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(ต ัว !)ย ่างป กน อก)

แบบรายการประกอบคำขอประเมินบุคคล 

ของ

นาย/นาง/นางสาว..........................................
ตำแหน่ง................. .......... ...............................

(ตำแหน่งเลขที่............... ..........)
ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาล.............................
สำนักการแพทย์

ขอประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้าน....................... )
(ตำแหน่งเลขท่ี  ................ .)

ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาล.............................

สำนักการแพทย์



แบบรายการประกอบคำขอประเมินบุคคล 

ของ

นาย/นาง/นางสาว...........................................
ตำแหน่ง................. .....................1............ .'..1-..

(ตำแหน่งเลขที่........... ..............)
ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาล....... ....................
สำนักการแพทย์ ’

(ต ัวอ ย ่างป ก ใน )

ขอประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้าน............ .......... )
(ตำแหน่งเลขที.่.......... ..............)

ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาล...............

สำนักการแพทย์



แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

1. ช ื่อ ....................................-............................
2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที.่..............)

ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาล...............................สำนักการแพทย์
อัตราเงินเดือนป็จจุบัน....................-........  บาท'

3. ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้าน.............  )
(ตำแหน่งเลขที.่.............. ) ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาล..............
สำนักการแพทย์
ประวิติส่วนตัว (จาก ก.ก. 1)
เกิดวันที.่...........................เด ือน......... ................. พ.ศ.................................
อายราชการ.............................. .ปี ............................... เดือน (นับถึงเดือน.... ........... )
ประวิติการศึกษา
คุณวุฒิและวิชาเอก ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบัน

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
6.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ช้ันหน่ํง ใบอนุญาตที.่..........

วันออกใบอนุญาต ............................................ วันหมดอาย.ุ............................................
6.2 บัตรประจำตัวสมาชิกสภาการพยาบาล เลขท่ีสมาชิก ................................

วันท่ีออกบัตร .......... .................................วันท่ีหมดอายุ ................................................
7. ประวิติการรับราชการ

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด
....... ................... ................ พยาบาลวิชาชีพ 3 ..................... .......... ...................

............ .............................  พยาบาลวิชาชีพ4 ................................ ..................

............................. ............. พยาบาลวิชาชีพ 5 ................................... ..................



7. ประวํติการรับราชการ (ต่อ)
วัน เดือน ปี ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด

:................................... พยาบาลวิชาชีพปฏิบติการ .................................................

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)

8. ประวิติการปีกอบรมและดูงาน
ปีพ.ศ. ว ันที่-เด ือน หลักสูตร สถาบัน

9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไวิในแบบฟอร์มนีถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ 
และไต้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลแล้ว

(ลงช่ือ) .........................................  ผู้ขอรับการประเมิน
( ................  )

วัน ท่ี .........  / ............... /



1. คุณวุฒิการศึกษา
( ) ตรงตามคุณสมปติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
( ). ไม่ตรง แต่ได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. (ตามสำเนาเอกสาร........ . ฉบับ)

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
( ) ตรงตามท่ีกำหนด (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหมื่ง)
( ) ไม,ตรงตามที่กำหนด แต่ได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. (ตามสำเนาเอกสาร........ . ฉบบ)

3. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
( ) ครบ -
( ) . .ไม่ครบ .

4. ระยะเวลาช้ันตาในการตำรงตำแหน่ง หรือเคยตำรงตำแหน่งในสายงานท่ีจะขอรับการคัดเลือก 
(ให้รวมถึงการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเคยปฎิบํตงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือเก้ือกูลด้วย)
( ) ตรงตามท่ี ก.ก. กำหนด
( ) ไม,ตรง . ;
( ) ได้รับการพิจารณาจาก อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวคับการจัดส่วนราชการ การกำหนดตำแหน่ง

และค่าตอบแทน ครั้งที่........... /...................... . เม่ือวันท่ี .................... .......................... '
(ตามสำเนาเอกสาร..........ฉบับ)

สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบํติของบุคคล 
( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะตำเนินการต่อไปได้
( ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์(ระบุเหตุผล ............ ..1...,............................... ) ^

(ลงชื่อ)......... ............................................... ผู้ตรวจสอบ
(-..................... )

(ตำแหน่ง)................... ................................
(วันที่).........../.... :...... /.............

(ลงชื่อ)............................................................... .....ผ ู้ตรวจสอบ
( .................................ะ'........................................................ )

(ตำแหน่ง)......................... ..........................
(วันที่)..... . /............. /.............

ตอนที่2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
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แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน..............................................................
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด ้าน .................................... )

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้รับ

1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
1.1 เอาใจใส่ในการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย และหรืองานท่ีเก่ียวข้อง
1.2 ยอมรับผลงานของตนเองต้ังในด้านความสำเร็จและความผิดพลาด
1.3 พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าท่ีให้ดีย่ิงข้ึน และหรือแก้ไขป็ญหา 

หรือข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน
1.4 อุทิศเวลาให้กับงานในความรับผิดชอบ
1.5 ช่วยเหลืองานอ่ืนต้ังภายในและภายนอกองค์กรต้ังงานโดยตรงและ 

งานท่ีเก่ียวข้อง

15

2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 15 '-
2.1 คิดด้นระบบแนวทางวิธีดำเนินการใหม่ๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน
2.2 แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผล และสามารถ 

ปฎิบํติได้
2.3 แสวงหาความรู้ใหม่  ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอโดยเฉพาะในสายวิชาชีพ 

และในสายงานของตน
2.4 ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทำงานให้มี 

ประสิทธิภาพและก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา
2.5 สนใจในงานท่ียุ่งยากซับซ้อน
2.6 มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้ส๋ึงเร้าภายนอก

3. การแก้ไขฟ้ญหาและการดัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรมเช่น .
3.1 วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใด ๆ
3.2 วิเคราะห์ลู่ทางแก้ไขปัญหาโดยมีทางเลือกปฎิบติได้หลายวิธี
3.3 ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
3.4 เลือกทางปฎิบํติในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม

15
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม
คะแนนท่ี

V^เดรบ

4. ความสามารถในการส่ือความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น ,
4.1 ส่ือสารกับบุคคลต่าง  ๆเช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้รับบริการ 

และผู้เกี่ยวข้องได้ดีโดยเข้าใจได้ถูกต้องตรงกัน
4.2 ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างชัดเจน 

โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
5. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น

5.1 ปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานและส่วนราชการ .
5.2 ปฎิบํติตามข้อบังคับ,ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 

และวิชาชีพของตน
5.3 มคว้ามประพฤติส่วนตัวที่เหมาะสม
5.4 มีความซ่ือสัตยสุจริต ■ ' . ะ

6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
6.1 แสวงหา ติดตาม ศึกษา ด้นคว้าหาความรู้ใหม่  ๆหรือสื่งที่เปีนั

ดวามก้าวหห้าทางวิชาการ หรือวิชาชีพอยู่เสมอ
6.2 สนใจและปรับตนเองให้ก้าวหน้าทันวิทยาการใหม่  ๆ ตลอดเวลา
6.3 นำความรู้และวิทยาการใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบํติงาน

7. การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
7.1 ยอมรับฟ้งความคิดเห็นของผู้อ่ืน
7.2 ให้ความร่วมมือในการปฎิบํติงานกับผู้อ่ืน -
7.3 เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน

8 . บุคลิกภาพ พิจารณาจากพฤติกรรมเช่น.
8.1 มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยน.
8:2 มีนํ้าใจเอ้ือเพ่ือเผื่อแผ่ '
8.3 ควบคุมอารมณ์ได้ 

' 8.4 มีความเป็นผู้นำ

1 0

10

1 0

10

รวม 100



ความเห็นของผู้ประเมิน
( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม,น้อยกว่าร้อยละ 60)
( ) ไม,ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 60)

เหตุผล ..............................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................................ ผู้ประเมิน

(........;..........  )

(ตำแหน่ง) หัวหน้าพยาบาล ฝ่ายการพุยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาล.................................

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

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างด้น
( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างด้น ดังน้ี

(ลงชื่อ)......... .............................................. ........ ผู้ประเมิน
( - ........................................ -:. )'

(ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล................
(วันท่ี) ..... ................... ............ ............ '.-

ความเห็น1ของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแสะแต่งตั้งตามมาตรา 52 (กรณีท่ีความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
ท้ัง 2 ระดับ แตกต่างกัน) . - '

( ) ผ่านการประเมิน .
(เหตุผล)

.. ( ) ไม,ผ่านการประเมิน
(เหตุ.ผล)

(ลงชื่อ)  ....................................................... ผู้ประเมิน
(.................... )

(ตำแหน่ง) ........................................................
(วันท่ี) ............................................................

ตอนท่ี 2 สรุปความเห็นในการประเมิน



แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน

ชื่อผู้ฃอรับการประเมิน ..:............ .......... ;............... .................-........ ..............
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้าน’............. .................)

ตอนท่ี 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง (ตามท่ี ก.ก. กำหนด)



8

ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3III 
สถิติปริมาณฺงาน

ลำดับ
ที่ ลักษณะงาน หน่วย

นับ

ปี พ.ศ.................■1.. ปี พ.ศ.................. ปี พ.ศ. -:........ .........

หน่วยงาน เฉพาะตัว หน่วยงาน เฉ'พ'าะตัว หน่วยงาน เฉพาะตัว

-ฃอรับรองว่าเป็นข้อความถูกข้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

(ลงช ื่อ)........................................................ ............. ผู้ฃอรับการประเมิน
, ( ................................................. )

(ตำแหน่ง).............พยาบาลวิชาชีพเปฎิ:บติการ...........
(วันท่ี) . ...................................... .........................

(ลงช่ือ) ................................................................. ผู้บังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแล
( .....................I........... .......) การปฎิบํติงานของผู้ขอรับ

(ตำแหน่ง) .หัวหน้า'พยาบาล....ฝ่าย.การพยาบาล การประเมินโดยตรง
.กล่ม.ภารฑิจข้านกา.ร.พยาบาล..โรง'พยาบาล........ .

(วันที่)................................ ......................... .

(ลงชื่อ)..................... ...'......................... ........ '............ . ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป1 ระดับ
(........... :....)

(ตำแหน ่ง)........ผู้อาน.'รุ.ยุ.กา.ร.โรงพยา,บาล
(ว ันที่).....;...................................



1. ผลงานที่เป็นผลการดำฌินงในที่ผ่านมา
ชื่อผลงาน.................................................:...........'.......................: ................................................
ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน......................... ............................................. .......................................
ขณะดำรงตำแหน่ง  ......... ........................ ระด ับ ........................ส ังก ัด ...............................

