
 

(ปรับปรุงเนื้อหา 29 ธันวาคม 2552) 

เอกสารที่ผูขอประเมินผลงานสายงานทันตแพทย  
สาขาทันตกรรมตองดําเนินการจัดทําเพื่อสงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คือ 

ผูขอประเมนิระดับ 7  และ 8  จะตองจัดทํา 
 1. เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน(ชุดสําเนา)    จํานวน   1   ชุด 
 2. แบบประเมนิผลงาน                          จํานวน   6   ชุด 
 3.ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพือ่พัฒนาหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น   จํานวน   6   ชุด 
              4.เอกสารวิชาการ (Full paper)            จํานวน   6   ชุด 
                   กรณีระดับ 7  เสนอ 1 เร่ือง , ระดับ 8  (ถาเลือกกรณีศึกษา หรือวิเคราะห วิจารณ ใหเสนอ 2 เร่ือง 
                  โดยเขาเลมรวมเปน 1 เลม  จํานวน 6 ชดุ ) 
             5. เอกสารการเผยแพรผลงาน (เฉพาะระดับ 8 )                                                        จํานวน   6   ชุด 

สําหรับเอกสารวิชาการ  (Full paper) สามารถเลือกจัดทําได  3  แบบ  คือ
ผลงานวิชาการ ระดับ 7 ระดับ 8 หมายเหตุ 

 
1. ผลงานวิจัย   หรือ 
2. กรณีศึกษา    หรือ 
 
3.    ผลงานวิเคราะห วจิารณ  

1 เรื่อง 
1 เรื่อง 

 
1 เรื่อง 

1 เรื่อง 
2 เรื่อง 

 
2 เรื่อง 

 
   (โดย Case  report  ที่นําเสนอตองเปน           
ผูปวยคนละรายกัน)สําหรับระดับ 8           
อาจเลือกเสนอ กรณีศึกษา 1 เร่ือง และ
ผลงานวิเคระหวิจารณ 1 เรือ่ง 

 
-     การเผยแพรผลงาน      -      / ตองทําการเผยแพร 1 เรื่อง โดยรูปแบบใด 

รูปแบบหนึ่งทีม่ีองคกรรองรับ ในระดับ
จังหวัด

                    (โดยใหแสดงหลักฐานการเผยแพรดังนี้ คือ หนังสือรับรองการเผยแพร Present  ผลงานวิชาการ        
จากหนวยงานระดับจังหวัดที่จัด เชน  จากคณะกรรมการผูจัด หรือจากประธานเครือขาย/ประธาน
ชมรมทันตแพทยระดับประเทศ/เขต/ภาค/จงัหวัด  และตองมีเอกสารประกอบการเผยแพร เชน
เอกสารประกอบการบรรยาย ,วารสาร  หรือ จุลสาร  
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เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน

ของ

………………………………..(ชื่อ/สกุล)…………………………………….
ตําแหนง………………     ตําแหนงเลขที่..................................

…………………………(สวนราชการ)……………………………….

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง……………ตําแหนงเลขที่ ……………………
………………………………(สวนราชการ)………………………………….
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แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ชื่อ……………………………………………………………………………………………………
ขอรับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง………………………………………………………
ตอนที่ 1 รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนน

ที่ไดรับ

1.  ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
       -  เอาใจใสในการทํางานที่ไดรับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวของ
อยางมีประสิทธิภาพ
       -  ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในดานความสําเร็จและความผิดพลาด
       -  พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้นและหรือแกไขปญหา
หรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น เชน งานใดที่สําเร็จและไดรับผลดีแลวก็พยายาม
ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ  หรืองานใดที่พบวามีปญหาหรือขอผิดพลาด
ก็พยายามแกไขไมละเลยหรือปลอยทิ้งไวจนเกิดปญหาเชนนั้นซ้ํา ๆ อีก
2.  ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
        - คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน
        -  แสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถ
ปฏิบัติได
            -  แสวงหาความรูใหม ๆ  เพิ่มเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชาชีพ/งานของตน
       -  ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหมี
ประสิทธิภาพและกาวหนาอยูตลอดเวลา
       -  สนใจในงานที่ยุงยากซับซอน
       -  มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่งเราภายนอก
3.  การแกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
        -  วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเมื่อประสบปญหาใด ๆ
        -  วิเคราะหลูทางแกปญหา โดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี
        -  เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม
     -  ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึกของ
ตนเอง) 

15

15

15

…………

…………

…………
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ตอนที่ 1 รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่
ไดรับ

4.  ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
     -  รักษาวินัย และมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ
     -  มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนโยน
     -  มีความประพฤติสวนตัวที่เหมาะสมและควบคุมอารมณได
     -  ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของ
ขาราชการพลเรือนและวิชาชีพของตน
     -  มีความซื่อสัตยสุจริต
5.  ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
     -  สื่อสารกับบุคคลตาง ๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ
และผูที่เกี่ยวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน
     -  ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอื่นเขาใจไดอยางชัดเจน
โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม
6.  การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
     -  ติดตาม ศึกษา คนควาความรูใหม หรือสิ่งที่เปนความกาวหนา
ทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ
    -   สนใจและปรับตนเองใหกาวทันวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา
    -   นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
7.  การทํางานรวมกับผูอื่น
     -  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
     -  ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานกับผูอื่น
     -  เคารพในสิทธิของผูอื่น
     -  มีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงาน
8.  ความเสียสละ
     -  การอุทิศเวลาใหงาน
     -  สามารถชวยเหลือหนวยงานขององคกรอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
องคกรทั้งงานโดยตรงและงานที่เกี่ยวของอื่นๆ 
    -  การไมเกี่ยงงาน

15

10

10

10

10

…………

…………

…………

…………

…………

รวม 100
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ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน

ความเห็นของผูประเมิน
                       (         )  ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60)
                       (         ) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมต่ํากวารอยละ 60)
                                   (ระบุเหตุผล)……………………………………………………………………
                                   ………………………………………………………………………………….
                                   …………………………………………………………………………………..
                                   …………………………………………………………………………………..
                                   …………………………………………………………………………………..

