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คํานํา 

  การจัดทําผลงานวิชาการ เพ่ือขอรับการประเมินผลงานสาขาพยาบาลศาสตรของ ก.พ. เพ่ือ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการของสายงานพยาบาลวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการขอรับเงิน

ประจําตําแหนง พยาบาลวิชาชีพระดับชํานาญการ และการเลื่อนระดับสูตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

พิเศษ ท่ีสํานักงาน กพ.และกระทรวงสาธารณสุขกําหนด จากการดําเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลงาน

วิชาการเขตบริการสุขภาพท่ี 9 พบวา การพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการ ใหไดมาตรฐานตามหลักเกณฑท่ี

กําหนด จะชวยใหพยาบาลวิชาชีพสามารถสรางและเผยแพรผลงานวิชาการไดถูกตอง สอดคลองกับบทบาท

ภารกิจและลักษณะงานมากข้ึน ซ่ึงจะชวยใหสวนราชการสามารถพิจารณาคัดเลือกขาราชการผูท่ีมีศักยภาพ

เหมาะสม เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพในแตละระดับ ประกอบกับสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ไดประกาศหลักเกณฑการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ

ชํานาญการพิเศษลงมา และเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนงระดับชํานาญการใหม ตามหนังสือ ท่ี สธ.0208.10/

ว.246 วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 

  สํานักงานเขตบริการสุขภาพท่ี 9 เล็งเห็นความสําคัญดังกลาว จึงจัดทําคูมือแนวทางการ

จัดทําผลงานวิชาการเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการของสายงานพยาบาลวิชาชีพข้ึน เพ่ือชวยให

การประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพแตละระดับเปนไปอยางมีคุณภาพ 

และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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แนวทางและหลักเกณฑการพิจารณาผลงาน 

1. ผลงานยอนหลัง 

1.1ตองเปนผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงตรงหรือเก่ียวของเก้ือกูลกับ

ตําแหนงท่ีขอประเมิน อยางนอย 1 ป 

1.2 เสนอผลงานยอนหลัง ถัดจากปท่ีสงคําขอประเมิน เชน สงคําขอประเมิน ปงบประมาณ 2564 

ผลงานยอนหลัง ตองเปนผลงาน ปงบประมาณ 2563 

1.3 กรณีระหวางปดังกลาว ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอ (ผลงานไมครบป) ใหเสนอเฉพาะท่ี

ปฏิบัติงาน เวนระยะเวลาท่ีลาศึกษา และใหเสนอผลงานของปงบประมาณถัดไปเพ่ิม (เต็มป) 

1.4 หากผลงานยอนหลัง 1 ป ไมตรงสาขาหรือไมเขาเกณฑเก่ียวของเก้ือกูลก็ถือวาไมเขาหลักเกณฑ 

2. ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เปนแนวคิด 

วิสัยทัศน หรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคตเพ่ือพัฒนางานในตําแหนงท่ีแตงตั้งและสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน โดยเปนแนวคิด/แผนงานท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ดังนั้น ข้ันตอนการ

ดําเนินงานจึงตองมีความชัดเจนเปนรูปธรรมสอดคลองกับขอเสนอแนวคิดการพัฒนามีการกําหนด

เกณฑความสําเร็จของตัวชี้วัดดวยหลักฐานเชิงประจักษ สามารถวัดประเมินไดจริงดวยวิธีทาง

วิทยาศาสตรมีระยะเวลาดําเนินการระบุไวอยางชัดเจน สามารถติดตามผลการดําเนินงานพัฒนา

ภายหลังการประเมินผานแลวได 

3. ผลสําเร็จของงาน/เอกสารวิชาการ 

3.1 เปนผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี ใหเสนอสาระสําคัญของผลงาน 

ข้ันตอนท่ีปฏิบัติ ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน แนวคิดทางวิชาการ วิเคราะหผลท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ

แสดงความรู ความสามารถและความชํานาญของบุคคล ประโยชนท่ีเกิดจากผลงานดังกลาว หรือการนําผลงาน

ไปใชเพ่ือแกไขปญหาในงานท่ีปฏิบัติหรือของหนวยงาน 

3.2 เปนผลการดําเนินงานท่ีผานมาท่ีดําเนินการในระหวางดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาระดับท่ีขอ

ประเมิน 1 ระดับ 

3.3 ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษา หรือฝกอบรมในหลักสูตรใดๆ 

3.4 กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันหลายคน ผูเสนอผลงานตองมีสวนรวมในการจัดทําผลงานนั้น ในสวนท่ี

เปนสาระสําคัญของการจัดทําผลงานนั้นๆ 

3.5 การพิจารณาผลงาน พิจารณาจาก 

 3.5.1 งานวิจัยไมเกิน 5 ป (นับจากวันท่ีเผยแพรผลงานถึงปท่ีขอประเมินเลื่อนระดับ) 

 3.5.2 วิเคราะหวิจารณ 

 3.5.3 กรณีศึกษา โดยระดับชํานาญการพิเศษ ใหเสนอผลงานวิชาการเปนผลงานวิจัยหรือ

กรณีศึกษาท่ียุงยากซับซอน 1 เรื่อง (ตองศึกษาเปรียบเทียบ 2 รายข้ึนไป) หรือกรณีศึกษาท่ียุงยากซับซอน 2 

เรื่อง 2case และควรเปน 2 เรื่องท่ีมีความสัมพันธกันหรือเปนเหตุเปนผลกัน ซ่ึงจะทําใหผูขอรับการประเมิน

สามารถบูรณาการแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและใหการพยาบาลท่ีสอดคลองสัมพันธหรือเปนเหตุและผล
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กัน สะทอนการใชการคิดวิเคราะหและการตัดสินใจเชิงคลินิกของพยาบาลใหมีการเผยแพรผลงานวิชาการ 

ดวยวิธีการนําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ หรือลงวารสารระดับจังหวัด โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาล

ท่ัวไป อยางนอย 1 เรื่อง โดยผลงานไมเกิน 3 ป (นับจากวันท่ีผลงานแลวเสร็จถึงปท่ีขอประเมินเลื่อนระดับ) 

หรือทางเว็บเพจ/เว็บไซดขององคกรท่ีไดรับการรับรองโดยผูบริหารสูงสุด 

 

4. เกณฑการตัดสิน 

4.1ผานการประเมิน เปนผู มี คุณสมบัติและผลงานท่ีแสดงถึงความรู  ความชํานาญงานและ

ประสบการณเหมาะสม (ผลการประเมินยอนหลังไมกอนวันท่ีท่ีรับคําขอประเมิน) 

4.2 ปรับปรุงแกไข ผลงานท่ีเสนอใหประเมิน คณะกรรมการมีความเห็นใหปรับปรุงแกไขในสวนท่ีไม

เปนสาระสําคัญ (ผลการประเมินยอนหลังไมกอนวันท่ีท่ีรับคําขอประเมิน) โดยใหเวลาแกไขภายในระยะเวลา 2 

เดือน หากสงแกไขไมทันตามกําหนด  ผลการประเมินยอนหลัง จะไมกอนวันท่ีรับเอกสารครั้งใหม(ไมใชครั้ง

แรก) หากเปนการปรับปรุงแกไขในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ (ผลการประเมินยอนหลัง ไมกอนวันท่ีรับเอกสารครั้ง

ใหม) โดยใหเวลาแกไข ภายในระยะเวลา 6 เดือน 

4.3 ไมผานการประเมิน ผลงานท่ีเสนอยังไมเหมาะสม ไมมีคุณภาพใหเริ่มดําเนินการใหมตั้งแตข้ันตอน

การคัดเลือกบุคคล 

หมายเหตุ :  

1. งานวิจัย ตองผานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยกอนข้ันตอนการเก็บขอมูล  

1.1 กรณี พบวา งานวิจัยมีการเก็บขอมูลการวิจัยกอนผานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ให

ถือวาผลงานวิจัยท่ีเสนอไมดําเนินตามข้ันตอนของจริยธรรมงานวิจัย  ใหแกไขโดยการจัดทําผลงาน

วิชาการมาสงใหมในรูปแบบกรณีศึกษา  

1.2 กรณีงานวิจัยท่ีไมมีผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ใหถือวางานวิจัยนั้นไมถูกตองตาม

หลักการดําเนินงานวิจัยจึงไมนาเชื่อถือและไมมีคุณภาพ ใหดําเนินการใหมตั้งแตการคัดเลือกบุคคล 