[^] กรณีดำเนินการด้วยตนเองที่งหมด
ฎ  กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน.รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานท่ีเสนอขอประเมิน 
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ท่ีได้รับ)

ตอนท่ี 2 ผลงาน

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาง่านหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ช่ือข้อเสนอ     .......... ................................:................................................
วัตถุประสงค์และหรือเปาหมาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ



คำรับรองการดำเนินการจัดทำผลงานท่ีเสนอขอประเมิน 
(เฉพาะกรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน)

ชื่อผลงาน............... ................ -........ ,...........................

ชื่อผู้ดำเนินการ ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 
ของผู้ดำเนินการแต่ละคน

ลัดส่วนการดำเนินการ 
(คิดเป็นร้อยละ)

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

ได้ตรวจสอบการจัดสัดส่วนและลักษณะงานท่ีรับผิดชอบแล้วเห็นว่าถู่กต้องตรงความ
จริงทุกประการ

(ลงช่ือ)  .................’......................... ....... :............. ผู้ขอรับการประเมิน
(. ........... .... )

(ตำแหน่ง)........... พยาบาลวิชาชีพป^บํติ.การ...............
(จันท่ี) .......................................................................

(ลงช่ือ) ะ:...................... ;.......................... .................... ผู้ร่วมตำเนินการ
(........ ...........)

(ตำแหน่ง) .................................................................
(จันท่ี) ............................................................7...

(ลงชื่อ).......̂ .................................................................. ผู้ร่วมดำเนินการ
(.................. )

(ตำแหน่ง) ................... .ร,.^.....................'............. ..........
(จันท่ี) ............. ........ .1 ....................... ........^ ;



ตอนท่ี 3 การรับร่องผองาน

1. คารับร่องของผู้ฃอรับการ่ปร่ะเมิน
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

.- (ลงช ื่อ):.... ..... ......;...............................................
( .. ........ :....... )

- (ตำแหน่ง) พยาบาลวิชาชีพ่ปฏิบัติการ
(วนท่ี) 1...;.....;.......................................................

2. คำรับร่องของผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลกฺาร่ปฏิบัติงาน)
- ไต้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
- ไต้พิจารณาข้อเสนอการพัฒนางานแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์กับราชการและเป็นไปไต้ในทางปฏิบัติ

ความเห็นอ่ืน  ๆ (ล ้ามี)................ ................................................. .............................................

(ล ง ช ื่อ )................... ...........................................
(........ ............. )

(ตำแหน่ง) หัวหน้าพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล 
- • . -  กลุ่มภารกิจต้านการพยาบาล

โรงพยาบาล............. ..................
(วันท่ี) .................................................................

3. คำรับร่องของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

(ล ง ช ื่อ ).................... .....1....... :.............'...............
(-..... :.. ...... .-...... -)

(ตำแหน่ง) ผ ู้อำนวยการโรงพยาบาล.................
(ว ัน ท ี่)...................; :......................................



เอกสารอางอง



เอกสารอางอง
เรียงตามลำด้บด้ง?โ
1. สำเนา .ก.ก. 1
2. สำเนา1วุฒิการสืกษ'า
3. สำเนาใบอนุญาตประกอ!!วิชาชีพ
4. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการพยาบาล
5. สำเนาหลักฐานการ'ฝึกอบรม ' สืกษาดูงาน
6. สำเนาคำลังให้เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หัวหน้าโครงการ และการเป็นวิทยากร
7. สำเนาเอกสาร:อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใชิประกอบการพิจารณาเช่น 

- ส ำ เนาทะเบียนสมรส
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/นามสกุล

8. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
9. แบบแสดงความประสงคํในการขอประเมินบุคคล (ตามเอกสารแนบท้าย 1)
10. เอกสารข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขของผลงานที่นำเสนอ (ตามเอกสารแนบท้าย 2)
11. สำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศผลการตัดเลือกบุคคล 

■ สำเนาประกาศผลการตัดเลือกบุคคล(เอกสารหมายเลข 10)
- สำเนาสรุปข้อมูลของผู้ฃอรับการตัดเลือก (เอกสารหมายเลข 9)
-สำเนาเอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน(เอกสารหมายเลข 11)



คำอธิบายประกอบการจัดทำ 
แบบรายการประกอบคำขอประเมินบุคคล
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คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบรายการประกอบคำขอประเมินบุคคล 

สำหรับผู้ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาขีพระดับขำนาญลาร

ปกนอกและปกใน - ใช้รูปแบบ แ บ บ อ ัก ษ ร 'ะ !^ ^ 1^6  ̂และขนาด'ฒัโาษร 20 ตามตัวอย่างท่ี
สำนักงาน ก.ก. กำหนด

- คำว่า“ น.ส.” ให ้พ ิมพ ์“ นางสาว”'
- ส่วนราชการหากพิมพ์ในบรรทัดท่ี ก.ก. กำหนดไม่พอ ให้พิมพ์ในบรรทัดถัดไป
- การพิมพ์ให้จัดข้อความกํ่งกลางทั้งหมด

เน้ือหา - ใช ้แบบอ ักษร'.^ล!!&]*โ6^ และมีขนาดอักษร ขนาด 16 ของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ . - .

- ให้ตีกรอบ กำหนดท้ันหน้า 1.5 น้ิว ท้ันหถัง 0.5 น้ิว
- หัวกระดาษบน 1.5 น้ิว ล่าง 1 น้ิว
- เลขหน้าให้พิมพ์มุมขวาด้านบน ใช้แบบอักษร 7\ะ12ล11ลฬธXV และมีขนาดอักษร

ขนาด 16 ของเคร่ือง

แบบพิจารณาคูณสมบัติของบุคคล
ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

1. ช่ือ ระบุคำนำหน้านาม ช่ือ สกุล ตรงตาม ก.พ. 7

2. ตำแหน่ง ระบุตำแหน่ง ระดับปัจจุบัน ตำแหน่งเลขท่ี สังกัด อัตราเงินเดือนปัจจุบัน

3. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระบุตำแหน่ง ระดับ และสังกัดที่ขอประเมิน
4. ประว้ติส่วนดัว

- วัน เดือน ปีเกิด ระบุให้ตรงตาม ก.ก. 1
- อายุราชการ นับถึงวันท่ีผู้ขอรับการประเมินลงนามรับรองข้อความท่ีแจ้งไว่ไนตอนท้ายของข้อมูล 
ส่วนบุคคล

5. ประวัติการศึกษา ระบุเฉพาะวุฒิการศึกษาที่ตรงกับคุณสมปติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ขอ 
ประเมินและท่ีได้มีบันทึกไว่ไน ก.ก. 1 เท่าน้ันโดยเรียงตามลำดับปี พ.ศ. ท่ีสำเร็จการศึกษา 
(เฉพาะวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สำหรับผู้ฃอประเมินด้านการ 
พยาบาลวิสัญญี ให้ระบุประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาลในหัวข้อนี้)
- ผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย์ โดยสภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมิติปริญญา 

และ หรือ ผู้ขอประเมินด้านการพยาบาลวิสัญญี ให้พิมพ์ตามตัวอย่างดังนี
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5. ประวํติการศึกษา
คุณวุฒิและวิชาเอก ปีที่สำเร็จการศึกษา , สถาบัน

0 ^  ‘ะ *พยาบาลศาสตรบัณฑต. 2539 วทยาลยพยาบาลเกอการณย 
(สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล)

ประกาศนียบัตรวิสัฌณีพยาบาล 2545 คณะแพทยศาสตร์คิริ ราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ราช:วิทยา1ลัยวิลัญฌี!.เพ.ทย์
แห่งประเทศไทย

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระบุชื่อใบอนุญาตให้ตรงกับชื่อใบอนุญาตที่แนบ ตามตัวอย่าง ตังน้ี
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
6.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ช้ันหน้ีง ใบอนุญาตท่ี 4111154000 

วันออกใบอนุญาต วัน,ท่ี. 19 ธนว;ไค.มุ. พ5ศ,.25.59 วันหมดอายุ วัน,ท่ี. 18 มีนาคม พ,ศ,.2563
6.2 บัตรประจำตัวสมาชิกสภาการพยาบาล เลขท่ีสมาชิก 70000...

วันออกบัตร วัน.ท่ี.19.ธัน.วาคม.พ,ศ,.2559 วันบัตรหมดอายุ วันท่ี..1.8มีนาคมพ,ศ,2563

.ๆ ประวิฅกิารรับราชการ ระบุวัน เดือน ปี ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและสังกัดตังแต่เริ่มรับราชการ 
จนถึงป็จจุบันโดยแสดงเฉพาะรายการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ และ 
การเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งในสายงานและสังกัดต่าง  ๆ รวมตั้งระบุอัตราเงินเดือนครั้งสุดท้ายท่ี 
ได้รับการเล่ือนชั้นเงินเดือน

8. ประวิติการปีกอบรมและดูงาน (ไม่น้อยกว่า 3 ปีย้อนหลัง) ใชป้ปีฏิทิน
- ระบุปี พ.ศ. วันท่ี เดือน หลักสูตร และสถาบันท่ีจัดการปีกอบรม สัมมนาและดูงานท่ีเก่ียวข้อง 

กับตำแหน่งที่ขอประเมินโดยเริ่ยงข้อมูลจากอดีตถึงป็จจุบัน
- การเขียนหลักสูตรท่ีเข้ารับการอบรมให้เขียนเหมือนใบประกาศ หรือคำส่ังท่ีแนบ กรณีผู้ฃอรับการ 

ประเมินแนบเอกสารท่ีเป็นคำส่ัง ให้ขีดเสันใต้ช่ือตนเอง พร้อมลงนามกำกับ ในกรณีท่ีไม่มีใบประกาศหรือ 
คำส่ัง แต่ได้เข้าร่วมอบรมกับสถาบันอื่น ให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันท่ีจัดการอบรม พร้อมแนบใบ 
ลงลายม ือช ื่ออบรมจากสถาบันบ ัน

- สถาบัน หมายถึง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการปีกอบรม สัมมนาและดูงาน เช่น 
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นด้น

