยสังเขป)

- สดัส่วนของผลงำนในส่วนท่ีผูข้อรบักำรคดัเลือกปฏิบติั/รำยช่ือผูร่้วมจดัท ำผลงำน (ถำ้มี)

(ระบุชือ่ผูร่้วมจัดท าพรอ้มสัดส่วนทีด่ าเนินการ).................................................

แบบเสนอผลกำรปฏิบติังำนเพือ่ขอรบักำรคดัเลือก



ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

10.3 ขอ้เสนอแนวคิดเพือ่พฒันางาน/วธีิการเพือ่ปรับปรุงงาน

ชือ่เร่ือง..................................................................................................................

(ใหเ้สนอแนวคิดโดยสังเขปเพือ่ตนเอง และหน่วยงานอาจน าไปใชป้รับปรุง/พฒันางาน)

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขอ้ควำมที่แจง้ไวด้งักล่ำวขำ้งตน้เป็นควำมจริงทุกประกำร

(ลงช่ือ)..........................................(ผูข้อรบักำรคดัเลือก)                                                                                                                            

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

วนัท่ี..........เดือน.................พ.ศ................

แบบเสนอผลกำรปฏิบติังำนเพือ่ขอรบักำรคดัเลือก



ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

11. ค ำรบัรองของผูบ้งัคบับญัชำที่ควบคุมดูแลกำรปฏิบติังำน

ไดต้รวจสอบขอ้ควำมของ 

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

ที่เสนอขอรบักำรคดัเลือกแลว้เห็นว่ำถูกตอ้งตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร                                                            

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

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

ต ำแหน่ง................................................

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

แบบเสนอผลกำรปฏิบติังำนเพือ่ขอรบักำรคดัเลือก
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ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

12. ค ำรบัรองของผูบ้งัคบับญัชำเหนือข้ึนไป 1 ระดบั

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

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

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

ต ำแหน่ง................................................

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

แบบเสนอผลกำรปฏิบติังำนเพือ่ขอรบักำรคดัเลือก



ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

13. สรุปผลกำรตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคล

กำรพจิำรณำคดัเลือกบุคคลเพือ่ประเมินแต่งตั้งให ้ด ำรงต ำแหน่ง …… ระดบั…

ช่ือ……………………………………………………………

ต ำแหน่ง……………………………ต ำแหน่งเลขท่ี………..……….

ส่วนรำชกำร……………………………………………….……..

ขอเสนอผลงำนเพือ่รบักำรคดัเลือกแต่งตั้งในต ำแหน่ง…………..……….……

ต ำแหน่งเลขท่ี …………ส่วนรำชกำร…………………………….….

………………………………………………………………

แบบเสนอผลกำรปฏิบติังำนเพือ่ขอรบักำรคดัเลือก



ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

1. คุณสมบติัของบุคคล

1.1 คุณวุฒิกำรศึกษำ

(   ) ตรงตำมคุณสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง (   ) ไม่ตรงแต่ ก.พ.ยกเวน้ตำม ม.62

1.2 ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ (ถำ้ก ำหนดไว)้

(   ) ตรงตำมที่ก ำหนด เลขท่ี …………..      (   ) ไม่ตรงตำมที่ก ำหนด

1.3 ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง

(   ) ครบตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง (   ) ไม่ครบแต่จะครบในวนัท่ี……

1.4 ระยะเวลำขั้นต ำ่ในกำรด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนท่ีจะแต่งตั้ง

(ใหร้วมถึงกำรด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งหรือเคยปฏิบติังำนอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้งหรือเก้ือกูลดว้ย)

(   ) ครบตำมท่ี ก.พ. ก ำหนด 

(   ) ไม่ครบ/ส่งใหค้ณะกรรมกำรคดัเลือกบุคคลพิจำรณำ

แบบเสนอผลกำรปฏิบติังำนเพือ่ขอรบักำรคดัเลือก



ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

2. กำรประเมินคุณลกัษณะของบุคคล

(   ) ผ่ำน กำรประเมิน             (   ) ไม่ผ่ำนกำรประเมินเหตุผล...................................

3. สรุปผลกำรตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคล

(   ) อยู่ในหลกัเกณฑที์่จะด ำเนนิกำรต่อไปได ้  (   ) ไม่อยู่ในหลกัเกณฑเ์นือ่งจำก............

(   ) อยู่ในหลกัเกณฑที์่จะด ำเนนิกำรต่อไปไดแ้ต่ตอ้งใหค้ณะกรรมกำรพจิำรณำ

เรือ่งระยะเวลำขั้นต ำ่ในกำรด ำรงต ำแหน่ง

ลงช่ือ.......................................... ผูร้บัผิดชอบกำรเจำ้หนำ้ที่

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

……/………/………

แบบเสนอผลกำรปฏิบติังำนเพือ่ขอรบักำรคดัเลือก



ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

14. ผลกำรพจิำรณำคดัเลือกบุคคลกรณีต ำแหน่งเลือ่นไหล

ช่ือผูข้อรบักำรคดัเลือก...........................................................................................

