
 
 

 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าผลงานวิชาการเพื่อขอประเมินแต่งตั้ง 

ต าแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับช านาญการ และระดับช านาญการ เพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่ง  

************************ 
1. เอกสารค าขอประเมินผลงาน ระดับช ำนำญกำร  และระดับช ำนำญกำร (เพ่ือขอรับเงินประจ ำต ำแหน่ง) 
 ประกอบด้วย 

1.1  ส ำเนำประกำศคัดเลือก จ ำนวน 1 ชุด 
1.2  เอกสำรประกอบกำรคัดเลือกบุคคล จ ำนวน 1 ชุด (ฉบับจริง หรือส ำเนำ ก็ได้) 
1.3  แบบประเมินผลงำน  จ ำนวน 5 ชุด (ลำยเซ็นจริง 1 ชุด ส ำเนำ 4 ชุด) 
1.4  ผลงำนวชิำกำร (Full paper) จ ำนวน 5 ชุด  
1.5  ข้อเสนอแนวคิด จ ำนวน 5 ชุด (ลำยเซ็นจริง 1 ชุด ส ำเนำ 4 ชุด) 
1.6  ซีดี (บันทึกเป็น PDF) จ ำนวน 3 แผ่น 
1.7  แบบฟอร์มประกอบกำรประเมินผลงำน        จ ำนวน 1 ชุด 
       วิชำกำร ต ำแหน่งแพทย์แผนไทย (เอกสารแนบ 1 (ก-ข))   

2. แบบประเมินผลงาน  ให้เพ่ิมข้อมูลผลงำนกำรปฏิบัติงำนย้อนหลัง 1 ปี (ใช้ปีงบประมำณ) 

3. การจัดท าผลงานวิชาการ 
3.1   ชื่อเรื่องผลงำนวิชำกำรต้องตรงกับชื่อเรื่องที่เสนอไว้ในเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก 
3.2   เป็นผลงำนที่จัดท ำขณะด ำรงต ำแหน่งต่ ำกว่ำระดับที่ขอประเมิน 1 ระดับ 
3.3   เป็นผลงำนที่ยังไม่เคยใช้ประเมินเพ่ือเลื่อนระดับท่ีสูงขึ้น  
3.4   ไม่ใช่ผลงำนวิจัยหรือวิทยำนิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือขอรับปริญญำ หรือ  

   ประกำศนียบัตรหรือเป็นส่วนหนึ่งของกำรฝึกอบรม  
  3.5   กำรจัดท ำผลงำนวิชำกำร (Full paper ประเภทงำนวิจัย Clinical trail / Case study)  ให้จัดท ำ

เอกสำรผลงำนตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด (เอกสารแนบ 2 และ 3) พร้อมทั้งให้แนบใบอนุมัติ /อนุญำตให้
ด ำเนินกำรวิจัยจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ ในภำคผนวกทุกเล่ม 

4. การจัดท าข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อการพัฒนางาน 
4.1   ชื่อเรื่องแนวคิดฯ ต้องไม่ใช่ชื่อเรื่องเดียวกับชื่อเรื่องผลงำนวิชำกำร 
4.2   ชื่อเรื่องต้องตรงกับชื่อเรื่องที่เสนอไว้ในเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก  
4.3   ข้อเสนอแนวคิด  เป็นกำรน ำเสนอแนวคิดหรือวิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนหรือปรับปรุงงำนให้มี

ประสิทธิภำพมำกขึ้น ควรเป็นแนวคิด วิสัยทัศน์ หรือแผนงำนที่จะท ำในอนำคตเพ่ือพัฒนำงำนในต ำแหน่งที่จะ
ได้รับกำรแต่งตั้ง ในรูปแบบของแผนงำน/โครงกำร/หรือกิจกรรมที่จะด ำเนินงำนและสำมำรถน ำไปปฏิบัติจริงได้
อย่ำงเป็นรูปธรรมเห็นผลได้อย่ำงชัดเจนในอนำคต เพ่ือพัฒนำงำนในต ำแหน่งที่จะได้รับกำรแต่งตั้ง  