- เป็นการอบรมท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับทางการพยาบาล อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และ เป็นเร่ืองท่ีไม,ซ้ํากัน
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ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีนอกเหนือจากงานประจำและมีคำสั่ง 
แต่งตั้งหรือหนังสือเชญ พร้อมแนบเอกสารประกอบ เชน เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน 
ก่รรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น ซ่ํงควรเป็นคำส่ังท่ีเก่ียวข้องกับการพยาบาล 
ไม่รวมการตรวจรับพัสดุ โดยให้เขียนว่า “คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ...ตามที่ระบุใน 
คำสั่งนั้น” โดยให้เรียงข้อมูลจากอดีตถึงบัจจุบัน โดยกำหนดให้มีอย่างน้อย 3 -  5 เร่ืองโดยไมซากัน 
ในแต่ละปี
หมายเหตุ คำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคำสั่งที่แต่งตังโดยผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน 
ข้ึนไป

การลงนามรับรองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ฃอรับการประเมินลงลายมือชื่อ(ชื่อ-สกุล) และระบุวัน เดือน ปี ท่ีจัดทำ
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ตอนท่ี 2 การตรวจสอบคูณสมบัติของบุคค่ล
ข้อ 1 . - ข ้อ2. เป็นไป่ตามแบบการตรวจสอบคุณสมบํติฃองบุคคล(ตอนที่2)
สำหรับกรณีข้อ 1 และข้อ 2 ไม,ตรงตามท่ีกำหนด แส่ได้รับการยกเวนจาก ก.ก. ให้ระบุมติ คร้ังท่ีอนุมิติ 
พร้อมแนบมติดังกล่าว
ข้อ 3. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

( ) ครบ
- กรณีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่ครบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(นำซีเดิมมานับรวมกับ 

ระดับปัจจุบัน /เคยดำรงตำแหน่งในระดับ 5 หรือท่ี ก.ก. เทียบเท่ามาแล้วไม,น้อยกว่า 2ปี หรือ 
เคยดำรงตำแหน่งระดับ 4 หรือท่ี ก.ก. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี') ให้พิมพ์
( ) ครบ (ตามมติ ก.ก. คร้ังท่ี 6/2554 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2554)

- กรณีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้พิมพ์ 
( ) ครบ (ตามมติ ก.ก. คร้ังท่ี 5/2554 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2554)

ข้อ 4. ระยะเวลาข้ันตาในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานท่ีจะขอรับการกัดเลือกให้รวมถึง 
การดำรงตำแหน่งในสายงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือเก้ือกูลกันด้วย

( ) ตรงตามท่ี ก.ก. กำหนด หมายถึง มีระยะเวลาขั้นตาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรง 
ตำแหน่งในสายงานที่จะกัดเลือกตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตำแหน่งที่จะกัดเลือก 
ครบิล้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล ฯ กำหนด (ตามเอกสารหมายเลข 4 
หน้า 1 8 -1 9 ของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล ฯ)

( ) ไม่ตรง หมายถึง มีระยะเวลาข้ันตาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงาน 
ท่ีจะกัดเลือกตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตำแหน่งท่ีจะกัดเลือกไม่ครบล้วนตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินบุคคล ฯ กำหนด

( ) ส่งให้อ.ก.ก.วิสามัญเก่ียวกับการกำหนดตำแหน่งอัตราเงินเดือนและการสอบเป็นผู้พิจารณา 
หมายถึง กรณีที่ผู้ขอรับก่ารกัดเลือกมีระยะเวลาขั้นตาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรง 
ตำแหน่งในสายงานท่ีจะกัดเลือกไม,ครบตามท่ีหลักเกณฑ์กำหนด และเป็นกรณีท่ีต้องนำ 
ลักษณะงานที่ปฏิปติของตำแหน่งอื่นที่เก่ียวข้องหรือเกื้อกูลกันนำเสนอ อ.ก.ก. วิสามัญ 
เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งอัตราเงินเดือนและการสอบเป็นผู้พิจารณา ท้ังน้ี ให้ระบุมติ 
อ.ก.ก. ครั้งที่อนุมิติพร้อมแนบมติดังกล่าว (ตามแนวทางการพิจารณานับระยะเวลาขั้นตา 
ในการตำรงตำแหน่ง หน้า 2 1 -2 2  ของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล ฯ)
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สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบํติของบุคคล

. ( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการต่อไปได้หมายถึง ผู้ขอรับการประเมินมีคุณสมปติ 
ครบถ้วนตามข้อ 1 -  ข้อ 4 ข้างด้น

( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะดำเนินการต่อไปได้แต่ต้องให้ อ.ก.ก. วิสามัญเก่ียวกับการกำหนด 
ตำแหน่งอัตราเงินเดือนและการสอบเป็นผู้พิจารณาในเร่ืองระยะเวลาข้ันตาในการดำรงตำแหน่ง 
หมายถึง ผู้ขอรับการประเมินมีคุณสมปติในข้อ 1 -3  และได้รับอนุมิติให้นำระยะเวลา 
ในการดำรงตำแหน่งในสายงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือเกื้อกูลกันมานับรวมด้วยแล้ว 

( ) ไม'อยู่ในหลักเกณฑ์ หมายถึง ผู้ขอรับการประเมินมีคุณสมปติของบุคคลไม,ครบท้ัง 4 ข้อ 
พร้อมท้ังระบุเหตุผล

ผู้ตรวจสอบคูณสมบัติของบุคคล หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการที่ปฎิปติงานการเจ้าหน้าที่ หรือผู้รับผิดชอบ 
งานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ เป็นผู้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อ(ชื่อ-สกุล) และระบุวัน เดือน ปี 
ท่ีตรวจสอบ ทั้งน้ี ไม,ก่อนวันท่ีผู้ฃอรับการประเมินลงนามในแบบพิจารณาคุณสมปติของบุคคล (ตอนท่ี 1)

ผู้ตรวจสอบ

- ให้พิมพ์ตามตัวอย่าง ตังน้ี

(สงช่ือ)......... ................... ............................ผู้ตรวจสอบ  ------ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท้ัวไป
(....... ...1.'............................. 8........) . 1 ของแต่ละโรงพยาบาล

(ตำแหน่ง).............. ..................................
(วันที่)... /............../... .........

(ลงชื่อ)............ .ใ.......................... ................ผู้ตรวจสอบ  --------- ^  . หัวหน้ากลุ่มงานการัเจ้าหน้าท่ี
(..•.1............ .........1'........................ ) - , สก. สนพ.

(ตำแหน่ง)......................................8...;...... •''ใ
(วันที่)........ /.  ......../.
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แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

ตอนท่ี 1 รายการประเมิน
- ระบ ุช ื่อ-สก ุล ตำแหน่ง ระดับด้านของตำแหน่งที่ขอประเมินให้ถูกต้อง
- ผู้บังคับบัญชาชั้นด้นท่ีควบคุมดูแลการปฎิน่ติงานของผู้ขอรับการประเมิน เป็นผู้ให้คะแนนใน 

การประเมินคุณลักษณะของบุคคลตามข้อเท็จจริงโดยระบุคะแนนในช่อง “คะแนนที่ได้รับ” ให้ครบทุกข้อ . 
และคะแนนรวมของทุกข้อต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ60 กรณีให้ผ่านการประเมินและน้อยกว่าร้อยละ60กรณี 
ไม่ให้ผ่านการประเมิน

ตอนท่ี 2 สรุปความเฟ้นในการประเมิน

ผู้ประเมิน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฎิน่ติงานของผู้ขอรับการประเมินโดยตรงเป็นผู้ 
ประเมินคุณลักษณะของบุคคลและให้ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ เป็นผู้ประเมินในอันดับต่อไป

ความเฟ้นของผู้ประเมิน
- กรณีให้คะแนนไม,น้อยกว่าร้อยละ60 ให้ใส่ (7 )  หน้าข้อความ ผ่านการประเมิน
- กรณีให้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ60 ให ้ใส ่( 7) หน้าข้อความไม,ผ่านการประเมิน

โดยระบุเหตุผลท่ีผ่านหรือไม,ผ่านการประเมินและลงลายมือชื่อ(ชื่อ-สกุล) ผู้ประเมินตำแหน่ง 
และวัน เดือน ปี ท่ีประเมินคุณลักษณะของบุคคล และการให้คะแนนไม่ควรเกิน 90 คะแนน

ความเฟ้นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
- กรณีเห็นด้วยกับผู้ประเมินข้างด้นให้ใส่ (7) หน้าข้อความ “เห็นด้วยกับการประเมินข้างด้น”
- กรณีมีความเห็นแตกต่างจากผู้ประเมินข้างด้นให้ใส่ (7) หน้าข้อความ “มีความเห็นแตกต่าง 

จากการประเมินข้างด้น” โดยระบุเหตุผล และลงลายมือชื่อ(ชื่อ-สกุล) ผู้ประเมิน ตำแหน่ง 
และวัน เดือน ปี ท่ีประเมิน

ความเฟ้นของผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 52 เฉพาะกรณีที่ความเห็นของผู้บังคับบัญชาทั้ง 
2 ระดับ แตกต่างกัน

- กรณีผ่านการประเมิน ให้ใส่ (7) หน้าข้อความ “ผ่านการประเมิน”
โดยระบุเหตุผล และลงลายมือชื่อ(ชื่อ-สกุล) ผู้ประเมิน ตำแหน่ง และวันเดือนปี ท่ีประเมิน

- กรณีไม่ผ่านการประเมิน ให ้ใส ่ (7) หน้าข้อความ “ไม,ผ่านการประเมิน” .
โดยระบุเหตุผล และลงลายมือชื่อ(ชื่อ-สกุล) ผู้ประเมิน ตำแหน่ง และวันเดือนปี ท่ีประเมิน

หมายเหตุ การลงวัน เดือน ปี ต้องไม่ก่อนวันท่ีตรวจสอบคุณสมบํติฃองบุคคล
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แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน

ระบุช ื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับ ด้านและหรือสาขา ของตำแหน่งท่ีฃอประเมินให้ถูกต้อง 

ตอนท่ี 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน ให้บรรยายลักษณะงานท่ีปฎิปติจริงของตำแหน่งปัจจุบัน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบํติการ (ตำแหน่งเลขที่................ ) ผิายการพยาบาล

โรงพยาบาล........................................  สำนักการแพทย ปฏิบ ัต ิงานประจำ.......,........... ..............
หอผู้ป่วย........................ / ห้อง...,................................  ได้รับมอบ.หม่ายให้ปฏิบํติหน้าที่ดังนี.้..................
(ให้บอกหน้าท่ีความรับผิดชอบที่ทำเป็นรายข้อ ไม่ใช้ความเรียง ไม่ต้องใส่เหตุผล (10๖ (16ร01ชุ่)เ1011) โดยเร่ิม 
จากงานด้านบริการ ด้านวิชาการ และด้านบริหาร ตามลำดับ)

ด้านบริการ
1 ......  1....'...... :.......:....  '
2........ ........................... . '
3 ...................................................................................................................................................................      ;

ด้านวิชาการ '
1......................................
2....................... , ............
3 ................................. ..................................................................................................