2. กรณีศึกษา จะตองไมมีผูรวมดําเนินการ 
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การเขียนและการพิมพผลงานวิชาการ 

 
1. แบบประเมินผลงาน 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
1. กรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
2. ขอ 7 ประวัติรับราชการใหแสดงขอมูลทุกปท่ีมีการเปลี่ยนตําแหนง เงินเดือน หนวยงาน สังกัด 

พรอมแนบสําเนา ก.พ. 7, สําเนาวุฒิการศึกษา ท่ีเปนปจจุบัน 
3. ขอ 8 ประวัติการฝกอบรมและการศึกษาดูงาน (ยอนหลัง 3 ป) 

1. ระยะเวลา ระบุวัน/เดือน/ป ตั้งแต – ถึง (....วัน) 
2. ระบุชื่อหลักสูตรท่ีเขารับการอบรม 
3. ระบุชื่อสถาบันผูจัดอบรม (ไมใชสถานท่ีจัดอบรม) 

4. ขอ 9 ประสบการณในการปฏิบัติงาน  
ใหเขียนงานท่ีเคยปฏิบัติผานมาเก่ียวกับงานอะไรบางท่ีนอกเหนือจาการะงานหลักในขอ 7 เชน 
1. หัวหนาโครงการ หัวหนางานเฉพาะกิจ  
2. คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ 
3. คณะทํางาน  
4. วิทยากร อาจารยพิเศษ  
5. อ่ืนๆ .................................................. 

5. ขอ 10 หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน ตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ระดับ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ท่ีกพ.กําหนด ครอบคลุมงาน 3 ดาน คือ ดานบริหาร ดานบริการ ดานวิชาการ 
และระบุหนวยงานท่ีปฏิบัติจริง 

6. ขอ 11 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง  1 ป และตองเก็บผลงานท่ีตรงกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งหรือ
ผลงานท่ีเก่ียวของเก้ือกูลกัน โดยตองระบุใหครอบคลุมงาน 3 ดานในขอ10 คือ ดานบริหาร ดานบริการ ดาน
วิชาการ และสอดคลองกับอัตรากําลังท่ีมีอยูในหนวยงาน (ผลงานแตละดาน ตองไมนอยกวา 30%) 
 

ตอนท่ี 2 ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
1. ชื่อผลงาน 

ระบุชื่อผลงานท่ีสงประเมิน ใหตรงกับชื่อท่ีเสนอไวในเอกสารประกอบการคัดเลือกฯและเอกสาร
เผยแพรผลงานวิชาการ (หากเปนกรณีศึกษา หลังชื่อเรื่องตองระบุ “: กรณีศึกษา”) 

กรณีรายงานการวิจัย อายุผลงานไมเกิน 5 ป นับจากวันท่ีเผยแพรผลงานถึงปท่ีขอประเมินเลื่อน
ระดับ  

กรณีศึกษา ระดับชํานาญการพิเศษ ใหเสนอผลงานกรณีศึกษาท่ียุงยากซับซอน 1 เรื่อง (ตอง
ศึกษาเปรียบเทียบ 2 รายข้ึนไป) หรือกรณีศึกษาท่ียุงยากซับซอน 2 เรื่อง (2case) และควรเปน 2 เรื่องท่ีมี
ความสัมพันธกันหรือเปนเหตุเปนผลกัน ซ่ึงจะทําใหผูขอรับการประเมินสามารถบูรณาการแนวคิดทฤษฎี
ทางการพยาบาลและใหการพยาบาลท่ีสอดคลองสัมพันธหรือเปนเหตุและผลกัน สะทอนการใชการคิด
วิเคราะหและการตัดสินใจเชิงคลินิกของพยาบาลใหมีการเผยแพรผลงานวิชาการ ดวยวิธีการนําเสนอผลงานใน
ท่ีประชุมวิชาการ หรือลงวารสารระดับจังหวัด โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป อยางนอย 1 เรื่อง โดย
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ผลงานไมเกิน 3 ป (นับจากวันท่ีผลงานแลวเสร็จถึงปท่ีขอประเมินเลื่อนระดับ) หรือทางเว็บเพจ/เว็บไซดของ
องคกรท่ีไดรับการรับรองโดยผูบริหารสูงสุด 

2. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระบุจํานวนเดือน-ป ระบุวัน/เดือน/ป ตั้งแต – ถึง (....เดือน หรือ ...ป)ท่ีดําเนินการศึกษาเรื่อง

นั้นๆ ใหนับตั้งแตศึกษาเอกสาร ใหการพยาบาล ทําเอกสารผลงานวิชาการ (Case Study, Research, R2R)
สรุปรายงานจนถึงเผยแพรผลงาน 

3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดท่ีใชในการดําเนินการ 
3.1 พยาธิสภาพ สาเหตุ อาการและอาการแสดง และการรักษาพยาบาลท่ีครอบคลุมสอดคลอง

กับกรณีศึกษา 
3.2 ทฤษฎีทางการพยาบาลท่ีเก่ียวของกับกรณีศึกษา เชน แนวคิดการประเมินผูปวยภาวะวิกฤต 

FANCAS (June.C Abbey (Holloway, 1979) หนาท่ีหลักทางคลินิกของพยาบาล (7 aspects of care)
แนวคิดแบบแผนสุขภาพของกอรดอน 11 แบบแผน 

3.3 ขอมูลความรูวิชาการ ผลงานวิจัยในเรื่องท่ีเก่ียวของท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรม/งานวิจัย 
โดยสังเขป 

4. สรุปสาระสําคัญ 
4.1 หลักการและเหตุผลของผลงาน 
4.2 วัตถุประสงค  
4.3 เปาหมายและกลุมผูปวยท่ีศึกษา 
4.4 สรุปสาระสําคัญและข้ันตอนหลักการดําเนินการ  

4.4.1 กรณีศึกษา ใหสรุปสาระของการทํากรณีศึกษา ประกอบดวยประวัติการเจ็บปวยท่ี
สําคัญ แผนการรักษา แผนการพยาบาล ประกอบดวยขอวินิจฉัยทางการพยาบาล การรวบรวมขอมูลการตรวจ
รางกาย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีผิดปกติ กิจกรรมการรักษาพยาบาล และการประเมินผล รวมท้ัง
แผนการดูแลตอเนื่องท่ีสอดคลองกับปญหาสุขภาพของกรณีศึกษารอยเรียงลําดับการเกิดปญหากอนหลังตาม
ระยะเวลาการพักรักษาในโรงพยาบาล และสรุปกรณีศึกษา โดยตองสรุปใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับผลการ
ดําเนินงาน เชน 

 - งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนนบทบาท การคัดแยกผูปวย (triage) กิจกรรมการพยาบาล 
ถามีหัตถการใหอธิบายทุกระยะ (ระยะเตรียม ชวยแพทย และดูแลหลังทํา)การดูแลระหวางสงตอและการ
ติดตามเยี่ยม 

 - งานผูปวยนอก เนนบทบาทการดูแล การพยาบาลกอนพบแพทยการดูแลระหวาง
และหลังแพทยตรวจการเตรียมสงตอและการใหขอมูลกอนกลับบาน 

 - งานหองผาตัด เนนบทบาทการเยี่ยมกอนผาตัดการดูแลกอนเขาหองผาตัด ระหวาง
ผาตัด การเตรียมเครื่องมือ การสงเครื่องมือ การชวยผาตัดและการติดตามเยี่ยมหลังผาตัด 

 - งานวิสัญญีพยาบาล เนนบทบาทการเยี่ยมกอนผาตัดการดูแลกอนเขาหองผาตัด 
การเตรียมอุปกรณการดูแลระหวางผูปวยไดรับยาระงับความรูสึกการดูแลท่ีหองพักฟนการดูแลขณะ
เคลื่อนยายและการติดตามเยี่ยมหลังผาตัด 

 - งานหองคลอด เนนบทบาทการดูแลระยะกอนคลอดการดูแลระยะคลอดการดูแล
หลังคลอด 2 ชม.การดูแลทารกแรกเกิดการเตรียมและการดูแลขณะเคลื่อนยาย 
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 - งานการพยาบาลผูปวยใน/ ผูปวยหนัก เนนบทบาทการใชกระบวนการพยาบาลใน
การดูแลผูปวยกิจกรรมการพยาบาล ควรครอบคลุมท้ัง 4 มิติ คือการปองกันโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟู
สภาพ และการสรางเสริมสุขภาพการดูแลตอเนื่องท้ังภายในและภายนอกโรงพยาบาลสวนการดูแลผูปวยหนัก 
เพ่ิมเติมการแกไขภาวะวิกฤตการใชเครื่องมือพิเศษ 