                                                                       (ลงชื่อผูประเมิน)………………………..
                                                                                                 (……………………….)
                                                                                 (ตําแหนง)…………………………..
                                                                                         วันที…่…….เดือน…………พ.ศ.….
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
                       (          ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน
                       (          ) มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ในแตละรายการ ดังนี้…………….
                                    ………………………………………………………………………………….
                                    ………………………………………………………………………………….
                                    ………………………………………………………………………………….
                                    ………………………………………………………………………………….
                                    ………………………………………………………………………………….
                                                                                                          
                                                                          (ลงชื่อผูประเมิน)………………….……..
                                                                                                    (……….………………..)
                                                                                     (ตําแหนง)………………………
                                                                                            วันที่……..เดือน……..พ.ศ…….

หมายเหต ุ กรณีที่ผูบังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับเห็นสมควรใหผานการประเมิน ใหนําเสนอผลงานเพื่อขอรับการคัดเลือกได

 - 4 -



EG1/ทัน

ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน

ความเห็นของผูมีอํานาจสั่งบรรจตุามมาตรา 52 (กรณีที่ความเห็นของผูบังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับแตกตางกัน)

                     
                    (         ) ผานการประเมิน (ระบุเหตุผล)……………………………………………….
                                 ………………………………………………………………………………..
                                 ……………………………………………………………………………….
                                  ………………………………………………………………………………
                     (         ) ไมผานการประเมิน (ระบุเหตุผล)……………………………………………
                                ………………………………………………………………………………..
                                ………………………………………………………………………………..
                                …………………………………………………………………………………
                               ………………………………………………………………………………….
                               ………………………………………………………………………………….

                                                                                         (ลงชื่อผูประเมิน)………………………..
                                                                                                                    (……………………….)
                                                                                           (ตําแหนง)………………………………
                                                                                           วันที่……เดือน……………พ.ศ………
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แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการคัดเลือก

ขอมูลสวนบุคคล

1.  ชื่อ (ผูขอรับการคัดเลือก)………………………………………………………………………..
2.  ตําแหนง (ปจจุบัน)…………………………………………….ตําแหนงเลขที่…………………
     สวนราชการ…………………………………………………………………………………….
    ดํารงตําแหนงนี้เมื่อ...................................................................................................................... 
     อัตราเงินเดือนปจจุบัน………………………..บาท
3 .ขอรับการคัดเลือกเพื่อประเมินในตําแหนง……………………ตําแหนงเลขที่ ……………….
     สวนราชการ…………………………………………………………………………………….
   ………………………………………………………………………………………………….
4.  ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ. 7)
     เกิดวันที่ ………..เดือน…………………………..พ.ศ……………………
     อายุตัว………………ป……………เดือน
     อายุราชการ…………ป……………เดือน
5. ประวัติการศึกษา

     คุณวุฒิและวิชาเอก ปที่สําเร็จการศึกษา สถาบัน

   (ปริญญา/ประกาศนียบัตร)
     ……………………………
     ……………………………

…………………………….
……………………………..

……………………
……………………

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ชื่อใบอนุญาต………………………..)
      เลขที่ใบอนุญาต………………………………………………….
      วันออกใบอนุญาต…………………วันหมดอายุ……………………..
7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะที่ไดรับแตงตั้งใหดํารง   

    ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ     ,เมื่อมี
          การ ยาย  หรือลาศึกษา    พรอมแนบสําเนา  ก.พ . 7  และสําเนาใบประกอบวิชาชีพมาในภาคผนวก)         

    วัน  เดือน ป          ตําแหนง     อัตราเงินเดือน       สังกัด

………………..
………………

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

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

.......................................
………………………..
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8.  ประวัติการฝกอบรมและดูงาน (นําเสนอยอนหลัง 2 ป และตองสอดคลองกับผลงานยอนหลัง)
   ป                                         ระยะเวลา                       หลักสูตร                               หนวยงานที่จัดอบรม
...................                           ....................                  ......................                           ......................
..................                            ....................                  ......................                           .......................
9.  ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางที่นอกเหนือจากขอ 7 เชน เปน               
หัวหนาโครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ เปนตน)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
10.  ผลการดําเนินงานที่ผานมา
       10.1  ผลการปฏิบัติงานในชวง 3 ป ที่ผานมา
             -  สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                (โดยสรุปเฉพาะบทบาทหนาที่หลักและภารกิจสําคัญ)
      10.2  ผลงานที่จะสงประเมิน 
           ( กรณี ระดับ 8  ถาเลือกเสนอกรณีศึกษา หรือผลงานวิเคราะหวิจารณใหนําเสนอ 2 เรื่อง
            - ชื่อผลงาน
                   -     เคาโครงเรื่องโดยยอ (สรุปเฉพาะสาระสําคัญ/ประเด็นของเรื่อง/ที่มา/สิ่งที่ศึกษาและผลที่ไดโดยสังเขป)
                   -      สัดสวนของผลงานในสวนที่ผูขอรับการคัดเลือกปฏิบัติ/รายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี)
                 (ระบุชื่อผูรวมจัดทําพรอมสัดสวนที่ดําเนินการ)
        10.3  ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/วิธีการเพื่อปรับปรุงงาน

(ใหเสนอแนวคิดโดยสังเขปเพื่อตนเอง และหนวยงานอาจนําไปใชปรับปรุง/พัฒนางาน)

                       ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
                                                                                                                                                   (ลงชื่อ.)........................................................(ผูขอรับการคัดเลือก)
                                                                                                                                                                   (.........................................................)
                                                                                                                                                         วันที่.....................เดือน.................พ.ศ.................
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11. คํารับรองของผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
    ไดตรวจสอบขอความของ
       ที่เสนอขอรับการคัดเลือกแลวเห็นวาถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ                                                                                             

                                                                                             
                                                                                                ลงชื่อ...............................................
                                                                                                         (..............................................)
                                                                                               ตําแหนง...........................................
                                                                                                          ............./................/................

