
 

 

สรุปผลงานวิชาการท่ีใชในการประเมินแตละสายงาน 

ตําแหนง / สายงาน ผลงานท่ีเสนอใหประเมิน 
ระดับ 

หมายเหตุ ชํานาญการ ชํานาญการ 

(รับเงิน) 

ชํานาญการ 

พิเศษ 

๑. นายแพทย ๑. ขอมูลสวนบุคคล (แบบประเมินผลงาน)  -   

และผลการดําเนินงานที่ผานมา(ผลงานเดนเฉพาะตัว) 

ตามขอ ๑ 

 - ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง - - -  ไมตองเสนอผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 

๒. ผลการดําเนินงานที่ผานมา ที่เปนฉบับเต็ม ๑.ระดับชํานาญการเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง 

 (Full paper) อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้   ๑.๑ ใหสงสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ 

   ๒.๑ ผลงานวิจยั หรือ -   ตามแบบฟอรมในแบบประเมินผลงานโดยระบ ุ

   ๒.๒ ผลงานวิเคราะห วิจารณ หรือ -   เน้ือหาใหละเอียดและชัดเจน 

   ๒.๓ กรณีศึกษา -     ๑.๒ ไมสง Full paper 

   ๒.๔ เอกสารประกอบการสอนนักศึกษาแพทย -  - ๒.ระดับชํานาญการพิเศษ 

 เทานั้น   ๒.๑ ไมสง Full Paper (ฉบับเต็ม) 

  2.2 ใหสงเฉพาะเอกสารเผยแพร ทั้งนี ้หากมี
แกไข 

กรรมการอาจขอดูฉบบัเต็มไดภายใน 2 เดือน 

* หากสงผลงานวิจยัที่ทํารวมกับผูอื่น ตองมีสัดสวน

ในการดําเนินการ ๖๐% ขึ้นไป  และหากมีสวนรวม 

ไมถึง ๖๐% จะตองสงผลงานวิจัย ๒ เร่ือง ขึ้นไป 

** สําหรับผลงานที่เปนวิเคราะหวิจารณ หรือกรณี 

ศึกษาตองดําเนินการเพยีงผูเดียว 

๓. จํานวนผลงาน  - ไมนอยกวา 

 ๑ เรือ่ง 

ไมนอยกวา 

 ๑ เรือ่ง 

๔. การเผยแพรผลงาน  -  -   - ไดรับการเผยแพร โดยการลง Website ของ 

หนวยงาน หรือ Website อื่นๆ ที่มีองคกรรองรับ 

หรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการของหนวยงาน หรือ 

เผยแพรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มีองคกรรองรับ 

๕. ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/ ปรับปรุงงาน  -   

เงื่อนไข 

  ๑. เมื่อผานการคัดเลือก (ชี้ตัว) แลว ผูขอประเมินตองสงผลงานประเมินภายใน ๑๒ เดือน กรณีสงผลงานประเมินไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับ

การคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) 

  ๒. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไขเอกสารภายใน ๒ เดือน นับจากวันที่ผูขอประเมิน 

      ไดรับทราบการแจงแกไข 

  ๓. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไข เอกสารภายใน ๖ เดือน นับจากวันที่ผูขอประเมิน 

      ไดรับทราบการแจงแกไข กรณีที่ปรับปรุงแกไขไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) และสงผลงานประเมินใหม 

  ๔. กรณีไมผานการประเมิน ตองสงเอกสารขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) และสงผลงานประเมินใหม 
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สรุปผลงานวิชาการท่ีใชในการประเมินแตละสายงาน 

ตําแหนง / สายงาน ผลงานท่ีเสนอใหประเมิน 
ระดับ 

หมายเหตุ ชํานาญ

การ 

ชํานาญการ 

(รับเงิน) 

ชํานาญการ 

พิเศษ 

๒. ทันตแพทย  ๑. ขอมูลสวนบุคคล (แบบประเมินผลงาน)     เฉพาะตําแหนงทันตแพทย ขอประเมินเฉพาะ 

   นักเทคนิคการแพทย 

  นกัจิตวิทยา 

และผลการดําเนินงานที่ผานมา  

(ผลงานเดนเฉพาะตัว) ตามขอ ๑ 

 ระดับชํานาญการ (รับเงิน) และระดับชาํนาญการ 

 พิเศษ 

   นักจิตวิทยาคลินิก  - ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง     ตองเสนอผลการปฏิบัติงานยอนหลัง  ๒ ป 

   นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย ๒. ผลการดําเนินงานที่ผานมา(ผลงานเดน ๑.ระดับชํานาญการ 

   นักเทคโนโลยีหวัใจและทรวงอก  เฉพาะตัว)ตามขอ ๑ ที่เปนฉบับเต็ม  ๑.๑ ใหสงสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ 

   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  (Full paper) อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ ตามแบบฟอรมในแบบประเมินผลงาน โดยระบ ุ

   นักวิทยาศาสตรการแพทย    ๒.๑ ผลงานวิจยั หรือ    เนื้อหาใหละเอียดและชัดเจน 

   นักสังคมสงเคราะห    ๒.๒ ผลงานวิเคราะห วิจารณ หรือ     ๑.๒ ไมสง Full paper 

   นักวิชาการเผยแพร    ๒.๓ กรณีศึกษา    ๒.ระดับชํานาญการเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง 

   นักประชาสัมพันธ  ๒.๑ สง Full paper  

ยกเวน ตําแหนงนักจิตวิทยาและนักจิตวิทยาคลินิก 

 (รวม ๑๑ ตําแหนง) ใหสงสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ 

 (ตามขอ 1.1 และ 1.2) 

๓.ระดับชํานาญการพิเศษ 

  ๓.๑ หากไมสงผลงานเปนวิจัย ใหสงเปนวิเคราะห 

วิจารณ หรือกรณีศึกษาแตตองสงอยางนอย ๒ เร่ือง 

  3.๑ สง Full paper  

ยกเวน ตําแหนงนักจิตวิทยาและนักจิตวิทยาคลินิก 

ใหสงเฉพาะเอกสารเผยแพร และสงสรุปผลการ 

ดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ (ตามขอ 1.1 และ 1.2) 

๓. จํานวนผลงาน ๑ เร่ือง ๑ เร่ือง  ๑ เร่ือง 

๔. การเผยแพรผลงาน  -  -   - ไดรับการเผยแพร โดยการลง Website ของ 

หนวยงาน หรือ Website อื่นๆ ที่มีองคกรรองรับ 

หรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการของหนวยงาน หรือ 

เผยแพรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มีองคกรรองรับ 

๕. ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/ 

ปรับปรุงงาน 
   

เงื่อนไข 

  ๑. เมื่อผานการคัดเลือก (ชี้ตัว) แลว กรณีตําแหนงเล่ือนไหล ผูขอประเมินตองสงผลงานประเมินภายใน ๑๒ เดือน กรณีตําแหนง 

นอกเล่ือนไหลผูขอประเมินตองสงผลงานภายใน 6 เดือน กรณีสงผลงานประเมินไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) 

  ๒. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไขเอกสารภายใน ๒ เดือน นับจากวันที ่

ผูขอประเมินไดรับทราบการแจงแกไข 

  ๓. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไข เอกสารภายใน ๖ เดือน นับจากวันที ่

ผูขอประเมินไดรับทราบการแจงแกไข กรณีที่ปรับปรุงแกไขไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) และสงผลงานประเมินใหม 

  ๔. กรณีไมผานการประเมิน ตองสงเอกสารขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) และสงผลงานประเมินใหม 
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สรุปผลงานวิชาการท่ีใชในการประเมินแตละสายงาน 

ตําแหนง / สายงาน ผลงานท่ีเสนอใหประเมิน 
ระดับ 

หมายเหตุ ชํานาญการ ชํานาญการ 

(รับเงิน) 

ชํานาญการ 

พิเศษ 

๓.  พยาบาลวิชาชพี ๑. ขอมูลสวนบุคคล (แบบประเมินผลงาน)     

 แพทยแผนไทย และผลการดําเนินงานที่ผานมา(ผลงานเดนเฉพาะตัว) 

 นักวิเทศสัมพันธ ตามขอ ๑ 

 - ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 
   

 ตองเสนอผลการปฏิบัติงานยอนหลัง  ๑ ป 

 (รวม ๓ ตาํแหนง) ๒. ผลการดําเนินงานที่ผานมา (ผลงานเดนเฉพาะตัว) ๑.ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการ 