4.4.2 กรณีการศึกษาวิจัย ใหสรุปเนื้อหาครอบคลุมหัวขอ ดังตอไปนี้ ความเปนมาและ
ความสําคัญของปญหากรอบแนวคิดการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัยสมมติฐานการวิจัย (ถามี) ระเบียบวิธี
วิจัย (Research Methodology) อธิบายเก่ียวกับประชากรและกลุมตัวอยาง การสุมกลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ี
ใชในการวิจัยการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง วิธีเก็บรวบรวมขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูลผลการวิจัย (Result) อภิปรายผลการวิจัยขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชโดยสังเขป 

4.5 ข้ันตอนการดําเนินการ พรอมกับระบุระยะเวลาท่ีใชในแตละข้ันตอน 
5. ผูรวมดําเนินการ (ถามี) 

ใหแสดงชื่อ – สกุล ตําแหนงและสัดสวนผลงานเปนรอยละ หากเปนของตนเองท้ังหมด 100%  
ไมตองนําเสนอผูรวม กรณีงานวิจัย ผูขอรับการประเมินตองมีสัดสวนผลงานท่ีเปนของตนเอง ≥ 60%  

6. สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัต ิ
ถามี ใหระบุรายละเอียดของผลงานและสัดสวนเปนรอยละ ถาเปนกรณีศึกษา(case study) ตอง

มีสัดสวน 100% (ขอมูลในขอ 5,6 ตองสอดคลอง ตรงกัน) 
7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

ใหเสนอภาพรวมตามวัตถุประสงค ท่ีระบุไวใน ขอ 4 สะทอนผลกระทบตอผูปวยญาติและ
บุคลากร 

8. การนําไปใชประโยชนใหระบุใหชัดเจน วานําไปใชประโยชนกับใคร 
1. ประโยชนตอผูปวย 
2. ประโยชนตอบุคลากร 
3. ประโยชนตอการพัฒนาตอยอดในวิชาชีพ 

9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 
9.1 กรณีงานวิจัย แสดงความยุงยากของการดําเนินงานวิจัยท่ีมีปญหาอุปสรรคในข้ันตอน

ดําเนินการวิจัยข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งหรือมากกวา ซ่ึงผูวิจัยประเมินแลว อาจทําใหงานวิจัยไมประสบ
ความสําเร็จ  ทําใหผูวิจัยตองปรับเปลี่ยนแผนงาน และใชการคิดวิเคราะหดวยเหตุผลทางวิทยาศาสตรตัดสินใจ
แกไขปญหาเฉพาะหนา จนทําใหงานวิจัยดําเนินไปไดตามแผนงาน 

9.2 กรณีศึกษาแสดงความยุงยากซับซอนของกระบวนการดูแลผูปวย ในดานพยาธิสภาพ ดาน
แผนการรักษา ดานการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการรักษา ขอจํากัดดานกายภาพของผูปวย ดานครอบครัว 
ดานสังคมและเศรษฐกิจ ท่ีผูขอรับการประเมินตองใชการตัดสินใจเชิงคลินิกในการดูแลผูปวยใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค นําไปสูขอเสนอแนะตอไป 

10. ขอเสนอแนะ 
ตองสอดคลองสัมพันธกับความยุงยากท่ีระบุไวในขอ 9 โดยเปนขอเสนอแนะท่ีเกิดจากปญหา

อุปสรรคและความยุงยากท่ีเกิดในขอ 9 เม่ือผูขอรับการประเมินพบปญหาในขอ 9 และไดแสดงถึงวิธีการแกไข
ปญหาอุปสรรคจนสําเร็จลุลวงดวยดีแลว ในขอ 10 ใหเสนอแนะวิธีการแกไขปญหานั้นๆ เพ่ือมิใหเกิดข้ึนซํ้าๆ
อีกตอไป   
 

 
 



6 
 

เอกสารแนบ 
1. บรรณานุกรม 
2. สําเนา ก.พ.7 
3. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
4. สําเนาวุฒิทางการศึกษา 
5. สําเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล(กรณีชื่อ-สกุลในสําเนาเอกสารแนบตางๆไมตรงกัน) 
6. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีชื่อ-สกุลในสําเนาเอกสารแนบตางๆไมตรงกัน) 
 

2. ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
1. เรื่อง 

ระบุหัวขอท่ีแสดงถึงแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนในตําแหนงท่ี
ขอประเมินโดยตองเปนเรื่องท่ีหนวยงานยังไมเคยทํามากอน 

2. หลักการและเหตุผล 
- ระบุเหตุผลความสําคัญท่ีมาของการทําเรื่องนี้ พบประเด็นปญหาสําคัญอะไรดานคุณภาพการดูแล

ผูปวย และผลกระทบตอผูปวยและระบบงานพยาบาลของกลุมงาน หรือโรงพยาบาลอยางไรโดยผลกระทบให
ระบุขอมูลภาพรวมของกลุมงาน หรือโรงพยาบาล หรือระดับเขตบริการสุขภาพ หรือระดบัประเทศ  

- ตองมีขอมูลอุบัติการณ ขอมูลสถิติในระดับประเทศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทางดาน รางกาย จิตใจ 
อารมณและสังคมตอผูปวยหรือกลุมเปาหมาย (ระบุแหลงอางอิงขอมูลดวย) 

- กําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนางานชัดเจน โดยตองสอดคลองกับชื่อเรื่องและสิ่งท่ีอางถึงใน
หลักการและเหตุผล 

3. บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ 
บทวิเคราะห 
- วิเคราะหสถานการณ อุบัติการณของปญหาหรือผลกระทบของอุบัติการณท่ีเกิดข้ึนในบริบทของ
พ้ืนท่ี  
- อุบัติการณ ใหนําเสนอขอมูลจากผลการปฏิบัติงาน (สถิติของพ้ืนท่ี)ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ (ยอนหลัง 3 ป) มาสนับสนุนแนวทาง 
- วิเคราะหปญหาท่ีตองการพัฒนาคืออะไรบาง เชน ดานโครงสราง กระบวนการ หรือผลลัพธ  
แนวคิด 
- แสดงใหเห็นวามีการประยุกตใชแนวคิดเรื่องอะไรหรือวิธีการพัฒนางานท่ีเก่ียวของกับงานท่ีจะ
พัฒนา เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของการทํางานไดจริง ใหสรุปสาระสําคัญของแนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวของมาโดยสังเขป (ระบุแหลงอางอิงขอมูลดวย) 
ขอเสนอ 
- ใหระบุวิธีดําเนินงาน ทําอยางไร โดยแสดงใหเห็นวาขอเสนอนั้นสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม สอดคลองกับสถานการณและความเปนจริง บริบทของพ้ืนท่ีท่ีใหบริการ ท้ังนี้ขอเสนอตอง
ระบุชวงเวลาระยะเวลาการดําเนินงานท่ีจะนําไปปฏิบัติเห็นผลไดอยางชัดเจน (ตองไมใชชวงเวลา
เดียวกับเดือนท่ีจัดทําผลงานวิชาการ) สิ่งสําคัญในแตละข้ันตอนของขอเสนอวิธีดําเนินการนั้นตอง
แสดงความเชื่อมโยงบูรณาการการใชแนวคิดท่ีอางถึงมาดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
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4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหระบุผลดีท่ีเกิดจากขอเสนอแนวคิดการพัฒนางานท่ีเสนอ ครอบคลุมองคกร    
ผูใหบริการ และผูรับบริการ โดย 

4.1 ใหสอดคลองสัมพันธกับแนวคิดหรือข้ันตอนการพัฒนา 
4.2 ระบุผลท่ีคาดหมาย หรือมุงหวังท่ีจะเกิดข้ึนจากการเสนอแนวคิด วิธีการหรือขอเสนอเพ่ือพัฒนา

งาน หรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
4.3 ผลงานดังกลาวอาจตองแสดงไดท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตลอดจนชวงเวลาท่ีคาดวาผลงาน 