12.  คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ

                                                                                               
                                                                                             ลงชื่อ...............................................

                                                                                                        (..............................................)
                                                                                               ตําแหนง...........................................
                                                                                                          ............./................/................
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13.  สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินแตงตั้งให ดํารงตําแหนง…………….ระดับ……………

ชื่อ…………………………………………………………………………………………………………
ตําแหนง…………………………………………ตําแหนงเลขที่………………………………………….
สวนราชการ……………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอผลงานเพื่อรับการคัดเลือกแตงตั้งในตําแหนง……………………………………………………
ตําแหนงเลขที่ ………………สวนราชการ……………………………………………………………….
1. คุณสมบัติของบุคคล
1.1 คุณวุฒิการศึกษา
(       ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (         ) ไมตรงแต ก.พ.ยกเวนตาม ม.56
1.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถากําหนดไว)
(       )ตรงตามที่กําหนด เลขที่ …………..                (          ) ไมตรงตามที่กําหนด
1.3 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
(       ) ครบตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง (      )ไมครบแตจะครบในวันที่………………
1.4 ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง
(ใหรวมถึงการดํารงตําแหนงในสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลดวย)
(     ) ครบตามที่ ก.พ. กําหนด (     )ไมครบ/สงใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา(   )สาขาพยาบาลศาสตร

                                   สงใหคณะกรรมการประเมิน
                                                                                                                                                ผลงานพิจารณา

2.  การประเมินคุณลักษณะของบุคคล
(           ) ผาน การประเมิน              (           ) ไมผานการประเมินเหตุผล………………………………
3. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
(       ) อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปได     (         )   ไมอยูในหลักเกณฑเนื่องจาก…………….
(       ) อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปไดแตตองใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่องระยะเวลาขั้นต่ําใน
การดํารงตําแหนง

            ลงชื่อ…………………………..บุคลากรหรือผูรับผิดชอบการเจาหนาที่
                                                      (……………………………)
                                                       ………/…………/…………
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14.  ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ชื่อผูขอรับการคัดเลือก................................................................................................................
14.1  กรณีตําแหนงเลื่อนไหล
(         ) ไดรับการคัดเลือกใหสงผลงานประเมิน
(         ) ไมไดรับการคัดเลือก

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

          ลงชื่อ.................................................ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52                                                 
                                                            (................................................)
                                                            ............/...................../...............    
             14.2  กรณีนอกเหนือจาก 14.1
             (         ) ไดรับการคัดเลือกใหสงผลงานประเมิน
             (         )  ไดรับการคัดเลือกใหยาย/โอน/บรรจุกลับไดโดยไมตองสงผลงานประเมิน
             (         )   ไมไดรับการคัดเลือก
                               ระบุเหตุผล.................................................................................................................
..................................................................................................................................................................   
                                                    ลงชื่อ...............................................ประธานคณะกรรมการคัดเลือก
                                                            (...............................................)
                                                              ............../.............../.................
                                      
15.  ผลการพิจารณาของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52

(          ) เห็นชอบ
(          ) มีความเห็นแตกตาง  เนื่องจาก ..........................................................................................

......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................                    

                                                              (.....................................................)
                                                  ................/..................../................
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         (  ตัวอยางปก......ขอประเมินชํานาญการเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง )

แบบประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง

ของ

 

...................................(ชื่อผูจัดทํา)..................................
ตําแหนง……….....................(ดาน...................) ชํานาญการ                                                 

ตําแหนงเลขที…่…………………สวนราชการ………………………….
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ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล       (กรณีขอประเมินชํานาญการเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง)
1. ชื่อ (ผูขอรับการประเมิน)………………………………………………………………………………
2. ตําแหนง (ปจจุบัน)……………………………………………………………………………………..

งาน/ฝาย/กลุม…………………………………………………………………………………………..
กอง/ศูนย/สวน/สํานัก………………………………………กรม…………………………………….
ดํารงตําแหนงนี้วันที่…………..เดือน……………………..พ.ศ………………………………………
อัตราเงินเดือนปจจุบัน……………บาท 

3. ขอประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนงสําหรับผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
4. ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ. 7)
                  เกิดวันที่………เดือน…………………….พ.ศ…………………….
                  อายุตัว……………………ป…………………..เดือน
                  อายุราชการ……………………ป…………………..เดือน
5.  ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิและวิชาเอก ปที่สําเร็จการศึกษา สถาบัน
(ประกาศนียบัตร)………………………
(ใหแนบสําเนามาในภาคผนวก)
(ปริญญา)………………………………

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

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

6.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ชื่อใบอนุญาต…………………(พรอมแนบสําเนา)……………………..
     วันออกใบอนุญาต………………………………………….วันหมดอายุ…………………………………….
7.  ประวัติรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 

สูงขึ้นแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ เมื่อมีการยาย หรือ ลาศึกษา 
พรอมแนบสําเนา ก.พ. 7 และสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มาในภาคผนวก

วันเดือนป ตําแหนง อัตราเงินเดือน สังกัด
…………………………..
………………………….

…………………………….
…………………………….

