
(ปก) 
แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน 

 
 
 
 
 

ของ 
(ช่ือผู้ส่งประเมิน) .......................................................................................... 
ตําแหน่ง ..............................................  ด้าน............................................... 

ตําแหน่งเลขที่....................................   
กลุ่มงาน.................................กลุ่มภารกิจ........................................... 

โรงพยาบาล/สถาบัน......................................  กรมสุขภาพจิต 
 
 
 
 

ขอประเมินเพื่อเล่ือนข้ึนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน 
ตําแหน่ง.......................................ด้าน................................ 

ตําแหน่งเลขที่......................................   
กลุ่มงาน...............................กลุ่มภารกิจ........................................... 

โรงพยาบาล/สถาบัน...................................... กรมสุขภาพจิต 
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แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
ข้อมูลส่วนบคุคลเพื่อประเมินผลงาน 

1.  ชื่อ (ผู้รับการประเมิน).............................................................................................................. 
2.  ตําแหน่ง .......(ตําแหน่งปัจจุบันที่ครองอยู่)................... ด้าน(ถ้ามี)......................... 
     ตําแหน่งเลขที่........................................................................................................................... 
     กลุ่มงาน ..............................................     กลุ่มภารกิจ ............................................... 
     โรงพยาบาล / สถาบัน .........................................       กรมสขุภาพจิต 
     ดํารงตําแหน่งน้ีเมื่อ .................................................................................................................. 
     อัตราเงินเดือนปัจจุบัน.....................บาท   อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้ว....................บาท 
3.  ขอประเมินเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหนง่.................... ด้าน(ถ้ามี).................. 
     ตําแหน่งเลขที่........................................................................................................................... 
     กลุ่มงาน ..............................................     กลุ่มภารกิจ ............................................... 
     โรงพยาบาล / สถาบัน .........................................       กรมสขุภาพจิต 
4.  ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7) 
     เกิดวันที่...................................เดือน...........................................พ.ศ. ..................................... 
     อายุราชการ................................ปี .............................................เดือน .................................... 
5.  ประวัติการศึกษา         
     คุณวุฒิและวิชาเอก                  ปีที่สําเร็จการศึกษา                           สถาบัน 
-  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  พ.ศ. 2526  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
   และผดุงครรภ์ช้ันสูง      สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาล  พ.ศ. 2531  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
   สุขภาพจิตและจิตเวช      ศรีธัญญา  จังหวัดนนทบุรี 
- วุฒิบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง  พ.ศ. 2535  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี   
  สาขาการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น     จังหวัดราชบุรี 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  พ.ศ. 2545  คณะพยาบาลศาสตร์ 
  (การบริหารการพยาบาล)     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ช่ือใบอนุญาต ........................................................................)  
      วันที่ออกใบอนุญาต........................................... วันหมดอายุ .................................................. 
*******ใหส้าํเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ  แนบไว้ท้ายเล่มผลงานวิชาการ*********  
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ข้อมูลส่วนบคุคลเพื่อประเมินผลงาน(ต่อ) 

7. ประวัติการรับราชการ 
วัน เดือน ปี       ตําแหน่ง อัตราเงนิเดือน   สังกัด 

1 เมษายน 2526 พยาบาล 3 2,765 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
1 ตุลาคม  2527 พยาบาลวิชาชีพ 3 2,905 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
7 เมษายน 2529 พยาบาลวิชาชีพ 4 3,745 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
1 ตุลาคม  2532 พยาบาลวิชาชีพ 5 5,500 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
17  สิงหาคม 2538 พยาบาลวิชาชีพ 6 13,040 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

20 ธันวาคม 2538 พยาบาลวิชาชีพ 7 13,680 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
11 ธันวาคม 2551 พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 

(ด้านการพยาบาล) 
33,540 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

1 ตุลาคม 2560 
(ปัจจุบัน) 

พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ
(ด้านการพยาบาล) 

43,600 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

****ข้อมูลเปน็ปัจจุบนัทีสุ่ด  จนถึงวันที่สง่เอกสารผลงานขอรบัการประเมิน***** 
8.  ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
      1.  กรณีมีข้อมูลมาก ควรเลือกรายการศึกษาอบรม / ดูงานท่ีสําคัญที่มีความสาํคัญจําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที ่
 2.  สถาบัน  หมายถึง ผู้จัดการฝึกอบรม  ไม่ใช่สถานที่ เช่น โรงแรม.... 
 3.  ข้อมูลการศึกษาอบรม / ดูงานต้องเป็นปัจจุบนั จนถึงวันที่ส่งเอกสารเพื่อขอรับการประเมิน 
     