ดังกลาวจะไดรับประโยชนตอบุคคลเปาหมาย  
4.4 ระบุผลท่ีคาดหมาย ท่ีสามารถวัดและประเมินไดอยางเปนรูปธรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตองตอบวัตถุประสงค  ครอบคลุม องคกร ผูใหบริการ และผูรับบริการ 
5.1 ใหกําหนดเกณฑตัวชี้วัดตอวัตถุประสงค และมีเกณฑตามคาดเปาหมาย 
5.2 ใหระบุตัวชี้วัดท่ีสามารถนํามาใชวัดผลจากการเสนอแนวคิด วิธีการ หรือขอเสนอ เพ่ือพัฒนางาน 

หรือปรับปรุงงานไดอยางชัดเจน ถูกตองและนาเชื่อถือ  
5.3 สามารถตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงตองมีการติดตามภายหลังการแตงตั้งแลว 

6. การลงนาม หลังการลงนามลายมือชื่อของผูเสนอผลงาน ตองมีลายมือชื่อของผูบังคับบัญชาลงนามรับรอง
ผลงานดวย เชน หัวหนาพยาบาล หรือผูอํานวยการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) เปนตน 

 
เอกสารอางอิง/บรรณานุกรม 

1. ควรมีเอกสารอางอิงตามขอมูลท่ีนํามาเสนอ(เอกสารท่ีอางอิงในเนื้อหาตองตรงกับรายชื่อในหนา
บรรณานุกรม) 

2. ป พ.ศ.หนังสือตําราวิชาการ ผลงานวิจัยท่ีนํามาอางอิงไมควรเกิน  10  ป 
3. จํานวนเอกสารอางอิงไมควรนอยกวา 5 เลม 
4. เขียนใหถูกตองตามหลักสากลโดยใช ระบบ APA 6th edition 

 
ภาคผนวก 

1. ควรมีผังกํากับการพัฒนางานท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในเลมผลงาน (Gantt chart) 
2. แนวทางการปฏิบัติโปรแกรมตางๆแผนพับความรูท่ีจะจัดทําข้ึน (ฉบับราง) 
3. เอกสารท่ีเก่ียวของในการเสนอแนวคิด / วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน (ถามี) 

 
* ผลงานท่ีนําสงใหคณะกรรมการประเมิน ตองเย็บเลมใหเรียบรอย หามใชสันรูดปกรายงาน * 
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แบบตรวจ : แบบประเมินผลงาน (สําหรับคณะกรรมการ) 

ลําดับ หัวขอ 
ผลการประเมิน 

ผาน แกไข สิ่งท่ีตองปรับปรุง 
1 ปกนอก / ปกใน    

2 สารบัญ    

3 ตอนท่ี1 ขอมูลสวนบุคคล    

 ขอ1-2 ชื่อ-สกุล ตําแหนง เงินเดือน    

 ขอ 3     

 ขอ 4 ประวัติสวนตัว    

 ขอ 5 ประวัติการศึกษา    

 ขอ 6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ    

 ขอ 7 ประวัติการรับราชการ    

 ขอ 8 ประวัติการอบรม/ศึกษาดูงาน    

 ขอ 9 ประสบการณในการปฏิบัติงาน    

 ขอ 10 หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน    

 ขอ 11 ผลงานการปฏิบัติงานยอนหลัง 
1 ป 

   

4 ตอนท่ี 2ผลงานฯ    

 ขอ 1 ชื่อผลงาน    

 ขอ 2 ระยะเวลาดําเนินการ    

 ขอ 3 ความรูทางวิชาการหรือแนวคิด
ท่ีใชในการดําเนินการ 

   

 ขอ 4 สรุปสาระสําคัญและขั้นตอน
การดําเนินงาน ประกอบดวย  
1) หลักการและเหตุผล  
2) วัตถุประสงค  
3) เปาหมายของการทําผลงานน้ี  
4) สรุปสาระสําคัญ  
5) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

   

    

 ขอ5 ผูรวมดําเนินการ    

 ขอ6 สัดสวนของงานท่ีผูเสนอ 
เปนผูปฏิบัติ 

   

 ขอ7 ผลสําเร็จของงาน    

 ขอ8 การนําไปใชประโยชน    

 ขอ9 ความยุงยากในการดําเนินงาน    

 ขอ10 ขอเสนอแนะ    

5 เอกสารอางอิง/บรรณานุกรม  
ไมเกิน 10 ป 

   

6 เอกสารแนบ    

7 การเขียนสะกดคํา / รูปเลม    

8 อื่นๆ    
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แบบตรวจ : แบบประเมินผลงาน – การวิจัย (สําหรับคณะกรรมการ) 

 
หัวขอ-เน้ือหา 

เกณฑการประเมิน  
หมายเหต ุ

 
ไมตอง 
แกไข 

แกไข 
เล็กนอย 

แกไขเกือบ
ทั้งหมด 

บทที่ 1 บทนํา 

 1.ความสําคัญของปญหาควรเขียนใหชัดเจน/ไดใจความ/
ครอบคลุมประเด็นเนื้อหาและตรงตามชื่อเร่ือง 

     

2.วัตถุประสงค เขียนกระชับไดใจความ และมองเห็นชัดเจน     

3.สมมติฐานการวิจัย เขียนไดสอดคลองกับวัตถุประสงค     

4.ขอบเขต/ขอตกลงเบื้องตน หรือคําจาํกัดความ เขยีน
อธิบายไดตรงตามหัวขอที่ทาํการวิจยั 

    

5.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เขียนไดสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

    

บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม 

 1.เอกสารงานวิจัยที่เกีย่วของ เชนการอางอิงทฤษฎีตางๆ ตรง
ตามชื่อเร่ืองที่ทําวิจยั (ไมมีก็ได) 

    

2.งานวิจัยที่นํามาอางอิง เนื้อตองใหตรงกับหัวขอที่ทําวิจยั 
(ใชอางอิง 3 เลม) 

    

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 
 วิธีการดําเนินการวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา ชัดเจนและ

เหมาะสม 
    

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ตองชัดเจน เชนจะใชแบบสอบถาม/
ประเมิน แบบจดบันทกึการสังเกตฯลฯ 

    

วิธีการดําเนินการเก็บขอมูล ตองมีขั้นตอนในการรวบรวมเก็บ
ขอมูลที่ชัดเจน โดยอธิบายถึงวิธีการทําดวย เชนการแบงกลุม 
มีกี่กลุมๆ ละ กี่คน เปนตน 

    

สถิติ  หรือวิธกีารที่ใชในการวิเคราะหขอมูล     

ประเด็นพิจารณาเชิงจริยธรรมวจิัยในคน     
บทที่ 4 ผลการศึกษา 
 ผลการวิจยั 

(การอธบิายตาราง ตองมีความละเอียด ชัดเจน และอธิบาย
ไดตรงตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว) 

    

การอภปิรายผล ชัดเจนและเขาใจ     
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แบบตรวจ : ขอเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน (สําหรับคณะกรรมการ) 

ลําดับ หัวขอ 
ผลการประเมิน 

ผาน แกไข สิ่งท่ีตองปรับปรุง 
1 ปกนอก / ปกใน    

2 คํานํา    

3 สารบัญ    

4 เนื้อหา    

 4.1 ชื่อเรื่อง ตองชัดเจน : ทําอะไร กับ
ใคร ท่ีไหน อยางไร 

   

 4.2 หลักการและเหตุผล ระบุ เหตุผล
ความสําคัญท่ีมาของการทําเรื่องน้ี พบ
ประเด็นปญหาสําคัญอะไรดาน
คุณภาพการดูแลผูปวย และมี
ผลกระทบตอผูปวยและระบบงานของ
หนวยงานอยางไร 

   

 4.3 วัตถุประสงค ชัดเจน สอดคลอง
กับชื่อเรื่องและส่ิงท่ีอางถึงในหลักการ
และเหตุผล 

   

 4.4 บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ
(ตองเปนงานท่ียังไมไดดําเนินการ) สะทอน
การประยุกตใชกรอบแนวคิดหรือ
ทฤษฎีอะไร มาใชในการพัฒนางานน้ี 

   

 4.5 วิธี/ระยะเวลาดําเนินการ ระบุ
ขั้นตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจนเรียง
ตามลําดับกอนหลัง พรอมท้ังระบุเวลา
ท่ีชัดเจนในการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอน 

   

 4.6 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ระบุผลท่ี
คาดหวังท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ท่ีวัดและประเมินไดอยางเปน
รูปธรรม 

   

 4.7 ตัวชี้วัดความสําเร็จ พรอมระบุคา
เปาหมายท่ีสอดคลองกับเน้ือหาและ
วัตถุประสงคท่ีต้ังขึ้น 

   

 4.8 ลงลายมือช่ือ ผูเสนอแนวคิด และ 
วัน เดือน ป พ.ศ. 