ตามขอ ๑ ที่เปนฉบับเต็ม (Full paper) อยางใด   เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง 

อยางหนึ่ง ดังนี ้   ๑.๑ ใหสงสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ 

   ๒.๑ ผลงานวิจัย หรือ    ตามแบบฟอรมในแบบประเมินผลงาน โดยระบ ุ

   ๒.๒ ผลงานวิเคราะหวิจารณ หรือ    เนื้อหาใหละเอียดและชัดเจน 

   ๒.๓ กรณีศึกษา      ๑.๒ ไมสง Full paper 

2.ระดับชํานาญการพิเศษ 

  2.๑ สง Full paper 

  2.๒ หากไมสงผลงานเปนวิจัย ใหสงเปนวิเคราะห 

วิจารณ หรือกรณีศึกษา แตตองสงอยางนอย ๒ เร่ือง 

  2.๓ เฉพาะตําแหนงพยาบาลวิชาชีพใหสงผลงาน 

เปนวิจัย หรือกรณีศึกษาที่ยุงยากซับซอน ๑ เร่ือง 
(ศึกษา ๒ Case  ขึ้นไป เปรียบเทียบ)  หรือ  
กรณีศึกษาที่ยุงยากซับซอน ๒ เร่ือง (๒ Case)  

โดยสงเฉพาะเอกสารเผยแพร และสงสรุปผลการ - 

ดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ (ตามขอ 1.1 และ 1.2) 

๓. จํานวนผลงาน ๑เร่ือง ๑ เร่ือง ๑ เร่ือง 

๔. การเผยแพรผลงาน  -  -   - ไดรับการเผยแพร โดยการลง Website ของ 

หนวยงาน หรือ Website อื่นๆ ที่มีองคกรรองรับ 

หรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการของหนวยงาน หรือ 

เผยแพรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มีองคกรรองรับ 

๕. ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/ ปรับปรุงงาน    

เงื่อนไข 

  ๑. เมื่อผานการคัดเลือก (ชี้ตัว) แลว กรณีตําแหนงเล่ือนไหล ผูขอประเมินตองสงผลงานประเมินภายใน ๑๒ เดือน กรณีตําแหนงนอกเล่ือนไหล 

ผูขอประเมินตองสงผลงานภายใน 6 เดือน กรณีสงผลงานประเมินไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) 

  ๒. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไขเอกสารภายใน ๒ เดือน นับจากวันที่ผูขอ 

ประเมิน ไดรับทราบการแจงแกไข 

  ๓. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไข เอกสารภายใน ๖ เดือน นับจากวันที่ผูขอประเมิน 

ไดรับทราบการแจงแกไข กรณีที่ปรับปรุงแกไขไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) และสงผลงานประเมินใหม 

  ๔. กรณีไมผานการประเมิน ตองสงเอกสารขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) และสงผลงานประเมินใหม 
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สรุปผลงานวิชาการท่ีใชในการประเมินแตละสายงาน 

ตําแหนง / สายงาน ผลงานท่ีเสนอใหประเมิน 
ระดับ 

หมายเหตุ ชํานาญการ ชํานาญการ 

(รับเงิน) 

ชํานาญการ 

พิเศษ 

๔. เภสัชกร ๑. ขอมูลสวนบุคคล (แบบประเมินผลงาน)     

   นักรังสีการแพทย และผลการดําเนินงานที่ผานมา(ผลงานเดน 

   นักวิชาการพยาบาล เฉพาะตัว) ตามขอ ๑ 

   นักกายภาพบาํบัด  - ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง - - -  ไมตองเสนอผลการปฏิบัติงานยอนหลัง  

   นักกิจกรรมบําบัด ๒. ผลการดําเนินงานที่ผานมา (ผลงานเดน ๑.ระดับชํานาญการ 

   นักวิเคราะหนโยบายและแผน เฉพาะตัว) ตามขอ ๑ ที่เปนฉบับเต็ม ๑.๑ ใหสงสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ 

   นักวิชาการสถิติ (Full paper) อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ ตามแบบฟอรมในแบบประเมินผลงาน โดยระบ ุ

   บรรณารักษ    ๒.๑ ผลงานวิจัย หรือ    เนื้อหาใหละเอียดและชัดเจน 

   นักวิชาการคอมพวิเตอร    ๒.๒ ผลงานวิเคราะหวิจารณ หรือ    ๑.๒ ไมสง Full paper  

   นักจัดการงานทั่วไป    ๒.๓ กรณีศึกษา    ๒.ระดับชํานาญการเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง 