8.1 ด้านการบริหาร เช่น อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง หรือ ระดับต้น หรือ 
อ่ืน ๆ ที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์  

ปี  พ ศ. ระยะเวลา หลักสูตร สถาบนั

2549 17 กรกฎาคม – 
18 สิงหาคม 
(30 วัน) 

อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข
ระดับต้น  รุ่นที่ 16/2549 

วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดชลบุรี 

2550 – 
2551 

ธันวาคม – 
กรกฎาคม 

อบรมทางไกลหลักสูตรความรู้ และ
ทักษะสําหรับผู้บริหารระดับกลาง 

กองการเจ้าหน้าที่  
กรมสุขภาพจิต 
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2551 17 กรกฎาคม – 
18 สิงหาคม 
(30 วัน) 

อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข
ระดับกลาง  รุ่นที่ 1/2551 

กองการเจ้าหน้าที่  
กรมสุขภาพจิต 

17 กรกฎาคม – 
18 สิงหาคม 
(30 วัน) 

อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข
ระดับกลาง  รุ่นที่ 1/2551 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ  
กรมสุขภาพจิต 

  
8.2  ด้านการบริการ/ด้านวิชาการ 
 

ปี พ.ศ. ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 
2551 28 - 30 มกราคม 

(2  วัน) 
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Individual 
Score Card) 

กองการเจ้าหน้าที่  
กรมสุขภาพจิต 

2 – 3 กุมภาพันธ์ 
(1  วัน) 

อบรมให้ความรู้เทคนิคการบําบัดผู้ป่วยจิต
เภท 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ  
กรมสุขภาพจิต 

2552 7 - 10 
กุมภาพันธ์ 
(3  วัน) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องสาเหตุและการ
จัดการ 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ  
กรมสุขภาพจิต 

 
 
      ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
                                         (ลงช่ือ) .................................................................(ผู้ขอรับการประเมิน) 
                                                   (.................................................................) 
                                         (วันที)่...................../ ........................./ ................... 
 

 
หมายเหตุ  ขอ้ 1 - 8  ให้ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล และฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ

หน่วยงาน เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
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แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 
 

ช่ือผู้ขอประเมิน .................................................................................. 
เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ................................................... ด้าน................................................... 
. 

ตอนท่ี 1                                      หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 

   
  1. หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน   เปน็หนา้ที่ความรับผิดชอบปัจจุบันในปีทีส่่งผลงานประเมินฯ 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าทําหน้าที่อะไร  หน่วยงานใด  สามารถเพิ่มการเป็นคณะกรรมการต่างๆ ได้             
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    2. หน้าทีค่วามรับผิดชอบตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง  เป็นหน้าทีค่วามรบัผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง่  
สํานักงาน ก.พ. พ.ศ.2551 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลงานด้านบริการหรือปฏิบัติการ 
 

ผลงานด้านบริการหรือปฏิบัติการ ย้อนหลัง 3 ปี

ลํา 
ดับ 
ที่ 

รายการ 
หน่วย
  นับ 

ปริมาณงานด้านบริการ/ปฏิบัติการ 

หมาย
เหตุ 

ปีงบประมาณ
พ.ศ.  ............ 

ปีงบประมาณ
พ.ศ.  ............ 

ปีงบประมาณ
พ.ศ.  ............ 

