
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจ ัดทำผลงานวิชาการเพ่ือขอประเมินแตงต้ัง 

ใหดํารงตำแหนงแพทยแผนไทย ระดับชํานาญการ และเพ่ือขอรับเงินประจำตำแหนง ระดับชํานาญการ      

(ตามหลักเกณฑของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือท่ี สธ 0208.10/ว 246 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563) 

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

1. เอกสารคำขอประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการ (เพ ื่อขอรับเง ินประจำตําแหนง)    

    ประกอบดวย 

1.1 หนังสือนําสงจากหนวยงาน หรือหนังสือนําสงจากจังหวัด                                  

(ผูวาราชการจังหวัด หรือผูรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติหนาท่ีแทน  

          เปนผูลงนาม กรณีสงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)         จํานวน  1  ฉบบั 

 1.2  สําเนาประกาศคัดเลือก (ชี้ตัว)            จํานวน  1  ชุด 

 1.3  เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล (ฉบับจริง หรือสําเนา)         จํานวน  1  ชุด 

1.4  แบบประเมินผลงาน + สรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา 10 หัวขอ  

     (ลายเซ็นจริง 1 ชุด และสําเนา 5 ชุด)           จํานวน  6  ชุด 

1.5  ขอเสนอแนวคิด ฯ (ลายเซ็นจริง 1 ชุด และสําเนา 5 ชุด)         จํานวน  6  ชุด 

1.6  ซีดี (บันทึกขอมูลตามขอ 1.4 – 1.5)           จํานวน  1  ชดุ 

 1.7  เอกสารหลักฐานมติคณะกรรมการคัดเลือกฯ ของจังหวัด/มติ อ.ก.พ.สป. 

          อนุมัติใหนับระยะเวลาเก้ือกูลกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง (ถามี)         จํานวน  1  ชุด 

 1.8  หนังสือรับรองผลงานวิชาการ (เอกสารหมายเลข 1 )      จํานวน  1  ชุด 

2. แบบประเมินผลงาน  

   การเสนอผลการปฏิบัติงานยอนหลัง ใหเสนอผลงานยอนหลัง  1  ป  (ใชปงบประมาณ) 

3. การจัดทำผลงานวิชาการ 

 3.1 ชื่อเรื่องผลงานวิชาการตองตรงกับชื่อเรื่องท่ีเสนอไวในเอกสารประกอบการคัดเล ือก 

 3.2  เปนผลงานท่ีจัดทำขณะดำรงตำแหนงต่ํากวาระดับท่ีขอประเมิน 1 ระดับ 

 3.3  เปนผลงานท่ียังไมเคยใชประเมินเพ ื่อเลื่อนระดับท่ีสูงข้ึน หรือขอรับเงินประจําตําแหนง 

 3.4  ไมใชผลงานวิจัย  หรือวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ ื่อขอรับปร ิญญา  หรือประกาศนียบัตร 

          หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 

 3.5  การจ ดัทำผลงานว ิชาการ (ประเภทงานว ิจ ัย Clinical trail / Case study) ให สรปุผลการดําเนินงาน 

          ท่ีผานมา 10 หัวขอ ในเลมเอกสารแบบประเมินผลงาน โดยมีรายละเอียดแนวทางการจัดทําผลงาน  

          (เอกสารหมายเลข 2 - 3)  

 3.6  ใหแนบเอกสารการอนุมัติ /อนุญาตใหดำเนินการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย           

          หรือหนังสือรับรองการนํา Case ผูปวยมาเพ่ือจัดทําผลงานวิชาการ ในภาคผนวกทุกเลม   
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4.  การจัดทำขอเสนอแนวค ิด/วิธีการเพ่ือการพัฒนางาน 

 4.1  ชื่อเรื่องแนวคิด ฯ ตองไมใชชื่อเรื่องเดียวกับชื่อเรื่องผลงานวิชาการ 

 4.2  ชื่อเรื่องต องตรงกับชื่อเรื่องท่ีเสนอไวในเอกสารประกอบการค ัดเลือก 

 4.3 ขอเสนอแนวคิด เปนการนำเสนอแนวคิดหรือวิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมี   

           ประสิทธิภาพมากข้ึน ควรเปนแนวคิด วิสัยทัศน หรือแผนงานท่ีจะทำในอนาคตเพ่ือพัฒนางาน                

           ในตำแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง ในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ/หรือกิจกรรมท่ีจะดําเนินงาน 

           และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง อยางเปนรูปธรรมเห็นผลไดอยางชัดเจนในอนาคต เพ ื่อพัฒนางาน 

           ในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง 

 4.4 ใหจัดทำขอเสนอแนวค ิด /วิธีการเพ ื่อพัฒนางาน  ตามแบบฟอร มท ี่กําหนด  (เอกสารหมายเลข 4 )   

 

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

 

 

 



 

 

หนังสือรับรองผลงานวิชาการ 

เอกสารหมายเลข 1  

 

ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว.................................................................ไดจัดทําผลงานวิชาการ 
เร่ือง........................................................... .......................................................................................................... 
เพ่ือขอประเมินแตงตั้งใหดำรงตำแหนง..............................................................ตําแหนงเลขท ี่..................... 
สวนราชการ................................................................................................................................................ 
โดยผลงานวิชาการของขาราชการจัดทําข้ึนเม่ือวันท่ี.............. ..............................ถ ึงวันท่ี................... ................ 
และผลงานงานวิชาการดังกลาวไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ สาระนิพนธ ภาคนิพนธ ปริญญานิพนธ หรือ
นวัตกรรม ท่ีไดจัดทําระหวางการศึกษาท่ี เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา  หรือประกาศนียบัตร  
หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 

1. คำรับรองของผูประเมิน 

ลงช ื่อ.................................................. 

(................................................) 

ตำแหนง.............................................. 
   วนัท่ี..................................................... 

2. คำรับรองของผูบังคับบ ัญชาท่ีควบคุมด ูแลกํากับการปฏิบัติงาน 
ความเห็น................................................................................................................................................................. 

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

 

 

 

 

3. คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 

ลงช ื่อ.................................................. 
(................................................) 

ตำแหนง.............................................. 

  วันท่ี..................................................... 

ความเห็น.................................................................................................................................................................. 

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

ลงช ื่อ.................................................. 

(................................................) 

ตำแหนง.............................................. 
  วันท่ี..................................................... 

4. คำรับรองของผูบังคับบัญชา (นพ.สสจ. /ผอ.รพศ./รพท) 

ลงช ื่อ.................................................. 
(................................................) 

ตำแหนง.............................................. 

  วันท่ี..................................................... 



เอกสารหมายเลข 2 

แนวทางการจ ัดทําผลงานวิชาการ   ตําแหนงแพทยแผนไทย ระดับชํานาญการ  
และเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง ระดับชํานาญการ 

 (ตามแบบฟอรมสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา 10 หัวขอ ในแบบประเมินผลงาน) 

กรณีสงผลงานวิจัย 

ตอนท่ี 2 ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

 1. ช่ือผลงาน…………ผลงานท่ีเสนอ เปน งานวิจัย…………..……………………………………….………… 

2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ……………………………………………………………………………………….……… 

3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ 
       - เปนการทบทวนวรรณกรรม 
3.1……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
3.2……………………………………………………………………………………………………..………………………… 
3.3……………………………………………………………………………………………………………..………………… 
3.4……………………………………………………………………………………..………………………………………… 

4. สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ (เขียนเนื้อหาผลงานแตละหัวขอในประเด็นสําคัญ ๆ โดยสรุป 
   ประกอบดวย      1. หลักการและเหตุผล             6. รูปแบบการศึกษา   
                        2. วัตถุประสงค                      7. ประชาการ             
                        3. ขอบเขตการศึกษา               8. เกณฑการคัดเขา – ออก                          
                        4. นิยามศัพท                        9. เครื่องมือท่ีใชและการเก็บรวบรวมขอมูล    
                        5. กรอบแนวคิด                    10. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย     
                      11. สรุป และอภิปรายผล 

5. ผูรวมดําเนินการ (ถามี)   1………………………สัดสวนของผลงาน…………………. 
                                  2………………………สัดสวนของผลงาน………………… 
                                  3………………………สัดสวนของผลงาน………………… 

6. สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมท้ังสัดสวนของผลงาน) 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

7. ผลสําเร็จของงาน  (เชิงปริมาณ / คุณภาพ) ………………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

8. การนําไปใชประโยชน…………………………………………………………………………………..……………. 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 
 



 ตอนท่ี 2 ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

  

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

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

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

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

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

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

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

 

บรรณานุกรม 

 

ภาคผนวก 

- EC 

- เครื่องมือในการเก็บขอมูล 

- ประวัติของผูขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนท่ี 2 ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

     

                                         

                                    ลงชื่อ………………………………ผูเสนอผลงาน 

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

                              ……../………../………. 