……………………
……………………

…………………………
…………………………

หมายเหตุ   - กรณีมีการยายใหระบุชวงเวลาที่ยายใหตรงกับประวัติการรับราชการและผลงานยอนหลัง 2 ป
  - กรณีปฏิบัติงานไมตรงกับตําแหนงใหระบุในชองสังกัด “ปฏิบัติงานจริงที่สวนราชการใด”
  - กรณีมีการลาศึกษาใหระบุชวงเวลาที่ลาตั้งแต………..ถึง………. และวันที่กลับมารายงานตัว
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                  (  ตัวอยางปก......กรณีขอประเมินชํานาญการพิเศษ )

แบบประเมินผลงาน
ของ

 

...................................(ชื่อผูจัดทํา)..................................
ตําแหนง………..............(ดาน.........................)ชํานาญการ

ตําแหนงเลขที…่………………สวนราชการ………………………….

ขอประเมินเพื่อแตงตั้ง
ตําแหนง………..............(ดาน.........................)ชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงเลขที.่........................สวนราชการ....................................
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คํานํา
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
(กลาวถึงความเปนมาโดยยอถึงสาเหตุที่ทํารายงานผลการดําเนินงานที่ผานมาประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และ
ขอบคุณผูใหความชวยเหลือ (ถาม)ี)…………………………………………………………………………….

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

ชื่อ…………………………………..
เดือน/ป……………………………..
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สารบัญ

หัวขอ เลขหนา
................ ...............
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ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล       (กรณีขอประเมินชํานาญการพิเศษ)

1.  ชื่อ (ผูขอรับการประเมิน)………………………………………………………………………………
2. ตําแหนง (ปจจุบัน)……………………………………………………………………………………..
งาน/ฝาย/กลุม…………………………………………………………………………………………..
กอง/ศูนย/สวน/สํานัก………………………………………กรม…………………………………….
ดํารงตําแหนงนี้วันที่…………..เดือน……………………..พ.ศ………………………………………
อัตราเงินเดือนปจจุบัน……………บาท 
3. ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง…………………ดาน…………….ตําแหนงเลขที่…………..
งาน/ฝาย/กลุม………………………………………………………………………………………….
กอง/ศูนย/สวน/สํานัก………………………………… ……กรม…………………………………….
4. ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ. 7)

                  เกิดวันที่………เดือน…………………….พ.ศ…………………….
                  อายุตัว……………………ป…………………..เดือน
                  อายุราชการ……………………ป…………………..เดือน
5.  ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิและวิชาเอก ปที่สําเร็จการศึกษา สถาบัน
(ประกาศนียบัตร)………………………
(ใหแนบสําเนามาเพิ่มในภาคผนวก)
(ปริญญา)………………………………

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

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

6.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ชื่อใบอนุญาต…………………(พรอมแนบสําเนา)……………………..
     วันออกใบอนุญาต………………………………………….วันหมดอายุ…………………………………….
7.  ประวัติรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 

สูงขึ้นแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ เมื่อมีการยาย หรือ ลาศึกษา 
พรอมแนบสําเนา ก.พ. 7 และสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มาในภาคผนวก

วันเดือนป ตําแหนง อัตราเงินเดือน สังกัด
…………………………..
………………………….

…………………………….
…………………………….

……………………
……………………

…………………………
…………………………

หมายเหตุ   - กรณีมีการยายใหระบุชวงเวลาที่ยายใหตรงกับประวัติการรับราชการและผลงานยอนหลัง 2 ป
  - กรณีปฏิบัติงานไมตรงกับตําแหนงใหระบุในชองสังกัด “ปฏิบัติงานจริงที่สวนราชการใด”
  - กรณีมีการลาศึกษาใหระบุชวงเวลาที่ลาตั้งแต………..ถึง………. และวันที่กลับมารายงานตัว
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ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ)
8.  ประวัติการฝกอบรมและดูงาน (ใหนําเสนอยอนหลัง  2  ป และตองสอดคลองกับผลงาน
ยอนหลัง)

ป ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน
…………………
…………………
…………………

………………………..
………………………..
………………………..

………………………..
………………………..
………………………..

………………………
………………………
……………………….

9.  ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางที่นอกเหนือจากขอ 7 เชน เปน
หัวหนาโครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ เปนตน)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
10.  หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………(โดยใหนําเสนอรายละเอียดในหัวของานดานบริหาร, ดานบริการ, สงเสริมปองกัน,
,วิชาการ และอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย)………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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อัตรากําลังของทันตบุคลากร

ปงบประมาณ
ช่ือสถานที่   

ปฏิบัติงาน

ทันตแพทย

ลาศึกษา

จพ.ทันตสาธารณสุข

จํานวน
ปฏิบัติงานจริง

จํานวน
ท่ัวไป เฉพาะทาง(วุฒิการศึกษา)

2548 10 3 6-ป.บัณฑิตทันตกรรม-

 1 ต.ค.47 - 30 เม.ย.48        ประดิษฐ.........คน
(รพ. ..............................)  - วุฒิบัตรศัลยศาสตร-

    ชองปากฯ .......คน ฯลฯ
 1 พ.ค.48 - 30 ก.ย.48 10 3 7

(รพ. ...............................)

2549

 1 ต.ค.48 - 30 ก.ย.49

(รพ. ...............................)

1.  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงาน  ป 25 ........เดือน ........................ถึงเดือน ...................ปฏิบัติงานที่ ............................................
ป 25 ........เดือน ........................ถึงเดือน ...................ปฏิบัติงานที่ ............................................

2. กรณีมีการลาศึกษาตอสาขา ......................สถาบัน.....................ป 25 .......เดือน........................ถึงเดือน......................

   ป 25 .......เดือน........................ถึงเดือน......................

3. ลาคลอดบุตร/ลาบวช เดือน/ป ................................ ึง.................................

4. ลาปวย นอนพักรักษา (เกินวันที่กําหนด)   เดือน/ป ................................ ึง....................................

