
1.  ตําแหนงนายแพทย 13 สาขา

ผลงานที่เสนอใหประเมิน ระดับ ระดับ หมายเหตุ
7 8

1.  ขอมูลสวนบุคคล และผลการ ไมตองเสนอผลงานยอนหลัง
ดําเนินงานที่ผานมา(ผลงานเดนเฉพาะตัว)
ตามสิ่งที่สงมาดวย  4  (เลมที่ 1 )
2. ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
(ผลงานเดนเฉพาะตัว) ตามขอ 1
ท่ีเปนฉบับเต็ม(Full  paper) อยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
  2.1  ผลงานวิจัย หรือ หากเปนผลงานวิจัยท่ีทํารวมกับผูอ่ืนตองมี
  2.2  ผลงานวิเคราะห วิจารณ หรือ สัดสวนในการดําเนินการ  60% ขึ้นไป 
  2.3  กรณีศึกษา (case study) หรือ หรือหากมีสวนรวมไมถึง  60%  ตองสงผลงาน
  2.4  เอกสารประกอบการสอน   - วิจัย  2  เร่ืองขึ้นไป  สําหรับผลงานที่เปนวิเคราะห 
          นักศึกษาแพทยขึ้นไป (เฉพาะระดับ 7 ) วิจารณ หรือกรณีศึกษาตองดําเนินการเพียงผูเดียว

3.  จํานวนผลงาน ไมนอยกวา ไมนอยกวา
 1 เร่ือง  1 เร่ือง

4.  การเผยแพรผลงาน   - ผลงานตองไดรับการเผยแพรในวารสาร
ทางการแพทยระดับโรงพยาบาลจังหวัดขึ้นไป

5.  ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน 1  เร่ือง 1 เร่ือง
ตามสิ่งที่สงมาดวย  4  (เลมที่3)

เง่ือนไข      1.  หามนําผลงานที่ใชเพื่อการศึกษามาประเมิน
                  2.  เม่ือผานการคัดเลือก (ช้ีตัว) แลว ผูขอประเมินตองสงผลงานประเมินภายในเวลา 12 เดือน
                  3.  หากกรรมการประเมินผลงานมีมติใหปรับปรุงแกไขในสวนที่ไมใชสาระสําคัญตองปรับปรุงแกไขเอกสาร
                       ภายในเวลา 3 เดือน

                       ตองสงเอกสารวิชาการเขาสูการประเมินภายใน  6  เดือน
                    

                                                                                                                ส่ิงที่สงมาดวย  3
                     สรุปผลงานวิชาการที่ใชในการประเมินของแตละสายงาน

(ตาม ว 10/2548)

   4.  กรณีไมผานการประเมินหากคณะกรรมการประเมินผลงานอนุญาตใหแกไขหรือจัดทําผลงานเร่ืองเดิม  ใหม



2.  ตําแหนงทันตแพทยและทันตแพทย (ดานการสอน) พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย นักสังคมสงเคราะห
      นักวิชาการเผยแพร นักจิตวิทยา นักประชาสัมพันธและบุคลากร

ผลงานที่เสนอใหประเมิน ระดับ ระดับ ระดับ หมายเหตุ
6 7 8

1.  ขอมูลสวนบุคคล และผลการ 1. เฉพาะตําแหนงทันตแพทยประเมินระดับ  7  ขึ้นไป
ดําเนินงานที่ผานมา(ผลงานเดนเฉพาะตัว) 2. ทั้ง  8  ตําแหนงขางตนตองเสนอผลงาน
ตามสิ่งที่สงมาดวย 4 (เลมที่1) ยอนหลัง  2  ปงบประมาณ กอนปที่สงคําขอประเมิน

3.ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ (ดานการพยาบาลวิสัญญี)
ใหเสนอผลงานหลังไดรับประกาศนียบัตรวิสัญญี
พยาบาล  2 ป  
ตามแบบฟอรม   ดังสิ่งที่สงมาดวย 4 (เลมที่ 1)

2. ผลการดําเนินงานที่ผานมา 1.เฉพาะตําแหนงทันตแพทย (ดานการสอน)
(ผลงานเดนเฉพาะตัว) ตามขอ 1 ใหเสนอผลงานเดนดานการสอน (ประกอบดวย)
ที่เปนฉบับเต็ม (Full  paper)     1. แผนการสอนในหัวขอที่รับผิดชอบ
 อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้     2. เนื้อหาที่สอน

    3. ขอสอบและการประเมินผล
    4. สื่อ

    2.1  ผลงานวิจัย หรือ 2. สําหรับระดับ  8  หากไมเสนอเปนผลงานวิจัย
    2.2  ผลงานวิเคราะห วิจารณ หรือ ใหเสนอเปนผลงานวิเคราะห วิจารณ
    2.3  กรณีศึกษา หรือกรณีศึกษา แตตองเสนออยางนอย  2  เร่ือง
3. จํานวนผลงาน 1 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง
4. การเผยแพรผลงาน  -  - รูปแบบใด รูปแบบหนึ่งที่มีองคกรรองรับ
5. ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/ 1 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง
ปรับปรุงงานตามสิ่งที่สงมาดวย  4 (เลมที่3)