กลุ่ม
งาน 

เฉพาะ
ตัว 

กลุ่ม
งาน 

เฉพาะ
ตัว 

กลุ่ม
งาน 

เฉพาะ
ตัว 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



7 
 

ผลงานด้านบริหารหรือปฏิบัติการ 
1.  ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ที่จะขอเสนอ นับตามปีงบประมาณ เชน่ จะเสนอขอเลื่อนระดับในปี  
    2561 ผลงานทีน่ํามาเสนอจะต้องเป็นผลงาน ในปี พ.ศ. 2558 – 2560  
2.  ผลการปฏิบัติงานที่เสนอขอประเมิน จะต้องเป็นผลงานท่ีปฏิบัติจรงิและแสดงให้เห็นถึงทักษะ  
    ความรู้  ความสามารถ  ความชํานาญ  และผลสัมฤทธิ์  ของงานเป็นที่ประจักษ์ 
3.  ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ที่เสนอ ต้องสอดคลอ้งกับหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ ในข้อ10 
4.  หากผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ที่เสนอ หากไม่ได้ปฏิบัติในหน่วยงานเดิมให้ระบหุน่วยงานท่ีปฏิบัติ   
    ในแต่ละป ี
5.  ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ประกอบด้วย 
    - ข้อมูลทั่วไป (บริบท) ของโรงพยาบาล และของหนว่ยงาน 
    - ผลงานด้านบริหาร 
    - ผลงานด้านบริการ 
    - ผลงานด้านวิชาการ 
    - ผลงานด้านการวิจัย 
    - ผลงานด้านการสอนหรอืฝึกอบรม 
    - ผลงานการให้คําปรึกษาแนะนาํ 
6.  ข้อมูลทั่วไป (บริบท) ของสถาบนั/โรงพยาบาล  เชน่ 
    จํานวนเตียง 
    จํานวนบคุลากรทางการพยาบาล 

      - พยาบาลวิชาชีพ 
      - พยาบาลเทคนคิ/เจ้าหน้าทีพ่ยาบาล 
      - ผู้ช่วยพยาบาล 
      - พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
 จํานวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน 
 จํานวนผู้ปว่ยนอกเฉลี่ยต่อวัน 

7.  ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน  เชน่ 
   จํานวนเตียง 
   จํานวนบคุลากรทางการพยาบาล 

     - พยาบาลวิชาชีพ 
     - พยาบาลเทคนคิ/เจ้าหน้าทีพ่ยาบาล 
     - ผู้ช่วยพยาบาล 
     - พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
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8.  ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
   จํานวนผู้ป่วยในหน่วยงาน 

     - จํานวนผู้ป่วยรบัใหม่ 
     - จํานวนผู้ป่วยรบัย้าย 
     - จํานวนผู้ป่วยย้ายไป 
   จํานวนผู้ป่วยจําหนา่ย 

     - กลับบา้น 
     - หลบหน ี
     - ถึงแก่กรรม 
     - ส่งไปรักษาต่อ 
     ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
   จํานวนผู้ป่วยเฉลี่ยต่อวัน 
   จํานวนวันนอนเฉลี่ยทีผู่้ปว่ยอยู่ในโรงพยาบาล 

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ต้องสอดคล้องกับหน่วยงานที่ปฏิบัติ 
9.  ผลงานด้านบริหาร  เชน่ 
   - ร่วมจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี    (ครั้ง) 
   - ประเมินผลการปฏิบัติงานของบคุลากร  ทุกระดับ  (ครั้ง) 
   - ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทางการพยาบาล  (ครั้ง) 
   - นิเทศการใช้วัสดุสิ้นเปลอืง    (ครั้ง/ราย) 
   - นิเทศพฤติกรรมบริการของบุคลากร   (ครั้ง/ราย) 
                   ฯลฯ 
10.  ผลงานด้านบริการ  เชน่ 
   - นิเทศการจําแนกประเภทผู้ป่วย       
 (ครั้ง/ราย) 
   - นิเทศการสัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วยรบัไว้รักษา  (ครั้ง/ราย) 
   - นิเทศการให้การพยาบาลตามประเภทผู้ป่วย  (ครั้ง/ราย) 
   - นิเทศการจํากัดพฤติกรรมผู้ป่วย    (ครั้ง/ราย) 
   - ให้การพยาบาลผู้ป่วยพฤติกรรมก้าวร้าว  (ราย) 
                   ฯลฯ 
 
 
 

หน่วยนบั ?????? 
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11.  ผลงานด้านวิชาการ  เช่น 
   - ประชุมปรึกษาทางการพยาบาล   (ครั้ง) 
   - ทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง (CQI)      (เรื่อง) 
   - ทําวิจัย เรือ่ง........................   (เรื่อง) 
   - ประชุมทบทวน RCA    (ครั้ง) 
                      ฯลฯ 
12.  ผลงานเฉพาะตัว ต้องไม่เกินผลงานของหน่วยงาน และสอดคลอ้งกับจํานวนบุคลากรในหน่วยงาน 
13.  จํานวนวันทําการใน 1 ปี (ปี 2558-2560  = 243, 244, 245  ตามลําดับ) 

จํานวนสัปดาห์ ใน  1 ปี = 52  สัปดาห์ 
จํานวนวันปฏิทิน   (ปี 2558-2560  = 365, 366, 365  ตามลาํดับ) 