 

 

 

              ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับ 

ความเปนจริงทุกประการ 

 

 

ลงชื่อ……………………………..                                                  ลงชื่อ……………………………. 

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

        ผูรวมดําเนินการ                                                                ผูรวมดําเนินการ 

     ……../…………./……….                                                           ………/………../………… 

 

 

 

 

            ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ……………………………..                                                  ลงชื่อ……………………………. 

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

ตําแหนง.....................................                               ตําแหนง  ..............................................                

(ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน)                      ผูอํานวยการสํานัก/กองหรือเทียบเทา                                                        

     ……../…………./……….                                                          ………/………../………… 

 

 

 



กรณีสงผลงานกรณีศึกษา 

ตอนท่ี 2 ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

 1. ช่ือผลงาน…………ผลงานท่ีเสนอ เปน กรณีศึกษา………..……………………………………….………… 

2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ……………………………………………………………………………………….……… 

3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ 
       - เปนการทบทวนวรรณกรรม 
1………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
2………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
4………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

4. สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ (เขียนเนื้อหาผลงานแตละหัวขอในประเด็นสําคัญ ๆ โดยสรุป 
   ประกอบดวย     1. หลักการและเหตุผล             5. การวิเคราะหกลไกการเกิดโรค   
                       2. วัตถุประสงค                      6. วิเคราะหความสัมพันธของธาตุ /การรักษา             
                       3. นิยามศัพท                        7. เครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูล                          
                       4. ประวัติผูปวย /ข้ันตอนการ     8. สรปุ และอภปิรายผล 

5. ผูรวมดําเนินการ (ถามี)   1………………………สัดสวนของผลงาน…………………. 
                                  2………………………สัดสวนของผลงาน………………… 
                                  3………………………สัดสวนของผลงาน………………… 

6. สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมท้ังสัดสวนของผลงาน) 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

7. ผลสําเร็จของงาน  (เชิงปริมาณ / คุณภาพ) ………………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………….……… 

8. การนําไปใชประโยชน…………………………………………………………………………………..……………. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………..………………………….…… 

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

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

เอกสารหมายเลข 3 



 ตอนท่ี 2 ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

  

บรรณานุกรม 

 

ภาคผนวก 

- หนังสือขออนุมัติโรงพยาบาลในการเก็บขอมูล 

- แบบฟอรมยินยอมเขารวมโครงการของผูปวย 

- รูปภาพประกอบ (พลางหนาตาผูปวย เพ่ือพิทักษสิทธิ์ใหแกผูปวย / อ่ืน ๆ 

- ประวัติของผูขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนท่ี 2 ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

                                             

                                    ลงชื่อ………………………………ผูเสนอผลงาน 

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

                              ……../………../………. 

 

 

              ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับ 

ความเปนจริงทุกประการ 

 

 

ลงชื่อ……………………………..                                                  ลงชื่อ……………………………. 

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

        ผูรวมดําเนินการ                                                                ผูรวมดําเนินการ 

     ……../…………./……….                                                           ………/………../………… 

 

 

 

            ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 

 

 

ลงชื่อ……………………………..                                                  ลงชื่อ……………………………. 

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

ตําแหนง.....................................                               ตําแหนง  ..............................................                

(ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน)                      ผูอํานวยการสํานัก/กองหรือเทียบเทา                                                        

     ……../…………./……….                                                          ………/………../………… 
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(ปก) 

 

ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 

 

 

เรื่อง 

……………………………….……………(ช่ือเรื่อง)………………..…………………………… 

 

 

 

 

   โดย 

………………………………(ช่ือผูจัดทํา)…………………………..………… 

ตําแหนง.......................................................ตําแหนงเลขท่ี................... 

สวนราชการ.................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

ขอประเมินเพ่ือแตงตั้ง / เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง 

ตําแหนง...................................ตําแหนงเลขท่ี............................ 

สวนราชการ................................................................................................ 

.................................................................................................................... 

 

 

 

 



ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ของ………………………………………… 

 เพ่ือประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง / เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง……………………………………  

        ตําแหนงเลขท่ี…………………..สวนราชการ…………………………………………………………………………….…… 

 เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 หลักการและเหตุผล……………………………………………………………….……………………..………………………. 

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

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

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

        บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ…………………………………………..……………………………………………………. 

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

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

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

   วัตถุประสงค

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

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

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

   กิจกรรม 

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

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

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

        ผลท่ีคาดวาจะไดรับ………………………………………………………………………….………………………………….. 