4.4  ให้จัดท ำข้อเสนอแนวคดิ /วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำน ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด (เอกสารแนบ 4 (ก-ข)) 

  

********************* 
 



  
 
 
 

หนังสือรับรองผลงานวิชาการ 
 

ขอรับรองว่ำ นำย/นำง/นำงสำว.............................................................ได้จัดท ำผลงำนวิชำกำร               
เรื่อง........................................................... ...............................................................................................      
เพ่ือขอประเมินแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง...........................................................ต ำแหน่งเลขที่................. ...     
ส่วนรำชกำร.................................................................................................................................. ............        
โดยผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำรจัดท ำขึ้นเมื่อวันที่.............. ..............................ถึงวันที่.................. ................
และผลงำนงำนวิชำกำรดังกล่ำวไม่ใช่ผลงำนวิจัยหรือวิทยำนิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือขอรับ
ปริญญำ หรือประกำศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของกำรฝึกอบรม 
1. ค ำรับรองของผู้ประเมิน 

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

  ต ำแหน่ง.............................................. 
  วันที่..................................................... 

2. ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำที่ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำน 
    ความเห็น................................................................................................................................................. ....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

  ต ำแหน่ง.............................................. 
  วันที่..................................................... 

3. ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 
    ความเห็น................................................................................................................................................... ..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

  ต ำแหน่ง.............................................. 
  วันที่..................................................... 

4. ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำ (นพ.สสจ. /ผอ.รพศ./รพท) 

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

  ต ำแหน่ง.............................................. 
  วันที่..................................................... 
 
 

 

เอกสารแนบ 1 (ก) 



 แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบการประเมินผลงานวิชาการ 
ต าแหน่งแพทย์แผนไทย  ระดับช านาญการ 

ตอนที่ 1 
ชื่อ......................................สกลุ........................................ต าแหน่ง.................................ระดับ.................... 
ส่วนราชการ................................................................................................................................................. 
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้ง ต าแหน่ง.................................... (ด้าน..............................)ระดับ.............................. 
ส่วนราชการ................................................................................................................................................. 
ตอนที่ 2 ชื่อ ผลงำนวิจัย/ วิทยำนิพนธ์/ สำระนิพนธ์/ ปริญญำนิพนธ์/ ภำคนิพนธ์/ นวัตกรรม ที่ได้จัดท ำระหว่ำงกำรศึกษำ    
เพ่ือขอรับปริญญำ (ให้ระบุประเภทและชื่อเรื่องของผลงำน) 
2.1 ชื่อวุฒิกำรศึกษำ (ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี)...............................................สำขำ......................................... 
 สถำบันกำรศึกษำ.............................................................ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ............................................ 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ............................................................................................................................. ................................... 

2.2 ชื่อวุฒิกำรศึกษำ (ระดับปริญญำตรี)...........................................................สำขำ........................................... 
 สถำบันกำรศึกษำ.............................................................ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ............................................ 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ............................................................................................................................. ................................... 

2.3 ชื่อวุฒิกำรศึกษำ (ระดับปริญญำโท).............................................................สำขำ......................................... 
 สถำบันกำรศึกษำ.............................................................ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ............................................ 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ............................................................................................................................. ................................... 

ตอนที่ 3  กำรรบัรองข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องตรงกับควำมจริงทุกประกำร 

1. ค ำรับรองของผู้ประเมิน 
   ลงชื่อ.................................................... 

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

2. ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำที่ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำน 
ลงชื่อ.................................................... 

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

3. ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 
ลงชื่อ.................................................... 

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

4. ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำ (นพ.สสจ. /ผอ.รพศ./รพท) 
ลงชื่อ.................................................... 