ด้านบริหาร
1..... ................................
2......................................
3 ;  ............................................................. ... ...........................  . . . . . . . .

' 2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง (ตามที่ก.ก.กำหนด)
2.1 กรณีขอรับการประเมินในตำแหน่งที่ครองอยู่ให้ระบุ “เช่นเดียวลับข้อ 1” โดยถ้ามี 

' •■  ' หน ้าท ี่ความร ับผ ิดช ่อบนอกเหน ือจาก ุข ้อ1 ให ้แสดงรายละเอ ียดเพ ็่มเต ิม
2.2 กรณีขอรับการประเมินในตำแหน่งอื่น ให้ระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่งท่ีขอ 
ประเมิน
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ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี 

สถิติปริมาณงาน

1. ใช้สถิติปี พ.ศ.(1 มกราคม-31ธันวาคม)โดยให้นับจากปีท่ีเสนอขอประเมิน ย้อนหลัง3ปี เช่นขอประเมิน 
ปี พ.ศ. 2560 ต้องใช้ผลการปฎิบํติงานย้อนหลัง 3 ปี คือ ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้น 
ในกรณีสถิติไม่ครบ 36 เดือน ต้องย้อนหลังตามสถิติท่ีขาด สำหรับกรณีท่ีมีการย้ายสังกัด (ในช่วงระยะเวลา 
ย้อนหลัง 3 ปี)ให้แยกผล'การปฎิบํติงานตามข้อเท็จจริง
2. กรณีลาคลอด ถ้าลาตามสิทธิไม่ต้องเพ่ิมสถิติ ถ้าลาเล้ียงดูบุตรเพิ่มจากสิทธิที่ไต้รับ ต้องทำสถิติเพ่ิมตาม 
จำนวนวันท่ีลาเพ่ิม
3. กรณีลาศึกษาต่อการพยาบาลเฉพาะทาง หรือลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท ให้ทำสถิติเพ่ิม
4. ให้เขียนสถิติกลุ่มโรค ในเร่ืองท่ีทำผลงานต้องเขียนไวในสถิติด้วย เช่น เสนอผลงานเรื่อง การพยาบาล 
ผู้ป่วยกลามเน้ือหัวใจขาดเลือด จะอยู่ในกลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในกรณีท่ีมีสถิติ 
มาก แต่โรคที่ทำมีสถิติน้อย ให้ใส่สถิติโรคในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่ม และในหัวข้อสุดท้ายจึง 
เขียนการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆ
5. ปริมาณสถิติต้องเหมาะสมกับบริบทปริมาณงานท่ีทำจริง เช่น ห้องคลอด ห้องผ่าดัด เป็นสถิติเฉพาะตัว 
ส่วนหอผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิไต้สถิติ เพราะช้ืนเวรเช้า บ่าย ดึก
6. ถ้าสถิติมีหลายหน้า หมายเหตุให้ใส่หน้าสุดท้าย
7. ให้หัวหน้าหอผู้ป่วยเขียน ช่ือ นามสกุล ตัวบรรจง ตรงมุมขวาใต้ตารางทุกหน้า ไม่ต้องเขียน หรือ 
ประทับตราตำแหน่ง

การลงนามรับรองสถิติปริมาณงาน

ผู้ฃอรับการประเมิน ลงลายมือช่ือ (ช่ือ - สกุล) ตำแหน่ง และวัน เดือน ปี ท่ีรับรอง ท้ังน้ี ไม่ก่อนวันท่ี 
ผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล

ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมินโดยตรง
กรณีท่ี 1 ผู้บังคับบัญชากับผู้ขอรับการประเมิน สังกัดหน่วยงานหรือส่วนราชการเดียวกัน 

(ตลอดท้ัง 3 ปี) ให้ผู้บังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานลงลายมือชื่อ (ช่ือ - สกุล) ตำแหน่งและวัน 
เดือน ป ี ท ีรับรอง
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กรณีท่ี 2 ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ขอรับการประเมิน มีการย้ายหน่วยงานหรือเกษียณอายุ 
ราชการ (ในช่วงระยะเวลา 3 ปี) ให้ผู้บังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฎิฟ้ติงานในแต่ละช่วงเวลาบันลง 
ลายมือช่ือ (ช่ือ - สกุล) ตำแหน่ง และสังกัดบัจจุบัน แล้วต่อท้ายด้วยข้อความว่า “ขณะดำรงตำแหน่ง...
สังกัด่หน่วยงานหรือส่วน่ราชการเดิม” พร้อมท้ังระบุวัน เดือน ปี ท่ีรับรอง

ผู้บังคับบัญชาเหนือฃึนไป 1.รฺะดับ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล) ตำเนินการเช่นเดียวกับกรณีที 1 
หรือกรณีที่2 '

หากผู้ขอรับการประเมินไม,สามารถติดตามให้ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฎิบํติงานหรือ 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ ลงนามรับรองได้ด้วยสาเหตุใด่ก็ตาม ให้ผู้ฃอรับการประเมินเสนอให้ 
ผู้บังคับบัญชาฟ้จจุบันคนใดคนหนี้งหรือทั้ง 2 คนแล้วแต่กรณีพิจารณาลงนามรับรองให้ พร้อมท้ังจัดทำ 
คำอธิบายสาเหตุที่ด้องให้ผู้บังคับบัญชาบัจจุบันลงนามรับรอง โดยหมายเหตุไว้ที่ท้ายการรับรองของ 
ผู้บังคับบัญชาบัจจุบันว่า“ผู้บังคับบัญชาท่ีคว่บคุมดูแลการปฎิบํติงานของผู้ฃอรับการประเมินโดยตรงหรือ
ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ(แล้วแต่กรณี)ในระหว่างวันท่ี........... ถึงวันที่.............คือ.....................
บัจจุบันเกษียณอายุราชการ หรือบัจจุบัน'ดำรงตำแหน่ง   ............. แ.....” : ; ;

ตอนท่ี 2 ผลงาน

ผลงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา และข้อเสนอ แนวคิด 
วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยผลงานท่ีจะนำมาประเมินจะต้องอยู่ 
ในเง่ือนไข ดังน้ี

1. ต้องเสนอผลงานท่ีปฎิบํติระหว่างดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ หากใช้การเทียบระดับตำแหน่ง 
ตามระบบจำแนกตำแหน่งเดิมเพื่อเสนอผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เม่ือเสนอขอประเมินเพ่ือ 
แต่งท้ังให้ดำรงตำแหน่งระคับ 6 ต้องเสนอผลงานที่เป็นผลงานท่ีปฏิบํติระหว่างดารงตำแหน่งระดับ 5 เดิม 
และควรเป็นผลงานท่ีเกิดข้ึนในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ยกเว้นกรณีเป็นผลงานท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นพิเศษ 
และพบได้ยากสามารถเสนอผลงานเพ่ือขอประเมินในปีเดียวกันได้ แต่เน้ืองานน้ันจะต้องสิ้นสุดก่อนเสนอ 
ขอคัดเลือก

2. ' ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพันธ หรืองานอื่นใดท่ีเป็นส่วฺนหนี้งของการศึกษาเพื่อขอรับุ 
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหน้ีงของการปีกอบรม

3. กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้เสนอผลงานประเมินได้มี 
ส่วนร่วมในการจัดทำ หรือผลิตผลงานในส่วนใด และเป็นสัดส่วนเท่าใด และมีคำรับรองจากผู้มีส์วนร่วม 
ในผลงานนั้นและจากผู้บังคับบัญชาด้วย
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4. ผลงานที่นำมาใช้ประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งดังให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้วจะนำมา 

เสนอให้ประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้นอีกไม่ได้ ยกเว้นผลงานท่ีได้มีการศึกษา ค้นคว้า พัฒนา 
และปรับปรุงเนือหาสาระให้กว้างขวางและเป็นประโยชน์ย่ิงข้ึนอย่างเห็นได้ชัด

5. แนวคิดเพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ต้องเป็นแนวคิดท่ีจะพัฒนางานในตำแหน่งท่ี 
จะได้รับก่ารแต่งตั้งและมีการกำหนดดัวช้ีวัดความสำเร็จของการดำเนินงานไว้ด้วย

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
หมายถึง ผลการดำเนินงานชื่งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเสนอขอคัดเลือก เป็นผลสำเร็จของงานท่ี 

เกิดจากการปฎิบํติงานในดำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฃอ่รับการประเมิน อาจเป็นงานวิจัย 
กรณีศึกษา หรืออื่น ๆ ท้ังน้ีผู้ฃอรับการประเมินอาจจะนำผลงานจากหน่วยงานเดิมมานำเสนอได้ถ้าตำแหน่ง 
ที่ขอรับการประเมินเป็นตำแหน่งที่มีลักษณะงานในด้านและหรือสาขาเดียวกัน

ชื่อผลงาน การตั้งชื่อผลงานจะต้องระบุชื่อเรื่องให้กระชับ ชัดเจน สามารถสื่อให้เห็นถึงสึ๋งที่ผู้ 
ขอรับการประเมินฺได้ปฎิบํติงานหรือบทบาทของผู้ขอประเมินที่ได้ดำเนินการในผลงานชิ้นนี้ ควรเขียนให ้
ครอบคลุม เนื่องจากภายหลังประกาศไม่สามารฤแก่ไขได้

ช่วงระยะเวลาท่ีทำผลงาน ระบุช่วงระยะเวลาท่ีดำเนินการต้ังแต่เร่ิมด้นถึงระยะเวลาท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ 
ของผลงาน เช่น ใช้เวลาการทำผลงาน 5 วัน ให้ระบุว่า 5 วัน (ต้ังแต่วันท่ี 10มกราคม 2561-14มกราคม 2561)

หมายเหตุ กรณีผู้ฃอรับการประเมินจัดทำผลงานประเภทกรณีศึกษา การนับระยะเวลาให้เริ่มจาก 
วันท่ีรับผู้ป่วยไว้ในความดูแลจนถึงวันท่ีผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล (ต้ังแต่ผู้ป่วย 3ฟ่ฟ! ถึง ฟรเะฟฆ-ฐธ)