เงื่อนไข      1.  เมื่อผานการคัดเลือก (ชี้ตัว) แลวผูขอประเมินตองสงผลงานประเมินภายในเวลา  12  เดือน
                  2. หากคณะกรรมการประเมินผลงานมีมติใหปรับปรุงแกไขในสวนที่ไมใชสาระสําคัญตองปรับปรุงแกไขเอกสาร
                      ภายในเวลา  2  เดือน นับจากวันที่ผูขอประเมินรับทราบการแจงแกไข
                  3. การเผยแพรผลงานใหลงวารสารหรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับจังหวัด หรืออ่ืน ๆ ที่มีองคกรรองรับ
                  4.  กรณีไมผานการประเมินหากคณะกรรมการประเมินผลงานอนุญาตใหแกไขหรือจัดทําผลงานเร่ืองเดิม  ใหม
                       ตองสงเอกสารวิชาการเขาสูการประเมินภายใน  6  เดือน

                     สรุปผลงานวิชาการท่ีใชในการประเมินของแตละสายงาน (ตาม ว 10/2548)
สิ่งท่ีสงมาดวย   3             



3. ตําแหนงเภสัชกร  นักรังสีการแพทย  นักวิชาการคอมพิวเตอร  เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ  นักกายภาพบําบัด  จ.บริหารงานทั่วไป  นักพัฒนาฯ 
    นิติกร  นวก.การเงินฯ  จ.ตรวจสอบภายใน วิทยาจารย พยาบาลวิชาชีพ(ดานการสอน)  จ.วิเทศสัมพันธ  บรรณารักษ  นักสถิติ   นวก.ศึกษา 
    นวก.ศึกษาพิเศษ  นวก.โสตฯ  นักวิทยฯ  นักโภชนาการ  ชางภาพการแพทย  นักอาชีวบําบัด  นวก.พัสดุและนวก.สาธารณสุข 

ผลงานที่เสนอใหประเมิน ระดับ ระดับ ระดับ หมายเหตุ
6 7 8

1.  ขอมูลสวนบุคคล และผลการ ไมตองเสนอผลงานยอนหลัง
ดําเนินงานที่ผานมา(ผลงานเดนเฉพาะตัว)
ตามสิ่งที่สงมาดวย  4 (เลมที่ 1)
2. ผลการดําเนินงานที่ผานมา
ที่เปนฉบับเต็ม (Full  paper)   
อยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้
(ยกเวนสาขาที่เกี่ยวของกับดานการสอน)
    2.1  ผลงานวิจัย หรือ สําหรับระดับ  8  หากไมเสนอเปนผลงานวิจัย
    2.2  ผลงานวิเคราะห วิจารณ หรือ ใหเสนอเปนผลงานวิเคราะห วิจารณ หรือ
    2.3  กรณีศึกษา กรณีศึกษาแตตองเสนออยางนอย  2  เร่ือง
  เฉพาะตําแหนงเภสัชกร (ดานการสอน) พยาบาลวิชาชีพ (ดานการสอน) วิทยาจารย  (ดานการสอน)
  ใหเสนอผลงานที่ผานมา (ผลงานเดนเฉพาะตัว) ดังนี้
    - ระดับ  6  เอกสารประกอบการสอน  2  หนวยกิต
    - ระดับ  7  เอกสารประกอบการสอน  2  หนวยกิตและผลงานวิจัยหรือตํารา  1  เร่ือง
    - ระดับ  8  เอกสารประกอบการสอน  1  หนวยกิตและผลงานวิจัยหรือตํารา  1  เร่ือง
    
3. จํานวนผลงาน 1 เร่ือง 1 เร่ือง ไมนอยกวา
4. การเผยแพรผลงาน  -  - รูปแบบใด รูปแบบหนึ่งที่มีองคกรรองรับ

(ยกเวนกรณีเปนเร่ืองลับ)
5. ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/ 1 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง
ปรับปรุงงานตามสิ่งที่สงมาดวย  4 (เลมที่3)

เงื่อนไข      1.  เมื่อผานการคัดเลือก (ชี้ตัว) แลวผูขอประเมินตองสงผลงานประเมินภายในเวลา  12  เดือน
                  2. หากคณะกรรมการประเมินผลงานมีมติใหปรับปรุงแกไขในสวนที่ไมใชสาระสําคัญตองปรับปรุงแกไขเอกสาร
                      ภายในเวลา  2  เดือน นับจากวันที่ผูขอประเมินรับทราบการแจงแกไข
                  3. การเผยแพรผลงานใหลงวารสารหรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับจังหวัด หรืออ่ืน ๆ ที่มีองคกรรองรับ
                  4.  กรณีไมผานการประเมินหากคณะกรรมการประเมินผลงานอนุญาตใหแกไขหรือจัดทําผลงานเร่ืองเดิม  ใหม
                       ตองสงเอกสารวิชาการเขาสูการประเมินภายใน  6  เดือน

                     สรุปผลงานวิชาการท่ีใชในการประเมินของแตละสายงาน (ตาม ว 10/2548)
สิ่งท่ีสงมาดวย   3               
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