   

 4.9 ลงลายมือช่ือ หัวหนาพยาบาล
หรือผอ. รพ. และวัน เดือน ป พ.ศ. 

   

5 เอกสารอางอิง / บรรณานุกรม 
ไมนอยกวา5เลม และไมเกิน10ป 

   

6 ภาคผนวก (ถามี)    

7 อื่นๆ    
 

  

 

 
 



ภาคผนวก ก. ตัวอยางการเขียนและการพิมพ 

แบบประเมินผลงาน : กรณีศึกษาวิจัย 
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แบบประเมินผลงาน 

 

 

ของ 

 

 

 

 

 

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

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ดานการพยาบาล) ตําแหนงเลขที่........... 

กลุมงานการพยาบาล......................กลุมการพยาบาล โรงพยาบาล………….…… 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...........................สาํนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

(เลือกตามเกณฑการสงผลงาน) 

ขอประเมินเพ่ือแตงตั้ง/ เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง 

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ..........................(ดานการพยาบาล) ตําแหนงเลขที่

กลุมงานการพยาบาล..................กลุมการพยาบาล โรงพยาบาล………………… 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด..................สํานักปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 

คําชี้แจง  หนาปกนี้เปนแบบฟอรมของ สป ท่ีกําหนดขนาดตัวหนังสือ 18 
การตั้งคาระยะหางระหวางบรรทัดไวแลว  ขอใหผูเสนอผลงานพิมพตาม
แบบฟอรมดวยตัวหนังสือ TSB (ไมตอง ๙)  ใชตัวเลขอารบิคท้ังฉบับคะ 
เม่ืออานแลวสามารถลบกลองขอความนี้ได  
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สารบัญ 
 
 
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล       หนา 
ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล          

  1. ชื่อ 

  2. ตําแหนง 

  3. ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง/เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง 

  4. ประวัติสวนตัว 

  5. ประวัติการศึกษา 

  6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

  7. ประวัติการรับราชการ 

  8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 

  9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

  10. หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน 

  11. ผลงานปฏิบัติงานยอนหลัง 1 ป 
ตอนท่ี 2 ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
  1. ชื่อผลงาน 
  2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 
  3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ 
  4. สรุปสาระ และข้ันตอนการดําเนินการ 
  5. ผูรวมดําเนินการ 
  6. สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ 
  7. ผลสําเร็จของงาน 
  8. การนําไปใชประโยชน 
  9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 
  10. ขอเสนอแนะ 
  การรับรองผลงาน 
เอกสารแนบทาย 

- สําเนา ก.พ. 7 
- สําเนาใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
- สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
- สําเนาหลักฐานการตอใบประกอบวิชาชีพฯ กรณีใบประกอบวชิาชีพฯหมดอายุ 
- หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน กรณีปฏิบัติงาน ฯลฯ ไมตรงตามตําแหนงท่ีขอประเมิน 
- คําสั่งจางลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงตอเนื่องทุกปจนกระท่ังลาออก 
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หดห 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

1.  ช่ือ……………… 

2.  ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ(ดานการพยาบาล) ตําแหนงเลขท่ี……….. 
กลุมงานการพยาบาล……………………..กลุมการพยาบาล โรงพยาบาล....................................... 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด..............................สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ดํารงตําแหนงนี้เม่ือวันท่ี ......เดือน .............พ.ศ........ 
อัตราเงินเดือนปจจุบัน……….. บาท 

3.ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง / เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
(ดานการพยาบาล)ตําแหนงเลขท่ี .................กลุมงานการพยาบาล..................กลุมการพยาบาล 
โรงพยาบาล.........สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...................... สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

4. ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ. 7) 
เกิดวันท่ี ……เดือน ............. พ.ศ…….. 
อายุตัว ........ป …… เดือน 

    อายุราชการ .......ป……เดือน (รวมระยะเวลาท่ีเปนลูกจางชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  

    ตั้งแต วันท่ี...เดือน..ป ถึง วันท่ี...เดือน...ป...) 

5.  ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิและวิชาเอก ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สถาบัน 

ประกาศนียบัตร............................. พ.ศ.2535 ……………………………………………. 
ปริญญา......................................... พ.ศ.2545 ..................................................... 

6.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง  
    เลขท่ีใบอนุญาต................................... 
    วันออกใบอนุญาตวันท่ี ……………………….พ.ศ........ 
    วันหมดอายุ   วันท่ี……………………….  พ.ศ........ 
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Dsass 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
7. ประวัติการรับราชการ 

วัน เดือน ป ตําแหนง อัตราเงินเดือน 
(บาท) 

สังกัด 

1 ตุลาคม 2544 
 

พยาบาลเทคนิค3 
 

6,870   
 

กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

    
 คําช้ีแจง   
 -ตารางนี้ไดใชคําส่ัง   
 ทําซํ้าหัวแถว สามารถ   
 พิมพข้ันเงินเดือนข้ัน   
 ละ 1 แถว ไปไดโดย   
 การเพ่ิมแถวไมตอง   
 สรางหัวตารางใหม   
 -เม่ือพิมพเสร็จใหลบ   
 เสนแถว คงเสน   
 คอลัมนไว   
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
7. ประวัติการรับราชการ (ตอ) 

วัน เดือน ป ตําแหนง อัตราเงินเดือน 
(บาท) 

สังกัด 

    
 คําช้ีแจง   
 -ตารางนี้ไดใชคําส่ัง   
 ทําซํ้าหัวแถว สามารถ   
 พิมพข้ันเงินเดือนข้ัน   
 ละ 1 แถว ไปไดโดย   
 การเพ่ิมแถวไมตอง   
 สรางหัวตารางใหม   
 -เม่ือพิมพเสร็จใหลบ   
 เสนแถว คงเสน   
 คอลัมนไว   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
 
Dfdsf 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
8.ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 

ป ระยะเวลา หลักสูตร หนวยงานท่ีจัด 
2552 27-29 เมษายน 

(3 วัน) 
การพัฒนาองคกร 
 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร 

  ชื่อหลักสูตร ไมมีคําวา “ประชุม” หรอื“อบรม” ชื่อหนวยงาน ไมใชชื่อจังหวัด 

  คําช้ีแจง  
  1.การใชแบบฟอรมตารางงานขอ 8   
  ไดจัดสรางเชนเดียวกันกับ  
  ตารางงานขอ 7   
  2.รายงานประวัติการอบรมยอนหลัง   
  ไมเกิน 3ป  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Dfaddsffdddsf 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
8.ประวัติการฝกอบรมและดูงาน(ตอ) 

ป ระยะเวลา หลักสูตร หนวยงานท่ีจัด 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

หกหกฟหดกดก 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

1. หัวหนาโครงการหัวหนางาน / แผนงานเฉพาะกิจ เชน  

1. หัวหนาโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําทางการพยาบาล กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร 
พ.ศ.2562 

2. ผูชวยหัวหนาหอผูปวยศัลยกรรมชาย กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร พ.ศ.2560 – พ.ศ.
2563 (คําสั่งโรงพยาบาลสุรินทร ท่ี 75/2560 ลงวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2560) 

3. หัวหนาหอผูปวยศัลยกรรมหญิง กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร พ.ศ.2563 ถึงปจจุบัน
(คําสั่งโรงพยาบาลสุรินทร ท่ี 151/2563 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ.2563) 

4. หัวหนางานพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทายในหอผูปวย....... 

2. คณะกรรมการ 
1. การประเมินดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร พ.ศ.

2560 – พ.ศ.2563(คําสั่งโรงพยาบาลสุรินทร ท่ี 255/2560 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ.2560) 
2. การพัฒนาบันทึกทางการพยาบาล กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร พ.ศ.2561 – พ.ศ.