- ผู้ป่วย0?อและธ?ไม่ได้นอนโรงพยาบาลเริ่มตั้งแต่ทำ0356จนผู้ป่วยมา?/!;
- ผ ู้ป ่วย0?0 ธ ? ห้องคลอดหรือห้องผ่าดัดและ?:?ที่นอนโรงพยาบาลให้ตามเยี่ยม 

ผู้ป่วยอย่างน้อย 1 คร้ัง และให้คำแนะนำ
- หอผู้ป่วยต้ังแต่ทำ 0356 ถึงกลับบ้าน

■ -. ขณะดำรงตำแหน่ง ระบุ่ชื่อตำแหน่ง ระดับ สังกัด ขณะปฎิบํติงานเร่ืองท่ีเสนอขอประเมิน
กรณีดำเนินการด้วยตัวเองทั้งหมด ให้ทำเคร่ืองหมาย! 7 1
กรณีดำเนินการร่วมกัน่หลายคน ให้ทำเคร่ืองหมาย ฒ  และจัดิทำร่ายละเอียดตามแบบฟอร์มหน้า 11
ผลสำเร็จของงาน อธิบายผลที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการในผลงานที่เสนอ 

ว่าเกิดเป็นผฺลผลิต (011บุ)ฬ) หรือผลลัพธ์ ((วง!001116) หรือผลกระทบ (๒ชุ)30เ) อย่างไร โดยอาจมีดัวช้ีวัด 
ความสำเร็จของงานที่เป็นรูปธรรมด้วยก็ได้
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หมายเหตุ: กรณีผู้ขอประเมินจัดทำผลงานประเภทกรณีศึกษา ควรสรุปกรณีศึกษาให้ทราบ 

โดยย่อก่อน โดยกล่าวตั้งแต่เรี่มแรกว่าเกิดอะไรขึ้น ผู้ป๋วยเป็นอะไรมา มีการให้การพยาบาลอย่างไร 
ผลเป็นอย่างไร ใช้เวลารักษานานเท่าใด.แล้วค่อยกล่าวถึงผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่ได้รับุ

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขน
หมายถึง ช้อเสนอที่มีลักษณะงานในด้านและหรือสาขาตรงตามตำแหน่งที่ฃอประเมิน ซ้ืงเป็นเร่ือง 

ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่เป็นเรื่องที่ผู้ขอรับการประเมินต้องการจะดำเนินการเพื่อแก้ไขป’ญหาในงานท่ี 
ปฎิบํติหรือปัญหาของหน่วยงานและคาดหวังให้เกิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ท้ังน้ี ข้อเสนอดังกล่าวจะต้องสามารถดำเนินการได้จริง มีความเป็นไปได้ในทางปฎิบํติ และควรคำนึงถึง 
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ แผนปฎิบติราชการของหน่วยงาน อำนาจหน้าท่ีของหน่วยงาน และบทบาทหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบของผู้ฃอรับการประเมิน กรอบของกฎหมาย และสามารถวัดความสำเร่ืจได้อย่างเป็นรูปธรรม

.ช ื่อ ข ้อ เส น อ  ต้องสอดคล้องกับสาระสำคัญขอํงเรื่องที่ขอประเมิน :
วัตถุประสงค์และหรือเห้าหมาย อธิบายว่าเรื่องที่นำเสนอนั้นมีจุตมุ่งหมายให้เกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลในเร่ืองใด อย่างไร ทั้งนี้ เปัาหมายท่ีกำหนดต้องสามารถวัดได้จริงท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ อธิบายว่าเม่ือดำเนินการตามข้อเสนอแล้วด้อํงการให้เกิดประโยชน์ 

อย่างไรต่อประชาชน หน่วยงาน กรุงเทพมหานค่ร วิชาชีพ หรือข้าราชการ - ..

คำรับรองการ่ดำเนินการจัดทำผองานที่เสนอขอประเมิน (เฉพาะกรณีดำเน์นการร่วมกันหลายคน)

.ชื่อผลงาน ระบุชื่อผลงานให้ตรงกับช่ือท่ีเสนอไวัในตอนท่ี 2 ซํ่งเป็นชื่อผลงานท่ีเป็นผลการ 
ดำเนินงานท่ีผ่านมา :

ชื่อผู้ดำเนินการ ระบุชื่อผู้ดำเนินการท้ังหมด (ผู้ขอรับการประเมิน และผู้ร่วมดำเนินการ) โดย 
เรียงลำดับตามลัดส่วนการดำเนินการจากมากไปหาน้อย

ลักษณะงานที่รับผิดชอบของผู้ดำเนินการแต่ละคน อธิบายลักษณะงานท่ีผู้ดำเนินการแต่ละราย 
รับผิดชอบว่าได้ดำเนินการอย่างไร ;

ลัดส่วนการดำเนินการ. ระบุลัดส่วนเป็นร้อยละที่ผู้ดำเนินการแต่ละรายรับผิดชอบ (ผลงานท้ังหมด 
คิดจากจำนวนเต็มร้อย)

.การลงนามรับรองความลูกด้อง ผู้ขอรับการประเมินและผู้ร่วมดำเนินการทุกรายลงลายมือชื่อ 
(ช ื่อ -ส ค ุล ) ตำแหน่งและ วัน เดอน ปีที่รับรอง ทั้งนี้ ไม,ก่อนวนที่ผู้ขอรับการประเมินลงนามรับรอง 
ในแบบพิจารณาคุณสมบติฃองบุคคล (ตอนท่ี 1)



ตอนที3 การรับรองผลงาน

1. คำรับรองของผู้ฃอรับการประเมิน
ผู้ขอรับการประเมินลงลายมือชื่อ(ชื่อ-สกุล) ตำแหน่ง และวัน เดือน ปีที่รับรองผลงาน 

ทั้งนี้ ไม,ก่อนวันที่ลงนามรับรองในแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (ตอนท่ี 1)

2. คำรับรองของผู้บังคับบัญชา
ผู้บ ังคับบัญชาบัจจุบันที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ฃอรับการประเมินโดยตรง 

(หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล)เป็นผู้ลงลายมือชื่อ(ชื่อ-สกุล) ตำแหน่ง และวัน เดือน ปี ท่ีรับรอง

3. คำรับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป
ผู้บังคับบัญชาบัจจุบันเหนือขึ้นไป 1 ระดับ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล) เป็นผู้ลงลายมือชื่อ 

(ช ื่อ-สก ุล) ตำแหน่ง และวัน เดือน ปี ท่ีรับรอง
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เอกสารอ้างอิง

1. สำเนา ก.ก. 1 ท่ีเป็นปัจจุบัน และได้รับการรับรองจากการเจ้าหบัาที่ของหน่วยงาน
2. สำเนาวุฒิการศึกษา ท่ีตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งท่ีฃอประเมิน
3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
4. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการพยาบาล 1. ' ' .
5. สำเนาหลักฐานการัฝืกฺอบรม ศึกษาดูงาน เฉพาะที่อ้างไวในจ้อ 8 ของตอนท่ี 1 จ้อมูลส่วนบุคคล
6. สำเนาคำสั่งให้เป็นค่ณะกรร่มการ คณะอนุกรร่มการ คณะทำงาน หัวหน้าโคร่งการ และการเป็น 

วิทยากร เฉพาะที่อ้างไวิไนจ้อ 9 ของตอนท่ี 1 จ้อมูลส่วนบุคคล
7. สำเนาเอกสารอ่ืน  ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณา เช่น มติ อ.ก.ก. วิสามัญเก่ียวกับการกำหนด 

ตำแหน่งอัตราเงินเดือนและการสอบ กรณีท่ีผู้ฃอรับการคัดเลือกได้รับอนุมติให้นำระยะเวลาในการ 
ดำรงตำแหน่งในสายงานอ่ืนท่ีเกี่ยวจ้องหรือเกื้อกูลมานับเป็นระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ 
ขอประเมิน เป็นด้น

8. สำเนาบัตรบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
9. แบบแสดงความประสงค์ในการขอประเมินบุคคล (ตามเอกสารแนบท้าย 1)
10. เอกสารจ้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขของผลงานท่ีนำเสนอ (ตามเอกสารแนบท้าย 2)
11. สำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล•เอกสารหมายเลข9 และเอกสารหมายเลข 11

ทั้งน้ี ให้ผู้ฃอรับการประเมินรับรองสำเนาเอกสารท่ีแนบตาม1จ้อ 2 -1 0  ทุกฉบับ.และให้เรียงเอกสาร 
ตามลำตับท่ีอ้างถึง
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ะ ผลงานประกอบการพิจารณาประ*มินบุคคล



(ตัวอย่างปกนอก)

ผลงานประกอบการพิจารณาประฒินบุคคล 
เพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้าน........... )

เร่ืองท่ีเสนอให้ประเมิน
1. ผลงานท่ีเป็นผลการตำเนินงานท่ีผ่านมา

เร่ือง....'........... ........................................................ ... .............................................
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากฃึน

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

เสนอโดย

นาย/นาง/นางสาว...............................................
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบํตการ

(ตำแหน่งเลขที่..................... )
ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาล....................... .
สำนักการแพทย์



ผลงานที่เป ็นผลการดำเน ินงานที่ผ ่านมา 31

1. ชื่อผลงาน........................................ ..........................

2. ระยะเวลาที่ดำเนินการ..............................................

3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดท่ีใชในการดำเนินการ
1................................

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

3 .......................................................................
4 .......................................................................
5 ..... ............................ ......................................

4. สเปลาระสำคัญของเรื่องและขั้นตอนการดำเนินการ.

5. ผู้ร่วมดำเนินการ (ถ้ามี) - 1.......................................  สัคส่วนของผลงาน
2 .............................. ......... สัคส่วนของผลงาน
3 .................................... สัดส่วนของผลงาน
4 .................................... สัคส่วนของผลงาน
5 .................................... สัดส่วนของผลงาน

6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทังสัดส่วนของผลงาน)



ๆ. ผลสำเร็จของงาน

ร. การนำไปใช้ประ!ยชน์

9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคใ'นการดำเนินการ

10. ข้อเสนอแนะ



ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเปีนความจริงทุกประการ
33

ลงช่ือ ............ -...-.................. .........
(............................................. )

ผู้ขอรับการประเมิน
........... / ........... / ............

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ 
ความเป็นจริงทุกประการ

ลงซอ ................................................... ล งซ อ ..................................................
(....................) (........................)

ผ ู้ร ่วมดำเน ินการ ผู้ร ่วมดำเน ินการ
'  ............. / ................./ .................. ............../ .............. / ...............