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

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

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

 ตัวชี้วัดความสําเร็จ…………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………… ผูเสนอแนวคิด/วิธีการ 

                                           (……………………………………) 

                                           ………../……………/………….. 



 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจ ัดทำผลงานวิชาการเพ่ือขอประเมินแตงต้ัง 

              ใหดํารงตำแหนงนักจิตวิทยา – จิตวิทยาคลินกิ ระดับชํานาญการ-ชํานาญการพิเศษ  

                            และเพ่ือขอรับเงินประจำตำแหนง ระดับชํานาญการ      

(ตามหลักเกณฑของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือท่ี สธ 0208.10/ว 246 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563) 

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

1. เอกสารคำขอประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ-ชํานาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ (เพ ื่อขอรับเง ิน   

ประจำตําแหนง)  ประกอบดวย 

1.1 หนังสือนําสงจากหนวยงาน หรือหนังสือนําสงจากจังหวัด                      

      (ผูวาราชการจังหวัด หรือผูรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติหนาท่ีแทน  

          เปนผูลงนาม กรณีสงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)         จํานวน  1  ฉบบั 

 1.2  สําเนาประกาศคัดเลือก (ชี้ตัว)            จํานวน  1  ชุด 

 1.3  เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล (ฉบับจริง หรือสําเนา)         จํานวน  1  ชุด 

1.4  แบบประเมินผลงาน + สรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา 10 หัวขอ  

     (ลายเซ็นจริง 1 ชุด และสําเนา 5 ชุด)           จํานวน  6  ชุด 

1.5  ขอเสนอแนวคิด ฯ (ลายเซ็นจริง 1 ชุด และสําเนา 5 ชุด)         จํานวน  6  ชุด 

1.6  ซีดี (บันทึกขอมูลตามขอ 1.4 – 1.5)           จํานวน  1  ชุด 

 1.7  เอกสารหลักฐานมติคณะกรรมการคัดเลือกฯ ของจังหวัด/มติ อ.ก.พ.สป. 

          อนุมัติใหนับระยะเวลาเก้ือกูลกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง (ถามี)         จํานวน  1  ชุด 

 1.8  เอกสารหลักฐานประกอบการเผยแพรผลงานวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ       จํานวน  6  ชุด 

          (ตัวจริง 1 และสําเนา 5 ชุด)  

2. แบบประเมินผลงาน  

    การเสนอผลการปฏิบัติงานยอนหลัง ใหเสนอผลงานยอนหลงั  2  ป  (ใชปงบประมาณ) 

3. การจัดทำผลงานวิชาการ 

 3.1 ชื่อเรื่องผลงานวิชาการตองตรงกับชื่อเรื่องท่ีเสนอไวในเอกสารประกอบการคัดเล ือก 

 3.2  เปนผลงานท่ีจัดทำขณะดำรงตำแหนงต่ํากวาระดับท่ีขอประเมิน 1 ระดับ 

 3.3  เปนผลงานท่ียังไมเคยใชประเมินเพ ื่อเลื่อนระดับท่ีสูงข้ึน หรือขอรับเงินประจําตําแหนง 

 3.4  ไมใชผลงานวิจัย  หรือวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ ื่อขอรับปร ิญญา  หรือ  

          ประกาศนียบัตร  หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 

 3.5  การจ ัดทำผลงานว ิชาการ (ประเภทงานว ิจ ัย Clinical trail / Case study) ให สรุปผลการดําเนินงาน 

          ท่ีผานมา 10 หัวขอ ในเลมเอกสารแบบประเมินผลงาน โดยมีรายละเอียดแนวทางการจัดทําผลงาน      

          (เอกสารหมายเลข 5 – 6) 

 3.6  ใหแนบเอกสารการอนุมัติ /อนุญาตใหดำเนินการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย           

          หรือหนังสือรับรองการนํา Case ผูปวยมาเพ่ือจัดทําผลงานวิชาการ ในภาคผนวกทุกเลม   
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4.  การจัดทำขอเสนอแนวค ิด/วิธีการเพ่ือการพัฒนางาน 

 4.1  ชื่อเรื่องแนวคิด ฯ ตองไมใชชื่อเรื่องเดียวกับชื่อเรื่องผลงานวิชาการ 

 4.2  ชื่อเรื่องต องตรงกับชื่อเรื่องท่ีเสนอไวในเอกสารประกอบการค ัดเลือก 

 4.3 ขอเสนอแนวคิด เปนการนำเสนอแนวคิดหรือวิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมี   