หมายเหตุ  จํานวนทันตแพทยท่ีปฏิบัติงานจริง  หมายถึง จํานวนอัตรากําลังทันตแพทยที่ปฏิบัติงานจริง ณ โรงพยาบาลนั้น
                   โดยไมนับรวมผูที่ลาศึกษาตอและผูที่ไปชวยราชการที่อ่ืน

EG1/ทัน



 -  19  -

ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง  2  ป

ลักษณะงานดานบริการ / ปฏิบัติ หนวยนับ

ปงบประมาณ ........................ ปงบประมาณ ........................ 

รพ. .............................. รพ. ..............................

กลุมงาน
เฉพาะตัว   

กลุมงาน
เฉพาะตัว   

เดือน......ถึงเดือน... เดือน....ถึงเดือน...

ขอมูลท่ัวไป

1. ผูมารับบริการทันตกรรมทั้งหมด คน
ราย
งาน

2. การใหบริการทันตกรรมผูปวยใน คน
ราย
งาน

3. การใหบริการทันตกรรมนอกเวลา คน
    ราชการ ราย

งาน
ใหนําเสนอเฉพาะ 3 หัวขอนี้เทานั้น

หมายเหต ุ      1.  แบบฟอรมนี้ใชเฉพาะตําแหนงที่เกณฑสาขากําหนดใหเสนอผลงานยอนหลัง  2  ป
                        2. ผลงานยอนหลัง  2  ป  ใหเสนอผลงานที่ตรงกับหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง
โดยเสนอผลงานยอนหลัง  2  ป  ถัดจากปที่สงคําขอประเมิน เชน สงคําขอประเมินในปงบประมาณ 2551 ผูขอประเมิน
ตองเสนอผลงานของปงบประมาณ 2549,2550 เปนตน  กรณีท่ีระหวางปดังกลาวไดรับอนุญาตใหลาศึกษา  ใหเวนระยะเวลา

ท่ีไดลาศึกษา โดยใหเก็บผลงานเฉพาะตัวแสดงตามระยะเวลาที่ปฎิบัติงานจริง ,ผลงานของหนวยงานแสดงเต็มปงบประมาณ

และใหเสนอผลงานของปงบประมาณถัดไปแทน  เชน ลาศึกษา 1 มิ.ย.48 - 31 พ.ค. 50 สงผลงานปงบประมาณ 51   ฉะนั้นตอง
ใหนําเสนอผลงานป 47 เต็มปงบประมาณ, ผลงานเฉพาะตัวป 48  ใหนําเสนอชวงกอนลาศึกษาชวง 1 ต.ค.47- 31 พ.ค.48 , ป 50 

เก็บผลงานเฉพาะตัว ชวงที่กลับจากลาศึกษา 1 มิ.ย.50- 30 ก.ย.50 และ โดยผลงานของหนวยงานตองนําเสนอเต็มปงบประมาณทุกป
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                                                                         ตัวอยาง
ผลสําเร็จของงานเชิงปริมาณ( ดานรักษาคลองรากฟน)

พ.ศ..…….. พ.ศ……….

งาน หนวย
นับ

หนวยงาน เฉพาะตัว หนวยงาน เฉพาะตัว

ตัวอยาง  5. งานรักษาคลองรากฟน
5.1 รักษาคลองรากฟน 1
      -      การทํา pulp capping ฟนแท

- pulpotomy ฟนแท
- การเจาะระบายหนองทางตัวฟน
- ฯ ล ฯ

5.2 รักษาคลองรากฟน 2 (เจาะฟนเพื่อรักษา
      คลองรากฟน)

5.3 รักษาคลองรากฟน 3 (การขยาย,การลาง,

      การใส Dressing หรือ Ca(OH)2

      ในคลองรากฟนรากเดียว)

5.4  รักษาคลองรากฟน 4 (การขยาย,การลาง,

      การใส Dressing หรือ Ca(OH)2

      ในคลองรากฟนหลายราก)

5.5 รักษาคลองรากฟน 5
      - อุดคลองรากฟนหนา
5.6 รักษาคลองรากฟน 6
      - อุดคลองรากฟนกรามนอย
5.7 รักษาคลองรากฟน 7
     - อุดคลองรากฟนกราม

งาน/ซี่

งาน/ซี่

งาน/ซี่

งาน/ซี่

งาน/ซี่

งาน/ซี่

งาน/ซี่
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                                                             ตัวอยาง
          ผลสําเร็จของงานเชิงปริมาณ (ดานรักษาคลองรากฟน) (ตอ)

พ.ศ..…….. พ.ศ……….

งาน หนวยนับ หนวยงาน เฉพาะตัว หนวยงาน เฉพาะตัว

5.8 รักษาคลองรากฟน 8 การอุดคลองรากฟน
     - One Visit-RCT

     - Retreatment/Close Sinus Opening 

(ในกรณีที่ใชเวลาในการรักษามากกวา 2 ครั้ง)

     - Removal of Broken Instrument

     - Pulp Obliteration

     - Perforation

     - Root Resorption

     - Apexification

     - Treatment of Traumatized teeth

     

งาน/ซี่

 หมายเหต ุ ใหเสนอผลงานเดนเฉพาะสาขา  ตองลงขอมูลใหครบทุกหัวขอของรายงาน  โดยแจกแจงรายละเอียด       
                  ใหครบทุกหัวขอหัตถการตามแบบรายงานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  โดยดูรายละเอียดไดใน            

ภาคผนวก และตองสอดคลองกับผลงานวิชาการที่นําเสนอ โดยการรายงานในสาขาอื่นๆ ใหดูไดจาก  
คูมือเวชระเบียนการรายงานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด อยูในภาคผนวก