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

เอกสารแนบ 1 (ข) 



 
 
 
 
 

 
แบบฟอร์มผลงานประเภทงานวิจัย 

บทที่ 1  บทน ำ         หน้า 
    1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
  1.3  สมมุติฐำน 
  1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 
  1.5  นิยำมค ำศัพท์ 
  1.6  กรอบแนวคิด 
  1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1.8  ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ 
 
บทที่ 2  ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
  2.1  วรรณกรรม 
  2.2  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

บทที่ 3  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
  3.1  รูปแบบกำรศึกษำ 
  3.2  ประชำกรที่ศึกษำ, สูตรที่ใช้ในกำรค ำนวณประชำกร 
  3.3  เกณฑ์กำรคัดเข้ำ (inclusion criteria) เกณฑ์กำรคัดออก (Exclusion criteria) 
  3.4  เครื่องมือที่ใช้และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.5  กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 

บทที่ 4  ผลกำรวิจัย 

 

บทที่ 5  สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ   

 
******************** 

* หมายเหตุ  กรณีมีการอ้างอิง (Reference) ในเนื้อหาและรูปภาพ  ให้ใช้แบบ APA  
โดยให้น าไปใส่ในบรรณานุกรมท้ายเล่มด้วย เพ่ือให้เอกสารผลงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
 
 

เอกสารแนบ 2 



  
 
 

แบบฟอร์มผลงานประเภท Case study 

บทที่ 1  บทน ำ         หน้า 
    1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ Case ที่ท ำ 
  1.3  สมมุติฐำน 
  1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ Case 
  1.5  นิยำมค ำศัพท์ 
  1.6  กรอบแนวคิด 
  1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1.8  ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ 
 
บทที่ 2  ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
  2.1  วรรณกรรม 
  2.2  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

บทที่ 3  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
  3.1  รูปแบบกำรศึกษำ 
  3.2  ประชำกรที่ศึกษำ 
  3.3  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  3.5  รำยละเอียด กรณีศึกษำ (กำรซักประวัติ ตรวจร่ำงกำย กำรรักษำ กำรติดตำม) 
 

บทที่ 4  ผลกำรรักษำ 
  4.1  ผลในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลและมูลเหตุของกำรเกิดโรค 
  4.2  ผลกำรวิเครำะห์โรคตำมธำติสมุฐำนและตรีธำตุ 
  4.3  ผลกำรรักษำครั้งที่ 1, 2, 3,4.......... 

 

บทที่ 5  สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ   

 
*********************** 

* หมายเหตุ  กรณีมีการอ้างอิง (Reference) ในเนื้อหาและรูปภาพ  ให้ใช้แบบ APA  
โดยให้น าไปใส่ในบรรณานุกรมท้ายเล่มด้วย เพ่ือให้เอกสารผลงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
 

เอกสารแนบ 3 



 
 

 
 

(ปก) 
 

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง 
................................(ชื่อเรื่อง)............................... 

 
โดย 

………………………..(ชื่อผู้จัดท า)……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่ง…....................................…ต าแหน่งเลขที่ …………................... 

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

เอกสารแนบ 4 (ก) 



  
-2- 

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนหรือปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

ของ............................................................ 
เพ่ือประกอบกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง............................................ต ำแหน่งเลขท่ี..................................... 
ส่วนรำชกำร.............................................................................................................. ...................................... 
เรื่อง.......................................................................................... ....................................................................... 

หลักกำรและเหตุผล 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................ 
.................................................................................. ............................................................................. ........... 

บทวิเครำะห์/แนวคิด/ข้อเสนอ
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
..................................................................................................................................... ...................................... 

วัตถุประสงค์
............................................................................................................................ ...................................................
............................................................................................................................. ..................................................
.................................................................................................................................................... .......................... 

กิจกรรม 
....................................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
...................................................................................................................................... ................................  

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
............................................................................. ...................................................................................... ............ 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
.............................................................................................................................................................. ................. 
........................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................
. 
 
                                                       ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแนวคิด/วิธีกำร 
                                                              (.................................................) 
                                                        วันที่...........เดือน.......................ป.ี............. 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 (ข) 