2562(คําสั่งโรงพยาบาลสุรินทร ท่ี 255/2560 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ.2560) 

3. คณะทํางาน 
1. สถานท่ีทํางานปลอดภัย โรงพยาบาลสุรินทร พ.ศ.2563 (คําสั่งโรงพยาบาลสุรินทร  

ท่ี 114/2563 ลงวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2563) 
2. ประเมิน 5 ส. กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร พ.ศ. 2563 ถึงปจจุบัน (คําสั่งโรงพยาบาล

สุรินทร ท่ี 144/2563 ลงวันท่ี30 พฤษภาคม พ.ศ.2563) 

4. วิทยากร 
1. อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตรับผิดชอบ พ.ศ.2558 – พ.ศ.2563(คําสั่งโรงพยาบาล

สุรินทร ท่ี 182/ 2558 ลงวันท่ี 30 กุมภาพันธ พ.ศ.2558) 
2. อบรมการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานสําหรับประชาชน พ.ศ.2562  
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Sddasdsfsdfasdf 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 

10. หนาท่ีความรับผิดชอบในปจจุบัน (ตอ) 

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ใหระบุหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีปฏิบัติในชวง 3 ป ท่ีผานมาพรอมกับระบุ
หนวยงานท่ีปฏิบัติงานจริง 
 ..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
แบงเปน 3 ดาน ดังนี้ 

1. ดานบริหาร 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กรณีขอความเกิน 1บรรทัด บรรทัดตอมาใหจัดชิดซาย……………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ดานบริการ 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ดานวิชาการ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(แบบนี้ไดใชคําส่ัง ทําซํ้าหัวแถวไว สามารถพิมพงานตอเนื่องได หัวตารางในหนาถัดไป 
จะถูกสรางไวตามคําส่ัง) 

 
(หนาท่ีในแตละดานจะสอดคลองกับรายการในขอ 11. ผลงานการปฏิบัติงานยอนหลัง 1 ป) 

 
 
 
 
Fdfasfdafdadas 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
11.ผลงานการปฏิบัติงานยอนหลัง 1 ป (ตอ) 

ลําดับ 
ท่ี 

ลักษณะงานดานบริการ/ปฏิบัติการ หนวยนับ 

ปริมาณงานดานบริการ/ 
ปฏิบัติการ หมาย 

เหตุ ปงบประมาณ 2564 
กลุมงาน เฉพาะตัว 

 คําช้ีแจง     
 - สามารถพิมพกิจกรรมใน 1 แถว     
 และเพ่ิมแถวพิมพกิจกรรมไปตอเนื่องได     
 โดยไมตองทําหัวตารางใหมเนื่องจากแบบ     
 ฟอรมนี้ไดใชคําสั่งทําซํ้าหัวแถวไวแลว     

 - พิมพเสร็จใหลบเสนแถวออก และ     
 คงไวแตเสนคอลัมน)     

1. ขอมูลท่ัวไป     
      
      
      
      

2. ดานบริหาร     
      
      
      
      
      
      

      
3. ดานบริการ     

      
      

      
      

4. ดานวิชาการ     
      
      
      
      

Dss 
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ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

1. ช่ือผลงานการพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการดานโภชนาการในผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง Spinal unit & 

ICU Orthopedic โรงพยาบาล.................................... 

2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ..........เดือน  (เดือน.........พ.ศ.......ถึง เดือน........พ.ศ.......) ระยะเวลาท่ีศึกษา 

ทําเอกสาร และเผยแพรแลวเสร็จ 

3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ 
สรุปขอมูลความรูวิชาการในเร่ืองที่เกี่ยวของที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม/งานวิจัย โดยสังเขป 

เชน 
พยาธิสภาพหลังการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง……………………………………………………………………….. 

การแบงระดับและความรุนแรงของการบาดเจ็บไขสันหลัง………………………………………………. 

การตอบสนองทางเมตาบอลิสึมเปนผลจากการทํางานรวมกันของระบบประสาทและฮอรโมน โดย
แบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะช็อค และระยะฟนฟู ระยะช็อคจะเปนการตอบสนองที่เกิดทันทีภายหลังที่ไดรับการ
บาดเจ็บ รางกายมกีารปรับลดการใชออกซิเจนของเนื้อเยื่อ เพื่อลดการใชพลังงาน ผลของฮอรโมนแคทีโคลามีน
และคอรติโซลจากการตอบสนองของระบบการไหลเวียนเลือดจะกระตุนการหลั่งฮอรโมนกลูคากอน เกิดการ
สลายไกลโคเจนในตับใหเปนกลูโคส เพื่อนํากลูโคสมาใชเปนแหลงพลังงานสําหรับเนื้อเยื่อที่สําคัญ ไดแก สมอง 
เกล็ดเลือด และเซลลภูมิคุมกัน  แตพบวาเซลลเหลานี้ไมสามารถนํากลูโคสเขาเซลลเพื่อผลิตพลังงานได 
เนื่องจากเปนผลของฮอรโมนที่ตานฤทธิ์อินซูลิน จึงเกิดกระบวนการสรางพลังงานแบบไมใชออกซิเจนในเซลล
ดังกลาว เปนสาเหตุใหผูปวยมีระดับของแลคเตทในกระเลือดเพิ่มข้ึน เมื่อผูปวยมีสมดุลของระบบไหลเวียนเลือด
กลับคืนมา รางกายจะเขาสูระยะฟนฟูซึ่งเปนระยะที่มีกระบวนการสลายของโปรตีนและไขมันเกิดข้ึนอยางมาก 
โดยเฉพาะกระบวนการสสลายโปรตีนใหไดกรดอะมิโนอิสระ เพื่อใหตับนําไปใชสรางกลูโคสและสังเคราะห
โปรตีน ในกลไกการอักเสบและซอมแซมเนื้อเยื่อ การตอบสนองของรางกายในกระบวนการสลายของผูปวย
บาดเจ็บไขสันหลังในระยะวิกฤต ยังคงเกิดกระบวนการสลายโปรตีนเปนหลัก ซึ่งเปนผลจากการตอบสนองทาง
กลไกการอักเสบที่มีการหลั่งสารชีวโมเลกุลมีผลกระตุนกระบวนการสลายโปรตีนใหเกิดมากข้ึน และหากผูปวยมี
ภาวะแทรกซอนรวมดวย เชน การติดเชื้อในปอดหรือระบบทางเดินปสสาวะ แผลกดทับ เปนตน ระยะฟนฟูนี้จะ
ยังคงอยูเปนเวลานาน (Hasenboshler, et al., 2006; Lowry & Perez, 2006) ทําใหผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง
มีความตองการพลังงานสูงกวาปกติ  ผูปวยจะมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงทั้งๆที่ไมมีประวัติโรคเบาหวาน มีการ
สูญเสียมวลกลามเนื้อมาก ปญหาเร่ืองกลามเนื้อชวยหายใจออนแรงเพิ่มข้ึนเปนสาเหตุใหผูปวยถอดเคร่ืองชวย
หายใจไมได นอกจากนั้นความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน สงผลใหแผลหายชา เกิดการติดเชื้อเพิ่มข้ึน (วิชญ 
ไพรัชเวทย, ธนวรรธตีระสหกุล และจุมพล วิลาศรัศมี, 2550) ถาผูปวยกลุมนี้ไมไดรับอาหารและพลังงานที่
เพียงพอตอความตองการของรางกาย จะเกิดภาวะทุพโภชนาการข้ึน 

ภาวะโภชนาการในผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง................................................................................. 
ผลกระทบจากปญหาโภชนาการในผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง..................................................... 

 

 

 

 
Adfs 
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ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ตอ) 
4. สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินงาน 

สรุปสาระสําคัญ สรุปสาระท่ีสําคัญโดยสังเขป ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้ 

4.1 บทคัดยอ 

4.2 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

4.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 

4.4 วัตถุประสงคของการวิจัย 

4.5 สมมติฐานการวิจัย (ถามี) 

4.6 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) อธิบายเก่ียวกับ ประชากรและกลุมตัวอยาง การสุม

กลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การพิทักษสิทธิของกลุม

ตัวอยาง วิธีเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

4.7 ผลการวิจัย (Result) 

4.8 อภิปรายผลการวิจัย 

4.9 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
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ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ตอ) 

5. ผูรวมดําเนินงาน (ถามี)   
5.1) ผูวิจัยหลัก ……………………………… พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
5.2) ผูวิจัยรวม  ……………………………… พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

6. สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ พิมพในตารางแลวลบเสนแถวออก 

6.1) ผูวิจัยหลัก ……………………………… พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สัดสวนผลงาน  รอยละ 90 
6.2) ผูวิจัยรวม  ……………………………… พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สัดสวนผลงาน  รอยละ 10 

ผูดําเนนิการ สัดสวนผลงานของ 
ผูขอประเมิน 

รายละเอียด 

นาง.................................. 90% ระยะเตรียมการ (Plan) 
1. สรางทีมแกนนําในการพัฒนาแนวปฏิบัติ และ
รวมกับหนวยงานศึกษาสถานการณวิเคราะหปญหา
อุปสรรคของการดูแลผูปวย  

2. ศึกษาคนควา ทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ จาก
เอกสารที่เก่ียวของกับแนวปฏิบัติการจัดการดาน
โภชนาการของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง จาก
ฐานขอมูลตางๆ 

นาง.................................. 10% 
(เฉพาะกิจกรรม 

ขอ7) 

ระยะพัฒนาแนวปฏิบัต ิ(Action) 

7. ………………………………………………… 
8. ………………………………………………… 
9. ……………………………………………….. 