EG1/ทัน

(ปรับปรุงเนื้อหา 9 พฤศจิกายน 2552)
                                       -22-

ตัวอยาง
ตอนที่ 2 ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา

กรณี ระดับ 7 เสนอ 1 เรื่อง ,ระดับ 8 เสนอ 2 เรื่อง (ถาไมเลือกเสนอผลงานวิจัย)
1. ชื่อผลงาน……………………………………………………………………………  
(ใหนําเสนอเปน 1.  ผลงานวิจัย  หรือ
                           2.  กรณีศึกษา หรือ
                           3.  ผลงานวิเคราะหวิจารณ
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ…(ใหระบุ วัน /เดือน/ป/พ.ศ.ที่ดําเนินการรักษา ในกรณีเปนรายงาน

ผูปวยใหระบุ  HN.)   -  สําหรับผูสงประเมิน ระดับ 7  ผลงานที่นําเสนอตองจัดทําขึ้นขณะที่
ดํารงตําแหนงระดับ 6

                         -  สําหรับผูสงประเมิน ระดับ 8  ผลงานที่นําเสนอตองจัดทําขึ้นขณะที่ดํารง
ตําแหนงระดับ 7
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดําเนินการ (เฉพาะประเด็นสําคัญ)

1………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………

4. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ……(ถาเปนรายงานผูปวยใหกลาวถึงขั้นตอนใน       
การรักษาในแตละสาขาและใหรายงานใหถูกตองตามหลักวิชาการและรายละเอียดขั้นตอน
การรักษาอยูในหนา 25 ( หัวขอการรายงานผูปวย  ตั้งแตขอมูลทั่วไป จนถึงสรุปผลการ  
รักษา ) เฉพาะในสวนของการรายงานผูปวย ไมเกิน 2 หนากระดาษ A 4)………………

5.   ผูรวมดําเนินการ (ถามี) 1………………………สัดสวนของผลงาน………………….
                                                         2………………………สัดสวนของผลงาน…………………
              6.  สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมทั้งสัดสวนของผลงาน)

……………………………………………………………………………………………
7. ผลสําเร็จของงาน(คุณภาพ)…………………………………………………………..
……..  (การสรุปผลสําเร็จผลงานวิจัย,กรณีศึกษา หรือ ผลงานวิเคราะหวิจารณ)……
…………………………………………………………………………………………..
8.  การนําไปใชประโยชน……………………………………………………………….
……………………(ใหเขียนในเชิงวิชาการ)……………………………………………

            ……………………………………………………………………………………………
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               9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค…………………………………………

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

              10.  ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...

              ………………………………………………………………………………………………
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ………………………………ผูเสนอผลงาน
        (……………………………..)
               ……../………../……….

ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับ
              ความเปนจริงทุกประการ

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

ผูรวมดําเนินการ        ผูรวมดําเนินการ
……../…………./………. ………/………../…………

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………….. ลงชื่อ……………………………..
         (…………………………….)                   (……………………………..)
ตําแหนง………………………….        ผูอํานวยการสํานัก/กองหรือเทียบเทา…...……………
          ………/…………./……….                  ………/…………/…………..
(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน)

   หากผลงานมีลักษณะเฉพาะเชน แผนพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผูเสนอผลงานอาจสง
ผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได
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(ตัวอยางปก)

ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง
………………………………(ชื่อเรื่อง)………………………………

โดย
………………………………(ชื่อผูจัดทํา)………………………………

ขอประเมินเพื่อแตงตั้ง
ตําแหนง...................................ตําแหนงเลขที.่...........................

สวนราชการ..................................................................
.....................................................................................
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ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ………………………………

เพื่อประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง………………………ตําแหนงเลขที่………..
สวนราชการ………………………………………………………………………………
เรื่อง…………………………………………………………………………………………

หลักการและเหตุผล…………(เปนการอธิบายถึงเหตุผลความจําเปน สาเหตุที่นําเสนอแนว         
ความคิดหรือวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานมีเหตุจูงใจอยางไร และจะกอใหเกิดประโยชนอยางไร)

บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ…………………………………………….
……………(ใหนําเสนอแนวคิดหรือวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมปีระสิทธิภาพมากขึ้นควรเปน
แนวคิด  วิสัยทัศน หรือแผนงานที่จะทําในอนาคตเพื่อพัฒนางานในตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง สอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน โดยผานการวิเคราะหสถานการณหรือสภาพทั่วไปถึงภาระหนาที่ในปจจุบัน ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะประเมิน การนําขอมูลจากผลการปฏิบัติงาน ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการอื่น ๆ 
มาสนับสนุนแนวทางดังกลาว และแสดงใหเห็นวาแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนางานดังกลาว จะสามารถ
นําไปใชเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทํางานไดจริง ระบุขอเสนอในการปรับปรุงพัฒนางาน โดยแสดงให
เห็นวาขอเสนอนั้นสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับสถานการณ และความเปนจริง    ทั้งนี้            

ขอเสนอนั้นตองสามารถระบุชวงเวลาที่จะนําไปปฏิบัติเห็นผลไดอยางชัดเจน)……………………
ผลที่คาดวาจะไดรับ……………………………………………………………..