(   ) ไดร้บักำรคดัเลือกใหส่้งผลงำนประเมิน

(   ) ไม่ไดร้บักำรคดัเลือก

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

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

ลงช่ือ..................................ผูม้ีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ 57

(……………….........……)  

……/………/………

แบบเสนอผลกำรปฏิบติังำนเพือ่ขอรบักำรคดัเลือก



ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

15. ผลกำรพจิำรณำคดัเลือกบุคคล กรณีนอกเหนอืจำกต ำแหน่งเลือ่นไหลตำมขอ้ 14

ช่ือผูข้อรบักำรคดัเลือก...........................................................................................

(    ) ไดร้บักำรคดัเลือกใหส่้งผลงำนประเมิน

(    ) ไดร้บักำรคดัเลือกใหย้ำ้ย/โอน/บรรจุกลบัไดโ้ดยไม่ตอ้งส่งผลงำนประเมิน

(    ) ไดร้บักำรคดัเลือกใหย้ำ้ย/โอน/บรรจุกลบัไดโ้ดยตอ้งส่งผลงำนประเมิน 

(    ) ไม่ไดร้บักำรคดัเลือก

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

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

ลงช่ือ…………….…….. ประธำนคณะกรรมกำรคดัเลือก

(………......……………)   

……/………/………

แบบเสนอผลกำรปฏิบติังำนเพือ่ขอรบักำรคดัเลือก



แบบเสนอผลกำรปฏิบติังำนเพือ่ขอรบักำรคดัเลือก

ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

15. ผลกำรพจิำรณำคดัเลือกบุคคล กรณีนอกเหนอืจำกต ำแหน่งเลือ่นไหลตำมขอ้ 14 (ต่อ)

(   ) เห็นชอบ

(   ) มีควำมเห็นแตกต่ำง  เนือ่งจำก ..................................................................

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

ลงช่ือ……………..……..ผู้มอี านาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57

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



รูปแบบกำรเขียนแบบประเมินผลงำน (ผลกำรด ำเนนิงำนทีผ่่ำนมำ)

1. ปก

2. สำรบญั

3. ขอ้มูลส่วนบุคคล

4. ผลงำนทีเ่ป็นผลกำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำ

* เนื้ อหำผลงำน

* ค ำรบัรองผลงำน

5. อำ้งอิง / ภำคผนวก (ถำ้มี)



(ปก)

แบบประเมินผลงำน

............(ช่ือ- สกุล).............

ต ำแหน่ง .............. ส่วนรำชกำร..............

ขอประเมินเพือ่แต่งตั้ง

ต ำแหน่ง........................ต ำแหน่งเลขที่............

ส่วนรำชกำร....................................



หวัขอ้ เลขหนำ้

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

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

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

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

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

สำรบญั



ตอนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล

1. ช่ือ (ผู้ขอรับการประเมนิ)……………………………………………………………………..

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

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

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

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

อตัราเงนิเดือนปัจจุบนั……………บาท  

3. ขอประเมนิเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง……………….ต าแหน่งเลขที…่……………………..

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

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

กรม…………………………………….………………………………………………………



ตอนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

4. ประวตัิส่วนตัว (จาก ก.พ. 7)

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

อายุตัว….............….ปี…..……..เดือน

อายุราชการ……..…ปี……..…..เดือน

5. ประวตัิการศึกษา

คุณวุฒิและวชิาเอก ปีทีส่ าเร็จการศึกษา สถาบัน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วนัออกใบอนุญาต……………........วนัหมดอายุ………............…………….



ตอนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

7. ประวตัิรับราชการ (จากเร่ิมรับราชการจนถงึปัจจบุนั แสดงเฉพาะทีไ่ด้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดบัสูงขึน้แต่ละระดบั และการเปลี่ยนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่างๆ พร้อมแนบส าเนา 
ก.พ. 7)

วนั เดือน ปี ต าแหน่ง อตัราเงนิเดือน สังกดั

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ประวตัิการฝึกอบรมและดูงาน

ปี ระยะเวลา หลกัสูตร หน่วยงานทีจ่ัดอบรม

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................
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ตอนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ)

9. ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน (เคยปฏิบติังานเกีย่วกบัอะไรบ้างทีน่อกเหนือจากข้อ 7 เช่น   เป็น
หัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พเิศษ เป็นต้น)

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

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

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

10. หน้าทีค่วามรับผดิชอบปัจจุบนั ......................................................................................