14.  พิมพ์ข้อมูลโดยไม่ต้องใส่เสน้ตาราง 
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ผลงานการสอนและฝึกอบรม  และผลงานการให้คําปรึกษาทางวิชาการ(ถ้ามี) 

 1. ผลงานการสอนและฝึกอบรม 
2.  ผลงานการสอนและฝึกอบรม

ปีงบประมาณ วิชาที่สอน/ฝึกอบรม ผู้รับคําสอน/ฝกึอบรม จํานวนคน จํานวนช่ัวโมง หมายเหตุ 

2558 
 
 
 

2559 
 
 
 

2560 

1. การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง 
 
2. การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทางกาย 
1. การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง 
 
2. การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทางกาย 
1. การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง 
 
2. การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทางกาย 

พยาบาลวิชาชีพ
พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
พยาบาลวิชาชีพ 

 
พยาบาลวิชาชีพ 
พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
พยาบาลวิชาชีพ 

 
พยาบาลวิชาชีพ 
พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
พยาบาลวิชาชีพ 
 

30
 

15 
 

30 
 

15 
 

30 
 

15 
 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 
ผลงานด้านการสอนหรือฝึกอบรม 
 ผู้รับการสอน เป็น บคุลากร เครือขา่ยทั้งในและนอกระบบสาธารณสขุ 

  นักศึกษาพยาบาล ฯลฯ 
 ผู้รับการสอน ไม่ใช่ผู้ป่วย หรือญาติผู้ป่วย 
 เรื่องทีส่อน ปริมาณ เหมาะสมกับตําแหนง่ 
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2. ผลงานการให้คําปรึกษาแนะนํา 
3.  ผลงานการให้คาํปรึกษาแนะนํา  

ปีงบประมาณ เรื่องที่ให้คําปรึกษา ผู้รับคําปรึกษา จํานวนคร้ัง จํานวนคน หมายเหตุ 

2558 
 

2559 
 

2560 

1. การเฝ้าระวังการติดเช้ือ 
2. การเฝ้าระวังการติดเช้ือ 
1. การเฝ้าระวังการติดเช้ือ 
2. การเฝ้าระวังการติดเช้ือ 
1. การเฝ้าระวังการติดเช้ือ 
2. การเฝ้าระวังการติดเช้ือ 
 
 

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ 
พยาบาลวิชาชีพ 
พยาบาลวิชาชีพ 
พยาบาลวิชาชีพ 
พยาบาลวิชาชีพ 

20
10 
20 
10 
20 
10 

10 
5 
10 
5 
10 
5 

 
ผลงานการให้คําปรึกษาแนะนํา 
 ผู้รับคําปรึกษาแนะนาํ เป็น บุคลากร เครอืข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข นักศึกษาพยาบาล 

ฯลฯ 
 ผู้รับคําปรึกษาแนะนาํ ไม่ใช่ผู้ป่วย หรือญาติผูป้่วย 
 ประเด็นปรึกษาแนะนาํ ปริมาณ เหมาะสมกับตําแหน่ง 

  ครอบคลุมด้านบริหาร บริการ วิชาการ  
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ผลงานท่ีเป็นผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา 
      

1. ช่ือผลงาน ..................................................................................................................................... 
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ .................................................................................................................. 
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดําเนินการ 

1 .................................................................................................................................................. 
2 .................................................................................................................................................. 
3 .................................................................................................................................................. 
4 .................................................................................................................................................. 

     4.   สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ  ..........................................................................................  
           ..................................................................................................................................................... 
           ..................................................................................................................................................... 
           ..................................................................................................................................................... 
           ..................................................................................................................................................... 

5. ผู้ร่วมดําเนินการ (ถ้ามี) 1 ..................................... สัดส่วนของผลงาน .......................................... 
                                  2 .................................... สัดส่วนของผลงาน ..........................................  
                                  3 ..................................... สัดส่วนของผลงาน .......................................... 
6.    ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมสัดส่วนของผลงาน) 

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

7.    ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / คณุภาพ) 
           ..................................................................................................................................................... 
           ..................................................................................................................................................... 
           ..................................................................................................................................................... 
           ..................................................................................................................................................... 
     8.    การนําไปใช้ประโยชน์ ................................................................................................................... 
           ..................................................................................................................................................... 
           ..................................................................................................................................................... 
           ..................................................................................................................................................... 
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9. ความยุ่งยากในการดําเนินการ / ปัญหา / อุปสรรค ........................................................................... 

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

10. ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................................  
           ..................................................................................................................................................... 
           ..................................................................................................................................................... 
 