……………(ใหระบุผลที่คาดหมาย หรือมุงหวังที่จะใหเกิดขึ้นจากการเสนอแนวคิด วิธีการหรือขอเสนอเพื่อ
พัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมปีระสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งผลงานดังกลาวอาจตองเสนอใหทั้งเชิงปริมาณ และ 
เชิงคุณภาพ  ตลอดจนชวงเวลาทีค่าดวาผลงานดังกลาวจะไดรับประโยชนตอบุคคล เปาหมาย และเกิดผลงานที่
สามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม)………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
ตัวชี้วัดความสําเร็จ………………………………………………………………

……………(ใหแสดงกิจกรรมและระบุตัวช้ีวัดที่สามารถนํามาใชวัดผลสําเร็จจากการเสนอแนวคิด วิธีการ         
หรือขอเสนอเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงไดอยางชัดเจน ถูกตองและนาเชื่อถือ สามารถตรวจสอบไดอยางมี       
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึงอาจมีการติดตามภายหลังการแตงตั้งแลว)…………………………

……………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………       ผูเสนอแนวคิด/วิธีการ
          (……………………………………)

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

เอกสารวิชาการ

(ชื่อเรื่อง)………………………………

โดย

(ชื่อผูจัดทํา)

สวนราชการ..................................................................
.....................................................................................
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แนวทางการจัดทํา   Full   Paper ของกรณีศึกษา
- บทคัดยอ (ไมเกิน 250 คํา)
- บทนํา
- รายงานผูปวย
             ขอมูลทั่วไป เชน เพศ,อายุ
             Chief Complaint

                                              ประวัติทางการแพทย
            ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน
            การตรวจสภาพรางกาย
             การตรวจสภาพชองปาก
                   -   ภายนอกชองปาก
                   -   ภายในชองปาก
           การตรวจดวยเทคนิคอื่น ๆ
                   -    แลป
                   -    การเอ็กซเรย

                            การวินิจฉัย
                           การวางแผนการรักษา
                           การรักษา (ขั้นตอนการรักษาโดยสังเขป) และตองมีรูปภาพประกอบทั้งระดับ 7 และ                                

ระดับ 8
                           ผลการรักษาเปนอยางไร
                           ผลการติดตาม  ผลการรักษา (Recheck) เปนอยางไร
                           สรุปผลการรักษาผูปวย
               -     บทวิจารณ   (วิจารณรายงานผูปวยที่นําเสนอเปรียบเทียบกับรายงานอื่น รวมทั้งขอจํากัดตาง ๆ 

ในผูปวยรายนี้)
               -     บทสรุป

- เอกสารอางอิง  (ใหเขียนและอางอิงในบทนําและบทวิจารณตามระบบ Vancouver) และ
เอกสารอางอิงอยางนอย 10 paper
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แนวทางการจัดทํา  Full  Paper  ของงานวิจัย 
 

-  ชื่อเร่ือง  การเลือกงานวจิัยตองเปนการวิจัยเชิงคลินิก (clinical  research) เทานั้น  และผลงานวจิัย
ตองเปนประโยชนและตอบสนองตอการบริการทันตกรรม 

-  บทคัดยอ (ไมเกิน 250 คํา) 
-  บทนํา 
-  วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
-  ผล 
-  บทวิจารณ 
-  บทสรุป 
-  คําขอบคุณ 
-  เอกสารอางอิง (ใหเขียนและอางอิงในบทนําและบทวิจารณตามระบบ Vancouver) และ     
    เอกสารอางอิงอยางนอย 25 paper 
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แนวทางการจัดทํา   Full   Paper ของผลงานวิเคราะหวิจารณ 
 

-  ชื่อเร่ือง    การคัดเลือกเรื่องที่นํามาวิเคราะหวิจารณควรเปนเรื่องที่ เกี่ยวของกับการบริการทาง                  
ทันตกรรมเชิงคลินิก , โดยเปนเรื่องท่ี นาสนใจ และเปนประเด็นท่ีเปน Controversy (เปนประเด็น                 
ท่ีตองศึกษาคนควาเพิ่มเติม)  และมิใชประเด็นที่ รูแจงแลว หรือ เปน Fact หรือ เปนมาตรฐานอยูแลว    
เพื่อใหผูขอรับการประเมิน สามารถนําเสนอสิ่งที่เห็น / แนวคิด / แนวทาง ที่จะนํามาเปนประโยชน  และ          
ใชพัฒนาการดําเนินงานบริการทันตกรรมตอไป 
-  บทคัดยอ (ไมเกิน 250 คํา) 
-  บทนํา มีการรวบรวมความรูทางวิชาการ โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ จากวารสารและหนังสือ
ตาง ๆ อยางนอย 25 เลม  ใหสอดคลองกับหัวขอการวิเคราะหวิจารณ  ซ่ึงตองแสดงถึง  การเปรยีบเทียบ/         
การวิเคราะห และมีการสังเคราะห พรอมมีขอเสนอทางวิชาการที่ชัดเจนของผูขอรับการประเมิน  
-  บทวิจารณ สาระสําคัญของการวิเคราะหวิจารณ คือ ผูขอรับการประเมินตองนําเสนอ แนวคิด / แนวทาง                  
ในมุมมอง ของตนเองที่ไดจากรายงาน และวิเคราะหออกมา 
-   ประเด็นท่ีเปน Controversy ของผลงานวิเคราะหวิจารณ คือ.....(ใหสรุปสาระใจความไมเกิน 3 บรรทัด)... 
-  บทสรุป 
-  คําขอบคุณ 
- เอกสารอางองิ (ใหเขียนและอางอิงในบทนําและบทวิจารณตามระบบ Vancouver สามารถดูตัวอยาง              
จากวารสารทนัตแพทยสมาคม ฯลฯ ) และ มีเอกสารอางอิงอยางนอย 25 paper  
 
 
 
หมายเหต ุ  controversy คือประเด็นทีย่ังเปนขอโตแยงและผูขอรับการประเมินจะตองสามารถทบทวน 
และเสนอประเด็นที่เปนทั้งเชิงบวก/เชิงลบ  หรือเห็นดวย/เห็นแยงเพื่อนําไปสูขอสรุปที่เปนขอเสนอเชิงสังเคราะห           
ของผูขอรับการประเมินเอง 
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                     เอกสารการเผยแพรผลงานทางวิชาการ