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

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

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

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

11. ผลงานการปฏิบัติงานย้อนหลงั 2 ปี

ล าดบัที่
ลกัษณะงานด้านบริการ 

/ ปฏิบตัิการ
หน่วย
นับ

ปริมาณงานด้านบริการ / ปฏิบตัิการ

หมายเหตุ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

กลุ่มงาน เฉพาะตัว
กลุ่ม
งาน

เฉพาะตัว

หมำยเหตุ 1. แบบฟอรม์นี้ ใชเ้ฉพำะต ำแหน่งท่ีเกณฑส์ำขำก ำหนดใหเ้สนอผลงำนยอ้นหลงั 2 ปี

2. ผลงำนยอ้นหลงั 2 ปี ใหเ้สนอผลงำนที่ตรงกบัหนำ้ท่ีควำมรบัผิดชอบของต ำแหน่งที่จะไดร้บั

กำรแต่งตั้ง โดยเสนอผลงำนยอ้นหลงั 2 ปี ถดัจำกปีท่ีส่งค ำขอประเมิน เช่น ส่งค ำขอประเมินในปีงบประมำณ 

2558 ผูข้อประเมินตอ้งเสนอผลงำนของปีงบประมำณ 2556 และ 2557 เป็นตน้ กรณีท่ีระหว่ำงปีดงักล่ำว

ไดร้บัอนุญำตใหล้ำศึกษำ ใหเ้วน้ระยะเวลำที่ไดล้ำศึกษำ และใหเ้สนอผลงำนของปีงบประมำณถดัไปแทน 

3. สำยงำนท่ีจะตอ้งเสนอผลงำนยอ้นหลงั 2 ปี คือ ทนัตแพทย ์นกัสงัคมสงเครำะห ์นกัจิตวิทยำ 

นกัเทคนิคกำรแพทย ์นกัวิชำกำรเผยแพร่ นกัทรพัยำกรบุคคล และนกัประชำสมัพนัธ ์ยกเวน้ พยำบำลวิชำชีพ

ใหเ้สนอ 1 ปี (ตำม ว 157/13 กค.52) 44



ตอนที่ 2 ผลงำนที่เป็นผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

1. ช่ือผลงาน………………………………...……………..……

2. ระยะเวลาทีด่ าเนินการ……………..…………………………..…

3. ความรู้ทางวชิาการหรือแนวความคดิทีใ่ช้ในการด าเนินการ

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

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

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

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

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

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

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

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



ตอนที่ 2 ผลงำนที่เป็นผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ (ต่อ)

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

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

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

6. ส่วนของงานทีผู้่เสนอเป็นผู้ปฏิบตัิ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทัง้สัดส่วนของผลงาน)

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

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

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

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

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

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

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

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

65



ตอนที่ 2 ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนนิงำนที่ผ่ำนมำ (ต่อ)

9. ควำมยุ่งยำกในกำรด ำเนินกำร / ปัญหำ / อุปสรรค ...............................................................................

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

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

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

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

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

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

ขอรับรองว่าผลงานดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

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

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

……/………/……..
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ตอนที่ 2 ผลงำนที่เป็นผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ (ต่อ)

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลกัษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้น

ถูกต้องตรงกบัความเป็นจริงทุกประการ

ลงช่ือ……………….. ลงช่ือ……….………….

(……………….) (……….…………)

ผู้ร่วมด าเนินการ ผู้ร่วมด าเนินการ

….../……./…... ….../……./…...



ตอนท่ี 2 ผลงำนที่เป็นผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ (ต่อ)

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดงักล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกบัความเป็นจริง

ทุกประการ

ลงช่ือ………………… ลงช่ือ……….………….

(……………….) (……….…………)

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

(ผู้บงัคบับญัชาทีค่วบคุมดูแลการปฏิบตัิงาน)

หมายเหตุ หากผลงานมลีกัษณะเฉพาะ เช่น แผ่นพบั หนังสือ แถบบนัทกึเสียง ฯลฯ 

ผู้เสนอผลงานอาจส่งผลงานจริงประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการกไ็ด้



(ปก)

(ผลงำนวิชำกำรฉบบัเต็ม Full paper)

ช่ือผลงำน................................................

โดย

............(ช่ือ-สกุล).............

ส่วนรำชกำร.............................................