  ระยะประเมินผล 
10. ………………………………………………… 

7. ผลสําเร็จของงาน แยกหรือไมแยกเปน 2 ขอยอยก็ได แตเนื้อหาตองครอบคลุมท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

7.1 เชิงปริมาณ 
7.2 เชิงคุณภาพ (ผลลัพธท่ีเกิดจากการสรุปวิเคราะหผลงานวิจัย) 

8. การนําไปใชประโยชน 
8.1 นําไปเปนแนวทางปฏิบัติการพยาบาลในผูปวย/หนวยงาน.......................... 
8.2 เปนเอกสารวิชาการสําหรับพยาบาลจบใหมและนักศึกษาพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในผูปวย/หนวยงาน
.......................... 
8.3 เปนแนวทางในการศึกษาผูปวยเฉพาะโรคอ่ืน ๆ  
8.4 นําไปประเมินผลลัพธทางการพยาบาลในการใช CPG (clinical practice guideline รวมกับ 
สหสาขาวิชาชีพ  
(อาจนําเสนอเปน การนําไปใชประโยชนเชิงนโยบาย เชิงวิชาชีพ)   
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ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ตอ) 

9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ ปญหา/ อุปสรรค (เขียนเปนขอๆ เปนหมวดหมู หรือความเรียงให
สอดคลองกับการเขียนขอเสนอแนะ ท่ีตองครอบคลุมความยุงยาก ปญหาอุปสรรค) เชน 

 ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง ที่มีกลามเนื้อแขน-ขาออนแรง การเปลี่ยนแปลงของการเผาผลาญสารอาหาร ทําให
ผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงความตองการพลังงาน มีความผิดปกติของระดับกลูโคสในเลือด มีการสลายโปรตีนอยางมาก  
ถาไมไดรับการจัดการดานโภชนาการที่เหมาะสม เพียงพอ ทําใหผูปวยกลุมนี้ มีภาวะทุพโภชนาการ สงผลกระทบให
เกิดภาวะแทรกซอนตางๆ เพิ่มข้ึน อาทิ แผลกดทับ การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อระบบทางเดิน
ปสสาวะ การหยาเคร่ืองชวยหายใจเปนไดยาก ประกอบกับผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังแรกรับบางราย ไมรูสึกตัว ไมมี
ญาติ หรือไมทราบประวัติสวนสูง, น้ําหนักตัวปจจุบัน และการรับประทานอาหารในรอบ 3 เดือนที่ผานมาของตนเอง 
ไมมีเคร่ืองชั่งน้ําหนักผูปวยที่นอนอยูบนเตียง และบริบทหอผูปวยที่เปนหนวยงานที่ใหบริการผูปวยในระยะวิกฤต อาจ
ทําใหทีมสหสาขาวิชาชีพใหความสําคัญในการจัดการดานโภชนาการเปนอันดับรอง การประเมินความตองการ
พลังงานและสารอาหาร การสั่งอาหารที่เหมาะสมกับสภาพของผูปวยรวมทั้งการประเมินผลลัพธเมื่อผูปวยไดรับ
อาหาร ในประเด็นความเพียงพอ ปญหาดานการยอย / การดูดซึม ผลการตรวจรางกาย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ
ไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนดและสอดคลองกับสภาพที่แทจริงของผูปวยแตละราย พยาบาลในหอผูปวยมีความ
ลํ า บ า ก ใ น ก า ร ร า ย ง า น ท ว น  ก า ร ส อ บ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร สั่ ง อ า ห า ร แ ล ะ ป ญ ห า ข อ ง  …… 
………………………………………………………….. 

10. ขอเสนอแนะ 
 ผูศึกษาเสนอแนะใหผูท่ีจะนําไปใชควรใหความสนใจ/เฝาระวังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติให
มากข้ึน และควรสอดคลองกับความยุงยากในการดําเนินการเชน 

1.  สรางระบบการประสานความรวมมือในการดูแลดานโภชนาการกับทีมสหสาขาที่เก่ียวของ ใหมีความ
ชัดเจน แบบสงปรึกษาอัตโนมัติ (Auto consult) 
2. ปรับโปรแกรมการคํานวณความตองการพลังงานและสารอาหารใหสะดวกและงายตอการใชงาน เหมาะสม

กับบริบทของหนวยงานที่ตองดูแลผูปวยในระยะวิกฤต 

 
(พิมพตอเนื่องได แบบฟอรมนี้ไดใชคําสั่งทําซํ้าหัวแถวไวแลว) 
 
 

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
                                                  ลงชื่อ.......................................ผูเสนอผลงาน 
                                                         (.....................................) 
                                                         .........../............./........... 

 
 
 
 
 

กฟหด 
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       ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุก
ประการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

----- 

(ลงชื่อ)……..………………………… (ผูรวมดําเนนิการ) 

(นาง………………………………) 

ตําแหนง พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 

วันที่ …… เดือน ………….. พ.ศ……….. 
 

(ลงชื่อ)……..……………….……… (ผูรวมดําเนินการ) 

(นาง………………………………) 

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

วันที่ …… เดือน ………….. พ.ศ……….. 
 

(ลงชื่อ)……..………………………… 

ตําแหนง……………………………… 

(ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน) 
วันที่ …… เดือน ………….. พ.ศ……….. 

 

(ลงชื่อ)……..………………………… 

ตําแหนง……………………………… 

(ผูอํานวยการสํานัก/กองหรือเทียบเทา) 
วันที่ …… เดือน ………….. พ.ศ……….. 
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บรรณานุกรม 
(ใชรูปแบบ APA 6 edition) 
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เอกสารแนบทาย 
 

- สําเนา ก.พ. 7 
- สําเนาใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
- สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
- สําเนาหลักฐานการตอใบประกอบวิชาชีพฯ กรณีใบประกอบวิชาชีพฯ หมดอายุ 
- ถาปฏิบัติงาน ฯลฯ ไมตรงตองมีหนังสือรับรอง 
- คําสั่งจางลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงตอเนื่องทุกปจนกระท่ังลาออก 

 
(ขอใหเรียงตามลําดับโดยมีการรับรองเอกสารสําเนาทุกแผน) 
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คําช้ีแจงเพ่ิมเตมิในการจัดทํารายละเอียด 
แบบเสนอผลงานเพ่ือขอประเมินแตงตั้งข้ึนดํารงตําแหนงในสายงาน 

..................................................................... 
 การจัดทําแบบเสนอผลงานเพ่ือขอประเมินแตงตั้ง  ควรจัดทําเปนรูปเลมท่ีสวยงาม  โดยมีปก  
สารบัญ และใสลําดับหนาใหเรียบรอย  สําหรับตอนท่ี 1- ตอนท่ี 2  รวมท้ัง เอกสารแนบทายตามตัวอยาง
แบบฟอรม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
1.ช่ือ 
 ระบุ  นาย/นาง/นางสาว  (ผูขอรับการประเมิน) 
 

2.ตําแหนง (ปจจุบัน) 
 ระบุชื่อตําแหนงในสายงานปจจุบัน  ตาม จ.18  เชน นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ 
 ตําแหนงเลขท่ี 
 หมายถึง  ตําแหนงเลขท่ีท่ีผูขอประเมินครองอยูในปจจุบัน  ซ่ึงปรากฏตามบัญชีถือจาย (จ.18) 
 

 สวนราชการ 
 ระบุตามตําแหนงเลขท่ีท่ีครองอยู  กรณีปฏิบัติงานไมตรงตามตําแหนงท่ีท่ีครองอยู  ใหใส
รายละเอียดเพ่ิมวาปฏิบัติราชการ ณ  หนวยงานใดวงเล็บตอทาย  เชน  ตําแหนงเลขท่ี 12345  กลุมงาน
เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โรงพยาบาลดอนเจดีย  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี (ปฏิบัติ
ราชการ ณ กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โรงพยาบาลสามชุก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุพรรณบุรี) เปนตน  