ลงชื่อ ................................................... ลงชื่อ ..................................................
(................... ) (...................)

ผ ู้ร ่วมดำเน ินการ ผู้ร ่วมดำเนินการ
............. / ................./ ................. ............. / .............. / ...............

ไต้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

ลงซอ ............................................. ลงซอ.............................................
0............................................. ) (..............................................)

ตำแหน่ง....................................... ผ้อำนวยการสำนัก/กอง..............
........... /.............../...............

(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดำเนินการ)
..... /..... /......

หมายเหตุ กำทนคเนื้อทาจำนวนไม่น้อยกว่า 5 หน้า และไม'เกิน 10 ทน้าของกระดาษ ^4 
ใช้แบบอักษร ./รอภอ. ]นร-̂  และมีขนาดอักษรขนาด 16 ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หรือใช้ขนาดตัวอักษรจากเครื่องพิมพ์ดีด



ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ของ............................................................................

34

เพ่ือประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน'ง.......................................................ด้าน (ถ้ามี)
(ตำแหน่งเลขที่......................) สังกัด.:............ .................................................................

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

หลักการและเหดผล

วัดลุประสงค์และหรือเป้าหมาย

กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอ

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
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คัวชีวัดความสำเร็จ

ลงช่ือ
(..... .............. )

ผู้ขอรับการประเมิน 
............/ ............ / .............

หมายเหดุ กำหนดเนือหาจำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน้า และไม่เกิน 5 หน้าของกระดาษ /แ4
ใช้แบบอักษร 1̂128*113. '©ใV และมีขนาดอักษรขนาด 16 ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หรือใช้ขนาดตัวอักษรจากเคร่ืองพิมพ์ดีด



คำอธิบายประกอบการจัดทำ 
ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
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คํใอธิบายประกอบการจัดทำผลงาน

สำหรับผ้ขอประเมินเพ ื่อแต่งตั้งให ้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หน้าปก

ส่วนที 1 ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล ระบุเฉพาะประเภทตำแหน่งท่ีขอประเมิน 
และช่ือตำแหน่งท่ีขอรับการประเมิน กรณีมีด้านและหรือสาขาให้ระบุด้านและหรือสาขาต่อท้ายช่ือตำแหน่ง 
ที่ขอรับการประเมินดังน้ี

ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล 
เพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้าน....................!....)

ส่วนท่ี 2 เรื่องท่ีเสนอให้ประเมิน ข้อ 1 ผลงานท่ีเป็นผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา และข้อ 2 ข้อเสนอ 
แนวคิด วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องเป็นชื่อเรื่องเดียวกับที่เสนอไว้ 
ในแบบรายการประกอบคำขอประเมินบุคคล และได้มีการประกาศอย่างเปิดเผยแล้วในขั้นตอนการคัดเลือก

ส่วนท ี3่ .เสนอโดย ระบุช ื่อ-สกุล ช่ือตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่งเลขท่ี และสังกัดปัจจุบันของผู้ 
ขอรับการประเมินให้ครบล้วน ในกรณีท่ีตำแหน่งท่ีดำรงอยู่มีการกำหนดด้านและหรือสาขาไว้ให้ระบุด้าน 
และหรือสาขาไว้ต่อจากตำแหน่ง
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ผลงานที่เป ็นผลการดํณนินงานที่ผ ่านมา

1. ชื่อผุลงาน ระบุชื่อเรื่องที่เสนอโดยต้องเป็นเรื่องเดียวกับที่เสนอไวในขั้นตอนก่ารกัดเลือก
2. ระยะเวลาที่ดำเนินการ ระบุช่วงระยะเวลาท่ีดำเนินการต้ังแด'เร่ิมต้นถึงเวลาท่ีดำเนินการแล้วเสร็จตามที่
ระบุไวิในขั้นตอนการคดเลือก '
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดท่ีใช้ในการดำเนินการ! อธิบายว่าผลงานที่ผ้ขอรับการประเมินฺนำเสนอ
ไต้ยึดหลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย หรือทบทวนวรรณกรรมให้ตรงกับเนอเรื่อ่งและงานในสายวิชาชีพที่ 
ปฏิป่ตเป็นกรอบในการดำเนินการทำให้การปฎิบติงานใเนประสบผลสำเร็จ หรือเป็นแนวทางประกอบการ 
วิเคราะห์ถึงป็ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการท่ีไต้ปฎิบํตหน้าท่ีในผลงานน้ืน โดยอ้างอิงเอกสารทาง 
วิชาการให้ถูกต้องตามหลักวิชาโดยใช้เอกสาร 3 -5  เล่ม ไม่เกิน 10ปี (การอ้างอิงไนเนื้อหาวิชาการ และ 
บรรณานุกรม / เอกสารอ้างอง ใชแบบ (&!าถ!&ย:6(1 1:6/61-611063 ร"1 01- 6'11 6ช1บ011) และอาจกล่าวถึงเรืองที
ศึกบา มีข้อมูลเกี่ยวกบความหมาย ความสำกัญของโรค;;ที่มาหรือเหตุจูงใจให้ศึกษา

กรณีผู้ขอประเมินจัดทำผลงานประเภทกรณีศึกทำ ข้อมูลท่ีนำเสนอควรประกอบด้วย 
; 3.1 โรคท่ีนำเสนอ

3.2 พยาธิสรรภาพ
3.3 อาการและอาการแสดง
3.4การวินิจฉัย ’
3.5 การรักษา
3.6 การพยาบาล
3.7 เภสัชวิทยา ยาท่ีใช้ จะระบุหรือไม่แล้วแต่บริบท ไม่จำเป็นต้องเขียนทุกตัว ให้ระบุ 

เฉพาะตัวท่ีสำคัญ มีการใช้ยาอย่างไร การเต้าระวังอย่างไร ล้าไม่มีตัวสำคัญไม่ต้องเขียนก็ไต้
4. สรุปสาระสำคัญ,ของเร่ืองและ1ข้ันตอนการดำเนินการ อธิบายสรุปสาระสำคัญของผลงานท่ีนำเสนอ โดยระบุถึง 
ความเป็นมาสภาพป็ญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นแรงจูงใจในการจัดทำผลงานข้อมูลสถิติปริมาณของโรคท่ีจัดทำนำเสนอผลงาน 
และข้ันตอนการดำเนินการตามกระบวนการพยาบาลขอ่งโรคท่ีจะนำเสนอผลงาน โดยมีข้ันตอนการจัดทำ ตังน้ี

4.1สรุปสาระสำคัญของเร่ืองให้อธิบายสาระสำคัญของผลงานท่ีนำเสนอระบุความเป็นมาท่ีเป็นป็ญหา 
ของเรื่องที่ศึกษา '

4.2 ข้นตอนการดำเนินการ (กรณีผู้ขอประเมินจัดทำผลงานเป็นกรณีศึกษา) เช่น
1. ศึกษาความรู้ และรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ กรอบแนวคิดทางการพยาบาล จากตำรา วารสาร

เอกสารทางวิชาการ และอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับโรคห้วฺใจที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อเป็นแนวทางกรณีศึกษา -

2. เลือกกรณีศึกษา ผู้ป่วยชายไทย อายุ 64ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการ 1 วันก่อนมาโรงพยาบาลหอบเหน่ือย 
นอนราบไม่ไต้ต้องต่ืนข้ึนมาตอนกลางคืน แพทย์วิน่ืจฉัยเป็นโรคห้วใจท่ีมีภาวะห้วใจล่มเหลว เข้ารับการรักษา 
ที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย เป็นเวลา 7 วันจนไม่มีอาการหอบเหนื่อย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านไต้
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3. ประเมินแบบแผนสุขภาพผู้ป่วยทุกระบบแบบองค์รวมซักประว้ติการเจ็บป่วยท้ังป็จจุบันและอดีต
4. วิเคราะห์ และวินิจฉัยบัญหาทางการพยาบาลเพื่อวางแผนให้การพยาบาลที่สอดคล้องกับ 

บัญหาของผู้ป่วยและวางแผนการรักษาตามลำดับความสำคัญของบัญหาเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้ไข 
ความผิดปกติอย่างทันท,วงที

5. ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามแผนการพยาบาลท่ีกำหนดไว้และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 
การพยาบาลเพ่ือนำมาใช้วางแผนการพยาบาลต่อไปเม่ือบัญหายังไม่ส้ินสุดและประเมินความเข้าใจเก่ียวกับ 
สุขภาพผู้ป่วยให้ความรู้เพ่ิมเติมในส่วนท่ีขาดเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวได้ลูกต้องเม่ือจำหน่ายกลับบ้าน

6. บันทึกการปฏิบัติการพยาบาลพร้อมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังให้การพยาบาลลงในเวชระเบียน 
ผู้ป่วยอีกคร้ัง

7. สรุปผลกรณีศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย จัดทำเป็นเอกสารวิชาการ นำเสนอตามลำดับ

5. ผู้ร่วมดำเนินการ ต้องสอดคล้องกับท่ีเสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือก โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
5.1 กรณีท่ีผู้ขอรับการประเมินดำเนินการด้วยตนเองท้ังหมด ให้คงหัวข้อนีไว้และระบุข้อความว่า

“ ไ ม ่ม ี”

5.2 กรณีที่ผลงานที่นำเสนอมีผู้ร่วมดำเนินการ ให้ระบุ ช่ือ-สกุล ของผู้ร่วมดำเนินการทุกราย 
พร้อมท้ังสัดส่วนผลงานของผู้ร่วมดำเนินการแต่ละรายให้ชัดเจน เช่น หากผู้ขอรับการประเมินดำเนินการ 
ในผลงานที่นำเสนอร้อยละ70 โดยมีนายกและนายข ร่วมดำเนินการร้อยละ 2 0 และ10 ตามลำดับ 
ให้เขียนเรืยงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้

1. นายก สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 20
2. นายข สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 10

6. ส่วนซองงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดในการปฏิบัติงานเร่ืองท่ีเสนอเฉพาะ 
ในส่วนท่ีผู้ฃอรับการประเมินเป็นผู้ปฏิบ้ติ (ขยายความจากข้อ 4 ที่ไต้สรุปขั้นตอนไว้แล้ว) โดยในการอธิบาย 
จะต้องแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานต้องใช้เทคนิคพิเศษ หรือความรู้ความสามารถเฉพาะทาง หรือนำ 
ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดในข้อ 3 มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัต ิงานแต่ละขั้นตอนอย่างไร 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความยาก หรือคุณภาพของงานท่ีผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการ พร้อมท้ังระบุ
สัดส่วนว่าผู้ฃอรับการประเมินได้ดำเนินการด้วยตนเองท้ังหมด หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการร้อยละเท่าใด