                                               
            ใหแสดงหลักฐานการเผยแพรดังนี้ คือ

                    1. หนังสือรับรองการเผยแพร Present  ผลงานวิชาการจากหนวยงานระดับจังหวัดที่เปน     
ผูจัด เชน  จากคณะกรรมการผูจัด เชน จากประธานเครือขาย/ประธานชมรมทันตแพทยระดับประเทศ/
เขต/ภาค/จังหวัด  

                  2. เอกสารประกอบการบรรยาย , วารสาร  หรือจุลสาร   โดยแนวทางเอกสารประกอบ           
การบรรยาย ใหบรรยายโดยสรุป ,ไมใหนําเสนอเปนรูปภาพ

                      หมายเหตุ  ใหนําเสนอในสวนภาคผนวกของเอกสารวิชาการ
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ภาคผนวก
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กรณีสงประเมินในระดับ 8 ใหเลือก Case โดยตองมีเทคนิค  และรูปแบบถูกตองตามหลักวิชาการ
โดยเกณฑรายงานผูปวยควรมีความซับซอนไมนอยกวานี้ในสาขาตางๆ ไดแก
                    1.  วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก

        สามารถแสดงความสามารถในการวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยแยกโรค การวางแผนการรักษา การ
รักษาการสงตอประสานงานกับบุคคลากรทางการแพทยในการบําบัดรอยโรคในชองปากที่พบบอย หรือโรคที่
เกี่ยวของกับความเจ็บปวดภายในชองปากและนอกชองปาก หรือโรคจากความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันหรือ
รอยโรคกอนเกิดมะเร็ง หรือการติดเชื้อในชองปาก โดยสามารถเลือกใชยาชนิดตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

     2 . ปริทันตวิทยา
           สามารถแสดงความรูความสามารถในการรักษาโรคปริทันตอักเสบเฉพาะตําแหนง (localizcd 

Periodontitis) หรือสามารถแกไขปญหาของอวัยวะปริทันตที่มีความสัมพันธกับงานทันตกรรมบําบัดในสาขา
อื่น ๆ เชน periodontal endodontic therapy โดยเลือกใชเทคนิคการรักษาที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับเพื่อฟนฟู
การทําหนาที่ของฟนและอวัยวะปริทันตกลับสูปกติ

     3.  ทันตกรรมหัตถการ
           สามารถแสดงความรูความสามารถในการบูรณะฟนที่มีลักษณะยุงยาก (complex case) เชน

ฟนที่ cavity margin อยูใตขอบเหงือกหรือ cavity ที่ตองเพิ่มการยึดเกาะของวัสดุอุดฟนดวยวิธีตาง ๆ หรือการ
ปดชองวางระหวางฟน หรือการบูรณะพันและเนื้อเยื่อรองรับที่ไดรับภยันตรายจากอุบัติเหตุเฉพาะกรณีฟนที่
สรางตัวสมบูรณแลว โดยเลือกใชวัสดุและเทคนิคการบูรณะที่เหมาะสมถูกตองตามหลักวิชาการ เปนตน

    4 . วิทยาเอ็นโดดอนต
        สามารถแสดงความรูความสามารถในการเลือกใชการบําบัดทางเอ็นโดดอนตในฟนหลายราก

ฟนรากเดียวที่มีลักษณะยุงยาก (complex case) ไดอยางถูกตองเหมาะสมทั้งทางเทคนิคและหลักวิชาการ
     5 . ศัลยศาสตรชองปาก
        สามารถแสดงความรูความสามารถในการรักษาทางศัลยกรรมที่เกี่ยวกับกระดูกรองรับรากฟน

(alveolar surgery) เชน การผาฟนคุด การทําศัลยกรรมปลายราก หรือการรักษาการติดเชื้อจากฟน หรือการ
รักษาเนื้องอกในปากชนิดไมรายแรง หรือถุงน้ําขนาดเล็ก หรือการผาตัดตกแตงกระดูกเพื่อการใสฟนปลอม
หรือการรักษากระดูกขากรรไกรหักโดยวิธีปด (closed method) เปนตน

     6 . ทันตกรรมประดิษฐ
       สามารถแสดงความรูความสามารถในการบูรณะระบบบดเคี้ยวโดยการใสฟนปลอมชนิดตาง ๆ 

ที่เหมาะสมกับสภาพของผูปวย ถาเปนการใสฟนติดแนน ตองเปนครอบฟนอยางนอย 3 ซี่ หรือเปนสะพาน
ฟนอยางนอย 3 ยูนิต หรือถาเปนการใสฟนชนิดถอดไดตองเปนชนิด distal extension หรือ complete denture
บนหรือลาง 1 ชิ้น
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    7 . ทันตกรรมจัดฟน
        สามารถแสดงความรูความสามารถในการแกไขความผิดปกติของการสบฟนหรือระบบบดเคี้ยว

โดยการเคลื่อนฟนเฉพาะตําแหนง โดยใชเครื่องมือที่เหมาะสมถูกตองตามหลักวิชาซึ่งเปนที่ยอมรับ หรือการ
เคลื่อนฟนเฉพาะตําแหนงเพื่อเปนการปองกันความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นตอระบบบดเคี้ยวหรือการสบฟน

   8 . ทันตกรรมสําหรับเด็ก
      ในกรณีของผูปวยเด็ก นอกจากตองเปนการรักษาแบบทันตกรรมพรอมมูล โดยวิธีการจัดการ

พฤติกรรมเด็กที่เหมาะสมแบบไมใชยา (non-pharmacological method) แลวยังตองมีการรักษาทันตกรรม
บูรณะอยางนอย 2 quadrants โดยมีการรักษาโพรงประสาทฟน และบูรณะดวยการครอบฟนเหล็กไรสนิม
อยางนอย 1 ซี่
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