           ประสิทธิภาพมากข้ึน ควรเปนแนวคิด วิสัยทัศน หรือแผนงานท่ีจะทำในอนาคตเพ่ือพัฒนางาน                

           ในตำแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง ในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ/หรือกิจกรรมท่ีจะดําเนินงาน 

           และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง อยางเปนรูปธรรมเห็นผลไดอยางชัดเจนในอนาคต เพ ื่อพัฒนางาน 

           ในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง 

 4.4 ใหจัดทำขอเสนอแนวค ิด /วิธีการเพ ื่อพัฒนางาน  ตามแบบฟอร มท ี่กําหนด (เอกสารหมายเลข 7 ) 

 

***************************** 
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แนวทางการจ ัดผลงานวิชาการ ตาํแหนงนักจิตวิทยา – นักจิตวิทยาคลินิก 
ระดับชํานาญการ –ชํานาญการพิเศษ /และขอรับเงินประจําตําแหนง ระดับชํานาญการ 

 (ตามแบบฟอรมสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา 10 หัวขอ ในแบบประเมินผลงาน) 

กรณีสงผลงานวิจัย 

หัวขอ ชํานาญการ รับเงินประจําตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 

1. ชื่อผลงาน √ 

(ประเภทผลงานตองแสดงให

เห็นถึงความเปนวิชาชพี

จิตวิทยา/ จิตวิทยาคลินิก) 

√ 

(ประเภทผลงานตองแสดงให

เห็นถึงความเปนวิชาชพี

จิตวิทยา/ จิตวิทยาคลินิก) 

√ 

(ประเภทผลงานตองแสดงให

เห็นถึงความเปนวิชาชพี

จิตวิทยา/ จิตวิทยาคลินิก) 

2. ระยะเวลาดําเนนิงาน √ และ แสดงปฏิทนิการ

ดําเนินงาน 

√ และ แสดงปฏิทนิการ

ดําเนินงาน 

√ และ แสดงปฏิทนิการ

ดําเนินงาน 

3. ความรูทางวิชาการ หรือ

แนวความคิดที่ใชในการดําเนินการ  

(3-5 หนา) 

และอางอิงแหลงที่มาของขอมูล 

(3-5 หนา) 

และอางอิงแหลงที่มาของขอมูล 

(3-5 หนา) 

และอางอิงแหลงที่มาของขอมูล 

4. สรุปสาระและข้ันตอนการ

ดําเนินการ  

   

4.1 หลักการและเหตุผล แสดงใหเห็นถึงสถานการณและ

ความสําคัญที่ทําใหสนใจศึกษา 

(1-2 หนา) 

แสดงใหเห็นถึงสถานการณและ

ความสําคัญที่ทําใหสนใจศึกษา 

(1-2 หนา) 

แสดงใหเห็นถึงสถานการณและ

ความสําคัญที่ทําใหสนใจศึกษา 

(1-2 หนา) 

4.2 วัตถุประสงค √ √ √ 

4.3 เปาหมาย √ และคําถามงานวิจัย √ และคําถามงานวิจัย √ และคําถามงานวิจัย 

4.4 ข้ันตอนการดําเนนิงาน ก.แสดงระเบียบวิธีวิจยัโดย

ละเอียด 

ข. แสดงผลการวิจัย 

ค. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ก.แสดงระเบียบวิธีวิจยัโดย

ละเอียด 

ข. แสดงผลการวิจัย 

ค. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ก.แสดงระเบียบวิธีวิจยั        

โดยละเอียด 

ข. แสดงผลการวิจัย 

ค. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

5. ผูรวมดําเนนิงาน √ √ √ 

6. สัดสวนของงานที่ผูเสนอ       

เปนผูปฏิบัต ิ

ไมต่ํากวา 70% ไมต่ํากวา 75% ไมต่ํากวา 80% 

7. ผลสําเร็จของงาน √ √ √ 

8. การนําประโยชนไปใช √ √สามารถเปนตนแบบในการ

นําไปใชในหนวยงาน 

√สามารถเปนตนแบบในการ

นําไปใชอยางกวางขวาง 

9. ความยุงยากในการดาํเนินงาน 

ปญหาอุปสรรค 

√ √ √ 

10. ขอเสนอแนะ √ √ แสดงขอเสนอแนะเชิงการพัฒนา

ระบบงาน หรือเชิงนโยบาย 



เอกสารหมายเลข 6 

กรณีสงกรณีศึกษา 

หัวขอ ชํานาญการ รับเงินประจําตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 