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
                                                                                       
                                                      (ลงช่ือ) ....................................................                       
                                                               (.....................................................) 
                                                                         ผูข้อประเมิน 
             ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ  

ความเป็นจริงทุกประการ 
    1.สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ............................   (ลงช่ือ) ....................................................               
                                                                      (.....................................................)              
                                                                                 ผู้รว่มดําเนินการ                         
                                                                              ………..../…………../…………..               
     2.สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ............................   (ลงช่ือ) ....................................................              
                                                                      (.....................................................)              
                                                                                 ผู้รว่มดําเนินการ                         
                                                                              ………..../…………../…………..    
     3.สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ............................   (ลงช่ือ) ....................................................              
                                                                      (.....................................................)              
                                                                                 ผู้รว่มดําเนินการ                         
                                                                              ………..../…………../…………..               
     4.สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ............................   (ลงช่ือ) ....................................................              
                                                                      (.....................................................)              
                                                                                 ผู้รว่มดําเนินการ                         
                                                                              ………..../…………../…………..               

   หมายเหตุ  1) หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เช่น แผ่นพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผู้เสนอผลงาน 
อาจส่งผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได้ 
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                 2) กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน ผู้ร่วมจัดทําผลงานทุกคนจะต้องลงช่ือในคํารับรอง 
   และเมื่อได้ลงช่ือคํารับรองและส่งเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 
                 3) หากพิสจูน์ได้ว่าผู้มีผลงานร่วมรายใดได้ให้คํารับรองที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง              
   โดยมีเจตนาช่วยเหลือผู้ขอประเมินผู้น้ัน ผู้ขอประเมินอาจถูกลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณ ี



15 
 

 
ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพข้ึน 

      
     ช่ือผู้ขอประเมิน ........................................................................................................................................ 
     เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ............................................. ตําแหน่งเลขที่................................................. 
     
     เรื่อง .......................................................................................................................................................... 
 
                           หลักการและเหตุผล อธิบายความเป็นมา   เหตุผลความจําเป็น  สภาพปัญหา   
หรือความสําคญัของเรื่องโดยเชื่อมโยงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์กับเรื่องทีน่าํเสนอ ถ้ามีสถิติควรระบุด้วย  
และมีวัตถุประสงค์การศึกษา........................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
                            บทวิเคราะห์ / แนวความคิด / ข้อเสนอ …………………………........…………………………. 
.......................ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียงขอ้ง โดยย่อไม่ใช่ระบุแต่หัวขอ้………………...................................
พร้อมทั้งระบุวิธีดําเนนิการให้เปน็รปูธรรมชัดเจน  โดยระบุว่า  ทําอะไร  อย่างไร  กับใคร  ที่ไหน เม่ือไร.
........................................................................................................................................................................ 
 
                             ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ………ผลลัพธ์ของโครงการที่คาดหวัง...........………………………. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
                              ตัวช้ีวัดความสําเร็จ .................................................................................................. 
..เขียนถูกต้องตามหลักการ  วัดได้เป็นรปูธรรม  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/แนวคิด.. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
                                                        (ลงช่ือ) .................................................... 
                                                                (.....................................................) 
                                                                         ผูข้อรับการประเมิน 
                                                                 .............../................../................ 
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การรับรองผลงาน 
 

 
คํารบัรองของผู้บังคับบญัชา (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน) 
    1. ผู้บังคบับัญชาระดับหวัหน้าฝ่าย/กลุม่งาน 
          ได้ตรวจสอบผลงานของ.......................................................................................................... 
    ที่เสนอให้ประเมินแล้ว เหน็ว่า ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
    ความเห็นอ่ืน ๆ (ถ้ามี).................................................................................................................... 
                                                                             
                                                                                     ลงช่ือ...........................................     
                                                                                            (........................................)     
                                                                              ตําแหน่ง.................................................. 
                                                                              วันที่.........เดือน.................พ.ศ................ 
 
 
   2. ผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไป 1 ระดับ (ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป) 
         ได้ตรวจสอบผลงานของ.......................................................................................................... 
    ที่เสนอให้ประเมินแล้ว เหน็ว่า ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
    ความเห็นอ่ืน ๆ (ถ้ามี).................................................................................................................... 
                                                                             
                                                                                     ลงช่ือ...........................................     
                                                                                            (........................................)     
                                                                               ตําแหน่ง..................................................
                                                                               วันที่.........เดือน.................พ.ศ............... 
 

 