หมายเหตุ : ล้าผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดให้ระบุว่า เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด 
ร้อยสะ 100

- กรณีผู้ขอประเมินจัดทำผลงานประเภทกรณีศึกษา ให้อธิบายเกี่ยวกับผู้ป่วยว่ามาด้วยอาการ 
/เวลา/วันที่/การรักษาของแพทย์/ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้เขียนวงเล็บค่าปกติด้วย 
ล้าผิดปกติต้องแปลผลรายละเอียดของการตรวจ และหน่วยท่ีตรวจเขียนเป็นภาษาอังกฤษไต้
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- การพยาบาลเขียนเป็นความเริยง หรือเป็นรายข้อได้ แต่ต้องประกอบด้วย ๒!!•5!!ส ุ ?!*00688 

ตงแต่แรกรับดูแล จนสิ้นสุดการดูแลให;เหมาะสมกับบริบทท่ีปฏิบิตงาน ถ้าผู้ป่วยนอน 
โรงพยาบาลควรม 0180๒1-26 (ว1ส!ใณ่!สุ;

7. ผลสำเร็จของงาน อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการในผลงานที่เสนอว่าเกิด 
เป็นผลผลิต (0 นสุฬ) หรือผลลัพธ์ (0นโ00นา©) หรือผลกระทบ (เนา!าส©เ) อย่างไร โดยอาจมีตัวช้ีวัด 
ความสำเร็จของงานที่เป็นรูปธรรมด้วยก็ได้ ชื่งด้องสอดคล้องกับที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือกแล้ว 
กรณีผู้ขอประเมินจัดทำผลงานประเภทกรณีศึกษา ให้เขียนสรุปผลการรักษาสั้นๆ ตงแต่แรกรับจนส้ินสุด 
การรักษา นอนโรงพยาบาลก่ีวัน กลับบ้าน หรือมีการส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลอ่ืน

8. การนำไปใช้ประโยชน์ อธิบายว่าผลการดำเนินการของผลงานที่เสนอ หน่วยงานหรือส่วนราชการ 
สามารถนำผลการดำเนินการ หรือเทคนิคพิเศษ หรือลักษณะการทำงานบางอย่างไปใช้พัฒนา ปรับปรุง 
แก้ไขบ้ญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อปร่■ ะชาชน หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร หรือวิชาชีพ 
ได้ในเร่ืองใด ด้านใด อย่างไร กรณีผู้ฃอประเมินจัดทำผลงานประเภทกรณีศึกษา ให้เขียนในลักษณะนำไป 
พัฒนาตนเองในการดูแลผู้ป่วยใน 0ส86ท่ีทำ ไม่ควรเขียนในลักษณะว่านำไปเผยแพร่ให้คับผู้อ่ืน

9. ความยุ่งยาก บ้ญหา อุปสรรคในการดำเนินการ อธิบายโดยระบุว่าในแต่ละข้ันตอนท่ีผู้ขอรับการ 
ประเมินได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นต่อนสุดท้าย มีความยุ่งยาก บิ’ญหา อุปสรรค 
รวมทังข้อจำกัดในการดำเนินการอย่างไรบ้าง กรณีผู้ขอประเมินจัดทำผลงานประเภทกรณีศึกษา ให้สรุป 
บิญหาและความยุ่งยากของการดำเนินการใน (รุส86 ท่ีจัดทำ และการแก้ไข ผลกรุะทบท่ีเกิดข้ึนท่ีเป็นบิญหา 
โดยให้นำเสนอแบบสรุป พอได้ใจความ

10. ข้อเสนอแนะ อธิบายข้อเสนอแนะต่าง  ๆเพ่ือแก้ไขบิณหา อุปสรรคในข้อ 9 หรือข้อเสนอแนะท่ีผู้ฃอรับ 
การประเมินเห็นว่ามีความจำเป็น หรือมีความสำคัญ หรุกได้นำข้อเสนอแนะน้ีไปดำเนินการจะทำให้เกิด 
การพัฒนาคุณภาพงานได้มากข้ึน เป็นข้อเสนอในเชิงระบบ

การรับรองผลงาน (ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา)

ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ลงนามรับรองโดยลงรายมือชื่อ(ชื่อ-สกุล) พรัอมท้ังวัน เดือน ปี 
ที่จัดทำเอกสารผลงานเสร็จเรียบร้อย ท้ังน้ี ไม่ก่อนวันท่ีได้รับการคัลเลือก

การรับรองสัดส่วนของผลงาน ผู้ร่วมดำเนินการทุกคนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 รับรองโดยลงลายมือชื่อใน 
ส่วนของผู้ร่วมดำเนินการ พร้อมทั้งระบุวัน เดือน ปี ท่ีรับรอง
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การรับรองของผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการดำเนินการในช่วงระยะเวลาตามท่ีระบุไว้ใน 
ข ้อ2 เป็นผู้รับรองโดยลงลายมือชื่อ(ชื่อ-สกุล) ตำแหน่งบัจจุบัน หากตำแหน่งบัจจุบันคับตำแหน่งท่ีดำรง 
อยู่ขณะควบคุมดูแลการปฎิบติงานเป็นคนละตำแหน่งคัน ให้ระบุเพ่ิมเติมไว้ใต้ตำแหน่งบัจจุบันว่าขณะน้ัน 
ดำรงตำแหน่งและสังกัดใด พร้อมท้ังระบุวัน เดือน ปี ท่ีรับรอง

หากผู้ขอรับ่การประเมินไม่สามารถติดตามให้ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฎิบํติงานหรือ 
ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ ลงนามรับรองไต้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้ผู้ขอรับการประเมินเสนอให้ 
ผู้บังคับบัญชาบัจจุบันคนใดคนหน้ีงหรือท้ัง 2 คนแล้วแต่กรณีพิจารณาลงนามรับรองให้ พร้อมท้ังจัดทำ 
คำอธิบายสาเหตุที่ต้องให้ผู้บังคับบัญชาป็จจุบันลงนามรับรอง โดยหมายเหตุไว้ที่ท้ายการรับรองของ 
ผู้บังคับบัญชาป็จจุบันว่า“ผู้บังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฎิบํติงานของผู้ขอรับการประเมินโดยตรงหรือ
ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ(แล้วแต่กรณี)ในระหว่างวันที่......... ....ถึงวันท่ี..............ค ือ .....................
ป็จจุบันเกษียณอายุราชการ หรือป๋จจุบันดำรงตำแหน่ง.......................................”

หมายเหตุ

- ผลงานท่ีเป็นผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา สามารถจัดทำได้7 รูปแบบ ดังน้ี
1. กรณีศกษา
2. งานวิจัย (โดยต้องแนบเอกสารรับรองโครงการวิจัยในคน)
3. แผนการสอน
4. ส่ือการสอน หรือโปรแกรมการสอน
5. คู,มือการพยาบาล , นวัตกรรมการพยาบาล
6. มาตรฐานการพยาบาล
7. โครงการ หรือ แผนงานที่สำเร็จแล้ว (ผู้เสนอโครงการต้องเป็นประธานโครงการเท่านั้น)

- กรณีผลงานที่มีผู้ร่วมจัดทำหลายคนผู้ท่ีสามารถเสนอผลงานไต้ต้องมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 60^0 หรือ 
สามารถเสนอผลงานไต้ต้ังแต่ 2 ช้ินข้ึนไปแต่ไม่เกิน 3 ช้ิน ซ่ํงมีสัดส่วนรวมคันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 60^0
- กรณีผู้ขอประเมินจัดทำผลงานประเภทงานวิจัย ควรเป็นเจ้าของโครงการ สัดส่วนร้อยละ 60'
- กรณีผู้ขอประเมินต้านการพยาบาลวิสัญญี ที่จะจัดทำผลงานรูปแบบกรณีศึกษาควรดังชื่อเรื่องผลงานว่า
“การพยาบาลผู้ป๋วยที่ไต้รับการระงับความรู้สึกเพื่อ........ ................... ”
- กรณีไม่มีผู้ร่วมดำเนินการให้ดัดข้อความต่อไปน้ีในหน้าสุดท้ายออก
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ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผู้เสนอข้างต้นดูกต้องตรงคับความ 

เป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ............... 1;. .........
) (.. ............. ....)

ผู้ร่วมดำเนินการ
.......I...:....:./..........

ลงชื่อ........................................... ลงชื่อ..... ;......................................
(..... ........(~,....................... ...... .-..........)

ผู้ร่วมดำเนินการ ผู้ร่วมดำเนินการ
......................................................................... . / .......................................................................................................................................................................... / ......................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................../ ...................................................................................................................................../ .............................................................................

หมายเหตุ กรณีการรับรองผลงานท่ีมีการแกํ้ไข หากคณะกรรมการประเมินผลงานมีมติให้แก้ไข 
ผลงานให้ลงลายมือช่ือรับรองผลงานโดยผู้ขอรับการประเมิน หรือผู้ร่วมดำเนินการ และผู้บังคับบัญชา 
ท่ีควบคุมดูแลการดำเนินการ พร้อมท้ังระบุวันท่ี เดือน ปีท่ีผู้ขอรับการประเมินแก้ไขผลงานเสร็จ 
เรียบร้อยแล้ว และให้เพ่ิมข้อความ “และไต้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็นไปตามคำแนะนำของ 
คณะกรรมการ” ต่อทายคำรับรองผลงาน ดังน้ี

ขอรับรองว่าผลงานดังกลาวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและไต้ดำเนินการปรับปรุง 
แก้ไขเป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการ

ลงชื่อ................ ' 1.. . , . . . . .......................
(.........:........... )

ผู้ขอรับการประเมิน
. 1 ... /..../...

หมายเหตุ
- ก้าหนดเน้ือหาจำนวนไม่ห้อยกว่า 5 หน้า และไม,เกิน 10 หน้าของกระดาษ 7\4 ใข้แบบอักษร ^ 282111&ฬ 
ขนาด 16 ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (หากผลงานท่ีขอประเมินมีเน้ือหาจำนวน่ 5 หน้าพอดี การรับรองผลงาน 
ควรอยู่ในหน้าท่ี 6 และเนื้อหาของผลงานต้องไม่เกิน 10 หน้า ท้ังนี ให้รวมถึงการรับรองผลงานของ 
ผู้บังคับบัญชา)

ลงช่ือ ."........ :........;.........
(— - ...............