1. ชื่อผลงาน √ √ √ 

2. ระยะเวลาดําเนนิงาน √ √ √ และ แสดงปฏิทินการ

ดําเนินงาน 

3.ความรูทางวิชาการหรือ

แนวความคิดที่ใชในการ

ดําเนินการ 

(3-5 หนา) (3-5 หนา) (3-5 หนา) 

4. สรุปสาระและข้ันตอนการ

ดําเนินการ  

√ √ √ 

4.1 หลักการและเหตุผล แสดงใหเห็นถึงสถานการณและ

ความสําคัญที่ทําใหสนใจศึกษา 

(1-2 หนา) 

แสดงใหเห็นถึงสถานการณและ

ความสําคัญที่ทําใหสนใจศึกษา 

(1-2 หนา) 

แสดงใหเห็นถึงสถานการณและ

ความสําคัญที่ทําใหสนใจศึกษา 

(1-2 หนา) 

4.2 วัตถุประสงค √ √ √ 

4.3 เปาหมาย √ √ √ 

4.4 ข้ันตอนการดําเนนิงาน ก.กรณีศึกษาอยางนอย 1 ราย 

ข. แสดงใหเห็นถึงกระบวนการ

ทํางานโดยละเอียด 

ค. เคร่ืองมือประเมินการบําบัด

กอนและหลงั (ถามี) 

ง.ยกตัวอยางในการบาํบัดมา    

1 session ที่ผูศึกษาเห็นวา     

มีกระบวนการบาํบดัที่สมบรูณ

ที่สุด  

ก.กรณีศึกษาอยางนอย 1 ราย 

ข. แสดงใหเห็นถึงกระบวนการ

ทํางานโดยละเอียด 

ค. เคร่ืองมือประเมินการบําบัด

กอนและหลงั 

ง.ยกตัวอยางในการบาํบัดมา    

2 session ที่ผูศึกษาเห็นวามี

กระบวนการบาํบดัที่สมบูรณ

ที่สุด  

ก.กรณีศึกษาอยางนอย 2 ราย 

ข. แสดงใหเห็นถึงกระบวนการ

ทํางานโดยละเอียด 

ค. เคร่ืองมือประเมินการบําบัด

กอนและหลงั 

ง.ยกตัวอยางในการบาํบัดมา   

2 session ที่ผูศึกษาเห็นวา     

มีกระบวนการบาํบดัที่สมบรูณ

ที่สุด  

5. ผูรวมดําเนนิงาน √ √ √ 

6. สัดสวนของงานที่ผูเสนอ       

เปนผูปฏิบัต ิ

ไมต่ํากวา 70% ไมต่ํากวา 75% ไมต่ํากวา 80% 

7. ผลสําเร็จของงาน √ √ √ 

8. การนําประโยชนไปใช √ √ √ 

9. ความยุงยากในการดาํเนินงาน 

ปญหาอุปสรรค 

√ √ √ 

10. ขอเสนอแนะ √ √ แสดงขอเสนอแนะเชิงการพฒันา

ระบบงาน  หรือเชิงนโยบาย 
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(ปก) 

 

ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 

 

เรื่อง 

……………………………….……………(ช่ือเรื่อง)………………..…………………………… 

 

 

 

 

 

   โดย 

………………………………(ช่ือผูจัดทํา)…………………………..………… 

ตําแหนง.......................................................ตําแหนงเลขท่ี................... 

สวนราชการ.................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

ขอประเมินเพ่ือแตงตั้ง / เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง 

ตําแหนง...................................ตําแหนงเลขท่ี............................ 

สวนราชการ................................................................................................ 

.................................................................................................................... 

 

 

 

 

 



ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ 

ของ...................................................... 

 

เพ่ือประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง/เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง...........................................................

ระดับ.......................................ตําแหนงเลขท่ี............................สวนราชการ..................................................... 

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

ชือ่เรื่อง............................................................................................................................................................... 

หลักการและเหตุผล
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

วัตถุประสงคและหรือเปาหมาย 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
บทวิเคราะห / แนวคิด / ขอเสนอ 

            กรอบการวิเคราะห ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
            แนวคิด/ทฤษฎี………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
            ขอเสนอ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
           สรุปสาระสําคัญของเรื่องและข้ันตอนการดําเนินการ  
           สรุปสาระสําคัญของเรื่อง………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           ข้ันตอนการดําเนินการ……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

 

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

                                                                         (.............................................) 

        ผูขอรับการประเมิน 

      วัน/เดือน/ป..................................................... 
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