แบบฟอรม์

ขอ้เสนอแนวคดิ/วธีิการ

เพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงาน

ใหม้ปีระสทิธิภาพมากข้ึน



กำรเขียนขอ้เสนอแนวคิด/

วิธีกำรเพือ่พฒันำงำนหรือปรบัปรุงงำนใหม้ีประสิทธิภำพมำกข้ึน

1.  ปก

2.  ค ำน ำ

3.  เน้ือหำ

เร่ือง

หลกักำรและเหตุผล

บทวิเครำะห/์แนวคิด/ขอ้เสนอ

ผลที่คำดว่ำจะไดร้บั

ตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จ

4. เอกสำรอำ้งอิง / บรรณำนุกรม (ถำ้มี) 
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(ปก)

ขอ้เสนอแนวคิด/วิธีกำรเพือ่พฒันำงำนหรือปรบัปรุงงำน

ใหม้ีประสิทธิภำพมำกข้ึน

เร่ือง

....................................(ช่ือเรื่อง)............................

โดย

....................................(ช่ือผูจ้ดัท ำ)...............................

ขอประเมินเพือ่แต่งตั้ง

ต ำแหน่ง...........................ต ำแหน่งเลขที่...................

ส่วนรำชกำร....................................



ขอ้เสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพฒันางานหรอื

ปรบัปรงุงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน

ของ………………………
เพือ่ประกอบกำรแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่ง…………ต ำแหน่งเลขท่ี………...…..
ส่วนรำชกำร……………………………………..................................................………………
เรือ่ง………………………………………......................................................…………………

หลกักำรและเหตุผล……………..............................................…………………….
……………………………………………………………..........................................................
……………………………………………………………...........................................................................................................

บทวิเครำะห/์แนวคิด/ขอ้เสนอ………………..............................................…….
………………………………………………………………………………………....................................................................
…………………………………...................................................................................................................................................
………………………………………………………....................................................................………………………………
…………………………………..................................................................................................................................................



ผลที่คำดว่ำจะไดร้บั………………………………..........................................…….….

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

ตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จ………………………………….……...........................................
…………………………………………………...............................................................…………
………………………………………………...............................................................……………

ลงช่ือ………………ผูเ้สนอแนวคิด/วิธีกำร

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

ขอ้เสนอแนวคิด/วิธีกำรเพือ่พฒันำงำนหรือ

ปรบัปรุงงำนใหม้ีประสิทธิภำพมำกข้ึน



ตวัอย่ำงแบบฟอรม์

กำรประเมินผลงำนเพือ่ขอรบัเงินประจ ำต ำแหน่ง

เฉพำะที่เปลีย่นแปลง



ของ

………….(ช่ือ/สกุล)……………
ต ำแหน่ง……........…(ดำ้น...............) ระดบัช ำนำญกำร

ต ำแหน่งเลขท่ี ………ส่วนรำชกำร..............................

(ปก)

เอกสำรประกอบกำรคดัเลือกบุคคล

เพือ่ขอรบัเงินประจ ำต ำแหน่ง



ขอ้มูลส่วนบุคคล

1.  ช่ือ (ผูข้อรบักำรคดัเลือก)…………….…………………..……….…..

2.  ต ำแหน่ง (ปัจจุบนั)……………………….ต ำแหน่งเลขท่ี…….……...… 

ส่วนรำชกำร……………………………….……..……..…..

ด ำรงต ำแหน่งนี้ เมือ่…………………………………….………..…...

อตัรำเงินเดือนปัจจุบนั………………..บำท

3.  ขอรบักำรคดัเลือกที่จะเขำ้รบักำรประเมินผลงำนเพือ่ขอรบัเงินประจ ำต ำแหน่ง ส ำหรบัผูด้ ำรง

ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดบัช ำนำญกำร

4.  ประวติัส่วนตวั (จำก ก.พ. 7)

เกิดวนัท่ี ………..เดือน………………..พ.ศ…………..………

อำยุตวั………………ปี……………เดือน

อำยุรำชกำร…………ปี……………เดือน

แบบเสนอผลกำรปฏิบติังำนเพือ่ขอรบักำรคดัเลือก
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(ปก)

แบบประเมินผลงำนเพือ่ขอรบัเงินประจ ำต ำแหน่ง

ของ

............(ช่ือ- สกุล).............

ต ำแหน่ง ..............(ดำ้น............) ระดบัช ำนำญกำร 

ต ำแหน่งเลขที่.............ส่วนรำชกำร..............



ขอ้เสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพฒันางานหรอื

ปรบัปรงุงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน

ของ………………………
เพือ่ประกอบกำรขอรบัเงินประจ ำต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี……...............................…...…..
ส่วนรำชกำร……………………………………..................................................………………
เรือ่ง………………………………………......................................................…………………

หลกักำรและเหตุผล……………..............................................…………………….
……………………………………………………………..........................................................
……………………………………………………………............................................................................................................

บทวิเครำะห/์แนวคิด/ขอ้เสนอ………………..............................................…….
………………………………………….....................................................................……………………………………………
…………………………………...................................................................................................................................................
………………………………………....................................................................………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................................................