   นักทรัพยากรบุคคล ๒.๑ สง Full paper ยกเวน ตําแหนงนักกิจกรรม 

   นักกายอุปกรณ บําบัด ใหสงสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ 

   นักวิชาการสาธารณสุข (ตามขอ 1.1 และ 1.2) 

   นักโภชนาการ ๓. ระดับชาํนาญการพิเศษ  

   ชางภาพการแพทย  ๓.๑ หากไมสงผลงานเปนวิจัย ใหสงเปนวิเคราะห 

   นักวิชาการตรวจสอบภายใน   วิจารณ หรือกรณีศึกษา แตตองสงอยางนอย ๒ เร่ือง 

   นกัวิชาการเงินและบัญช ี  ๓.๒ สง Full paper 

   นักวิชาการพัสดุ ยกเวน (1) ตําแหนงเภสัชกร หากสงเปนวิจัย 
   นิติกร ใหสงเฉพาะเอกสารเผยแพร ไมสง Full paper 

ทั้งนี้ หากมีแกไขกรรมการอาจขอดูฉบับเต็มได 

ภายใน 2 เดือน หากสงเปนวิเคราะหวิจารณ หรือ 

   (รวม 19 ตําแหนง) กรณีศึกษา จะตองสงอยางนอย ๒ เร่ือง  โดยสง 

เปน Full paper 

       (2) ตําแหนงนักวิชาการพยาบาล  ใหสงเฉพาะ 

เอกสารเผยแพร ทั้งนี ้หากมแีกไขกรรมการอาจ 

ขอดูฉบับเต็มไดภายใน 2 เดือน 

๓. จํานวนผลงาน ๑ เร่ือง ๑ เร่ือง  ๑ เร่ือง 

๔. การเผยแพรผลงาน  -  -   - ไดรับการเผยแพร โดยการลง Website ของ 

หนวยงาน หรือ Website อื่นๆ ที่มีองคกรรองรับ 

หรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการของหนวยงาน หรือ 

เผยแพรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มีองคกรรองรับ 
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สรุปผลงานวิชาการท่ีใชในการประเมินแตละสายงาน 

ตําแหนง / สายงาน ผลงานท่ีเสนอใหประเมิน 
ระดับ 

หมายเหตุ ชํานาญการ ชํานาญการ 

(รับเงิน) 

ชํานาญการ 

พิเศษ 

๔. เภสัชกร      (ตอ) ๕. ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/    

   นักรังสีการแพทย ปรับปรุงงาน 

   นักวิชาการพยาบาล เงื่อนไข 

   นักกายภาพบาํบัด   ๑. เมื่อผานการคัดเลือก (ชี้ตัว) แลว กรณีตําแหนงเล่ือนไหล ผูขอประเมินตองสงผลงานประเมินภายใน ๑๒ เดือน กรณีตําแหนงนอกเล่ือนไหล 

   นักกิจกรรมบําบัด  ผูขอประเมินตองสงผลงานภายใน 6 เดือน กรณีสงผลงานประเมินไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) 

   นักวิเคราะหนโยบายและแผน   ๒. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไขเอกสารภายใน ๒ เดือน นับจากวันที ่

   นักวิชาการสถิติ ผูขอประเมิน ไดรับทราบการแจงแกไข 

   บรรณารักษ   ๓. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไข เอกสารภายใน ๖ เดือน นับจากวันที ่

   นักวิชาการคอมพวิเตอร  ผูขอประเมิน ไดรับทราบการแจงแกไข กรณีที่ปรับปรุงแกไขไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) และสงผลงานประเมินใหม 

   นักจัดการงานทั่วไป   ๔. กรณีไมผานการประเมิน ตองสงเอกสารขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) และสงผลงานประเมินใหม 

   นักทรัพยากรบุคคล 

   นักกายอุปกรณ 

   นักวิชาการสาธารณสุข 

   นักโภชนาการ 

   ชางภาพการแพทย 

   นักวิชาการตรวจสอบภายใน   

   นกัวิชาการเงินและบัญช ี

   นักวิชาการพัสดุ 

   นิติกร 

   (รวม 19 ตําแหนง) 
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