ผู้ร่วมดำเนินการ 
..... ....../..........
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ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มิประสิทธิภาพมากข้ึน 

ของ ระบุช่ือ-สกุลของผู้ฃอรับการประเมิน.
'เพ่ือประกอบการแต่งตังให้ดำรงตำแหน่ง ระบุชื่อตำแหน่งและระดับท่ีขอประเมิน ถ้าตำแหน่งท่ีขอประเมิน 
มีการกำหนดด้านให้ใส่ด้านและหรือสาขาที่ขอประเมินต่อท้ายตำแหน่ง และระบุตำแหน่งเลขที่ 
สังกัดของตำแหน่งที่ฃอประเมินให้ครบถ้วน . '
เร่ือง ระบุช่ือข้อเสนอฯ โดยต้องเป็นเร่ืองเดียวกับท่ีเสนอไว้ในขั้นตอนการดัดเลือก ควรเขียนให้ชัดเจนว่า 
จะทำอะไร ตรวจสอบให้ดีก่อนเสนอในขั้นตอนการประกาศผลการคัดเลือก เพราะเม่ือประกาศผลการ 
คัดเลือกไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขชื่อเรื่องได้
หลักการและเหฅุผล่ อธิบายความเป็นมา เหตุผลความจำเป็น สภาพปัญหา หรือความสำคัญของเรื่องโดย 
เช่ือมโยงให้เห็นความสัมพันธ์กับเร่ืองท่ีผู้ขอรับการประเมินนำเสนอ ล้ามีสถิติให้ระบุด้วย
วัตถุประสงค์และหรือเฟ้าหมาย ระบุวัตถุประสงค์และหรือเฟ้าหมายเดียวกัน หรือสอดคล้องกับที่เสนอไว้ 
ในข้ันตอนการคัดเลือก และควรตรวจสอบให้ดีว่าจะสามารถวัดได้หรือไม่.
กรอบการวิเคราะห้ แนวคิด ข้อเสนอ อธิบายแนวทางในการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือ 

'เปาหมายที่ตั้งไว้ โดยเชื่อมโยงให้เห็นว่าได้ไถ้หลักวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี หรือแนวทางปฎิปัติใดเป็น 
กรอบหรือแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหา หรือหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนางานน้ัน พร้อมท้ังอธิบาย 
ข้อเสนอในสาระสำคัญถึงเร่ืองท่ีจะดำเนินการด้วยว่ามีขั้นตอนหรือกระบวนการอย่างไรบ้างโดยนำเสนอให้ 
เป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานหรือส่วนราชการสามารถนำไปปฎิบํติได้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ อธิบายว่าเม่ือดำเนินการตามข้อเสนอแล้วต้องการให้เกิดประโยชน์อย่างไรต่อ 
ประชาชน หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร วิชาชีพ หรือข้าราชการ ข้ึงควรจะเหมือนหรือสอดคล้องกับท่ีเสนอไว้ 
ในข้ันตอนการคัดเลือก ไม่ควรเขียนให้มากเกินไป หรือดูเกินจริง
ตัวัชี้วัดความสำเร็จ ระบุเกณฑ์ท่ีผู้ขอรับการประเมินใช้เป็นดัวชี้วัดว่าข้อเสนอน้ีประสบความสำเร็จ ข้ึง 
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหรือเปัาหมายท่ีกำหนดไว้และสามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจ 
ระบุในเชิงปริมาณเป็นตัวเลข เช่น จำนวนประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจไม่ห้อยกว่าร้อยละ 80 
หรือระยะเวลาในการให้บริการลดลงร้อยละ 10 เป็นด้น หรืออาจระบุในเชิงคุณภาพเป็นการพรรณนาก็ได้ 
คัวต้ังไม่ควรเป็น 1000/0 . .
การลงช่ือผู้ฃอรับการประเมิน ผู้ขอรับการประเมินลงลายมือช่ือ (ช่ือ-สกุล) พร้อมด้วยวัน เดือน ปี ท่ีจัดทำ 
เอกสารผลงานเสร็จเรียบร้อย
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หม่ายเหตุ
- เนือหาทางวิชาการต้องมีอ้างอิงโดยใช้เอกสาร 2 -3 เล่ม ใช้แบบ ./V?^  (1๖)ๆ !ๆ&แ6(1 เโอ& ]:6 ๐ 0 0 8  5* 01- 6* 
6 ( 1 1 1 1 0 1 1 )

- กรณีการรับรองผลงานท่ีมีการแก้ไข หากคณะกรรมการประเมินผลงานมีมติให้แก้ไขผลงานให้ผู้ฃอรับ 
การประเมินลงลายมือช่ือ (ช่ือ-สกุล) พร้อมด้วยวัน เดือน ปี ท่ีแก้ไขผลงานเรียบร้อยแล้ว
- กำหนดเนื้อหาจำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน้า และไม่เกิน 5 หน้าของกระดาษ -^4 ใช้แบบอักษร 
ขนาด 16 ของเครื่องคอมพิวเตอร์

การแก้ไขผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
- หากคณะกรรมการประเมินผลงานมีมติให้ผ่านการประเมิน โดยให้แก้ไขเพี่มเติมเนื้อหาบางประการ 
ให้ผู้ขอรับการประเมินส่งเอกสารที่แก้ไขแล้วถึงสำนักการแพทย์ภายในเว่ลา 30 วัน นับแด,วันท่ีได้รับ 
เอกสารจากเจ้าหน้าที่ •กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กลับไปแก้ไข
- กรณีที่ผู้ขอประเมินไม่สามารถดำเนินการแก้ใขผลงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาด้งกล่าวข้างด้น 
ได้สามารถขอขยายระยะเวลาการส่งออกไปได้อีกภายใต้เงื่อนไข ต้องดำเนินการก่อนุกุวบระยะเวลาท่ี 
กำหนดไม่น้อยกว่า 3 วัน และมีระยะเวลาท่ีขอขยายได้ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันท่ีครบกำหนด
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แบบแสคงความประสงค์ในการขอประเมินบุคคล

ข้าพเจ้า (นาย/นาง.''นางสไว)...............
ปิจจุบันคำรงตำแหน่ง................ :......
(คำแหน'งเลขท่ี.....................ไ สังกัด

ขอประเมินบุคคลเพ๋ือแค์งฅังให’คำรงตำแหน่ง.....................;.......... .... !........ .-........... ............................
(คำแหน่งเลขท่ี...........1.'. 1..) สังกัด..................... ,...............................................................................

ได้รับทราบหลักเกณฑ์การประเมินบุคคล และแนวทางปฏิบัติแล้ว จึงขอแจ้งความประสงค์โนการขอประเมิน 
บุคคลในข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวลังนี้(ให้ใส่เครื่องหมาย^หน้าข้อก หรือข้อ ข เพียงข้อเดียว)

-ก.. \~ \  ขอให้ประเมินบุคคลเพ่ือแดงดังให้คำรงตำแหน่งเลขท่ีท่ีขอประเมินจนแล้วเสร็จ

ข. [ ~ |  ขอถ่องเร่ืองและส่งเร่ืองคืนข้าพเจ้า เพ่ือยติการคำเมินการประเมินบุคคลในท่กขันตอน 
หากผู้มีอานาจส่ังบรรจุและแดงต้ังฯ. พิจารณาเห็นสมควรเล่ือนและแดงต้ังข้าพเจ้าให้คำรงตำแหน่ง 
ในระคับสูงข้ึนในตำแหน่งเลขท่ีอ่ืนแล้ว

ลงช่ือ........................................................ ผูขอรับการประเมิน.
(............ ..................)

วันท่ี.......... ..... -..................................... '.-..........
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ขอตกลง

ขา้พเจา้............................................................................................ ..ขอรับรองว่าผลงานทีน่ำเสนอ
เร ือ่ ง .................................................................. :.............................. ซึง่ผลงานดังกล่าว เป็นไปตามเง่ือนไข ดังนี้
๑. ไมน่ำผลงานและไมล่อกเลยีนผลงานของผู้อ่ืนมาเปน็ผลงานของตน 

. ๒. ไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์หรืองานอ่ืนใดท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
หรือเป็นส่วนหน่ึงของ'ฝึกอบรม

๓. อ้างองิบคุคล หรอืแหลง่ทีม่าชองข้อมลูทีน่า์มาใช้ในผลงานของตนเองเปน็ขอ้มลูทีเ่ปน็จริง และได้ปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณวชิาชพีหรือองคก์รวิชาฃพี

๔. ไม่ละเลยหรือละเมิดสทิธิสว่นบคุคลชองผู้อ่ืนและสทิธิมนษุยธรรมเพือ่ให!ด้มาซึง่ผลงาน 
๔. ผลงานทางวชิาการ ไดม้าจากการศกึษาโดยใชห้ลกัวชิาการ หรอืวิชาชพีเปน็เกณฑแ์ละเสนอผลงานตาม 

ความเปน็จรงิ ไมจ่งใจเบีย่งเบนผลการศกึษา วเิคราะห ์สังเคราะหห์รือวิจัยโดยหวังผลประโยชนส่์วนตัว 
หรอืตอ้งการสร้างความเสยีหายแกผู่อ้ืน่

และข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่า หากตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้ากระทำการอันทุจริตในการแจ้งคุณสมบัติเฉพาะ 
สำหรับตำแหน่ง หรือระบุการมีส่วนร่วมใบผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง หรอืขา้พเจา้ลอกเลยีนผลงานของผูอ้ืน่ 
หรอืนำเอาผลงานของผูอ้ืน่มาอา้งเปน็ผลงานชองขา้พเจา้เองแมแ้ตบ่างสว่น หรือผลงานท่ีเสนอมาน้ีเป็นการกระทำ 
อันเปน็การละเมดิทรัพยส์นิทางปญิญาทีก่ฎหมายระบวุ่าเปน็ความผดิ ขา้พเจา้ยนิดใีหก้รงุเทพมหานครดำเนนิการ 

-ต-ๆ ม'หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๐๗๐๗.๓/ว ๔ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๔๔๒ เร่ือง มาตรการในการปอ้งกัน 
และลงโทษผู้แจง้ขอ้มลูเทจ็เกีย่วกบัคณุสมบตัแิละผลงานของบคุคลในการขอรับการประเมนิบคุคลตอ่ไป

ลงชือ่............ ................................................. ผู้ฃอประเมิน
(-........ ไ.............. . - ..................- , ..........)

ตำแหน่ง.