 ดํารงตําแหนงนี้เม่ือ 
 ใหระบุ  วัน  เดือน  ป  ท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีครองอยูในปจจุบัน  เชน  ปจจุบันดํารง
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ ใหระบุวันท่ี ต้ังแตวันท่ีครองตําแหนง นักวิชาการ
สาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ เปนตน 
 

 อัตราเงินเดือนปจจุบัน 
 ใหระบุ อัตราเงินเดือนท่ีไดรับปจจุบันในปงบประมาณท่ีสงคําขอประเมิน 
 

3.ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
 ตําแหนง  หมายถึง  ตําแหนงท่ีจะแตงตั้งเปนระดับสูงข้ึน เชน นักวิชาการสาธารณสุข (ดานบริการ
ทางวิชาการ)  ระดับชํานาญการ(ดานการพยาบาลผูปวยหนัก) 
 
 

 ตําแหนงเลขท่ี 
 หมายถึง  ตําแหนงเลขท่ีท่ีจะขอแตงต้ังข้ึนดํารงตําแหนง  ซ่ึงอาจจะไมใชเลขท่ีตําแหนงท่ีถือครอง
อยูในปจจุบันก็ได 
  

 สวนราชการ 
 ระบุตามตําแหนงเลขท่ีท่ีจะขอแตงตั้งข้ึนดํารงตําแหนง 
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4. ประวัติสวนตัว 
 ใหนับอายุราชการถึงเดือนท่ีสงคําขอประเมิน 
 

5. ประวัติการศึกษา 
 -  คุณวุฒิ และวิชาเอก ระบุตามใบประกาศนียบัตร หรือใบปริญญา 
 -  ปท่ีสําเร็จการศึกษา  ระบุ วัน  เดือน  ป  ท่ีสําเร็จการศึกษา 
 -  สถาบัน ระบุสถานบันท่ีเปนเจาของหลักสูตร ไมใชศูนยการศึกษา 
 

6. ใบประกอบวิชาชีพ  (ถามี)  (ตัวอยาง) 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ  ใบอนุญาตเลขท่ี 4811090634 
 ออกให ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2556 วันหมดอายุ 19 มิถุนายน 2558   
 - ผูจะขอประเมินแตงต้ังในตําแหนงท่ีตองใชใบประกอบวิชาชีพ ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดังกลาวจึงขอประเมินผลงานได 
   

7. ประวัติการรับราชการ 
 ใหระบุจากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน  โดยใหกรอกรายการท่ีมีการปรับเปลี่ยนระดับตําแหนง  
เปลี่ยนสถานท่ีปฏิบัติราชการ และปท่ีไดรับการเลื่อนเงินเดือนทุกป  หรือมีการเปลี่ยนบัญชีเงินเดือนใหม  
โดยใหระบุ  วัน เดือน ป ตําแหนง  อัตราเงินเดือน  และสังกัด  ในแตละปท่ีระบุ  
 

8. ประวัติการฝกอบรม และดูงาน 
 ใหระบุเฉพาะท่ีเปนการอบรม และการศึกษาดูงานท่ีมีผลตอการพัฒนางานในหนาท่ีรับผิดชอบ
เทานั้น โดยใหระบุรายละเอียด  ป ระยะเวลา (นับเปนจํานวนวัน)   หลักสูตร  สถาบัน  ท่ีเขารับการ
ฝกอบรมหรือศึกษาดูงาน (ไมเกิน 3 ปยอนหลัง) 
 

9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
 ใหระบุประสบการณพิเศษท่ีผานมาวา  เคยดําเนินการในดานใดมาบาง ของหนวยงานใด เปน
ระยะเวลานานเทาไร  ตั้ งแต เริ่มรับราชการเปนตนมาจนถึงปจจุบัน  เชน  เคยเปนประธาน  
คณะกรรมการ/คณะทํางาน  เลขานุการ  รวมถึงการไดรับเชิญเปนอาจารย/วิทยากร  หัวหนาโครงการ โดย
แยกออกใหเห็นชัดเจนในแตละประสบการณ  บอกระยะเวลาของการมีประสบการณดวยวาเริ่มตน-สิ้นสุด  
เม่ือไหร หรือปจจุบันยังเปนอยู 
 

10. หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน 
 ใหลงรายละเอียดเก่ียวกับหนาท่ีท่ีปฏิบัติจริงของผูขอรับการประเมิน ตามแบบบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description) ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ท่ีกพ.กําหนด ครอบคลุมงาน 3 ดาน คือ     
ดานบริหาร  ดานบริการ  ดานวิชาการ 

11. ผลงานการปฏิบัติงานยอนหลัง 1 ป 
1.1 ตองเปนผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงตรงหรือเก่ียวของเก้ือกูล

กับตําแหนงท่ีขอประเมิน อยางนอย 1 ป 

1.2 เสนอผลงานยอนหลัง ถัดจากปท่ีสงคําขอประเมิน เชน สงคําขอประเมิน ปงบประมาณ 2564 

ผลงานยอนหลัง ตองเปนผลงาน ปงบประมาณ 2563 
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1.3 กรณีระหวางปดังกลาว ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอ (ผลงานไมครบป) ใหเสนอเฉพาะท่ี

ปฏิบัติงาน เวนระยะเวลาท่ีลาศึกษา และใหเสนอผลงานของปงบประมาณถัดไปเพ่ิม (เต็มป) 

1.4 หากผลงานยอนหลัง 1 ป ไมตรงสาขาหรือไมเขาเกณฑเก่ียวของเก้ือกูล ก็ถือวาไมเขา

หลักเกณฑ 

1.5 ตองแสดงผลงานใหครอบคลุมงาน 3 ดานในขอ10 คือ ดานบริหาร ดานบริการ ดานวิชาการ 
และสอดคลองกับอัตรากําลังท่ีมีอยูในหนวยงาน (ผลงานแตละดาน ตองไมนอยกวา 30%) 

ตอนท่ี 2 ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

1.  ช่ือผลงาน 
 ตองตรงกับเอกสารวิชาการ ไมเกิน 5 ป นับจากวันท่ีเผยแพรผลงานถึงปท่ีขอประเมินเลื่อนระดับ 
 

2.  ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 
 ระบุระยะเวลาท่ีดําเนินการต้ังแตเริ่มตน ถึงสิ้นสุดการดําเนินการคือ ตั้งแตเลือกกลุมผูปวยหรือ
ประเด็นท่ีจะทํางานวิจัย จนทําเอกสาร และเผยแพรผลงานแลวเสร็จ 
 

3.  ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ 
 ในแตละหัวขอ  ตองบอกรายละเอียดยอๆพอสังเขป  (ไมใชบอกเฉพาะชื่อหัวขอ  และตอง
เก่ียวของกับเอกสารวิชาการในเรื่องนั้น) 
 

4.  สรุปสารและข้ันตอนการดําเนินการ สรุปสาระท่ีสําคัญโดยสังเขป ครอบคลุมเนื้อหาตามหัวขอ ตอไปนี้ 
4.1 บทคัดยอ 

4.2 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

4.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 

4.4 วัตถุประสงคของการวิจัย 

4.5 สมมติฐานการวิจัย (ถามี) 

4.6 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) อธิบายเก่ียวกับ ประชากรและกลุมตัวอยาง การ

สุมกลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การพิทักษสิทธิของกลุม

ตัวอยาง วิธีเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

4.7 ผลการวิจัย (Result) 

4.8 อภิปรายผลการวิจัย 

4.9 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 

5.  ผูรวมดําเนินการ (ถามี) 
 ระบุสัดสวนของผลงานของผูรวมดําเนินการเปน เปอรเซ็นต (%) โดยใหแสดงชื่อ – สกุล ตําแหนง
และสัดสวนผลงานเปนรอยละ หากเปนของตนเองท้ังหมด 100%  ไมตองนําเสนอผูรวม และกรณีงานวิจัย 
ผูขอรับการประเมินตองมีสัดสวนผลงานท่ีเปนของตนเอง ไมนอยกวา 60% 
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6.  สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัต ิ
 ระบุสัดสวนของผลงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติเปน เปอรเซ็นต (%) ตองสอดคลองกับสัดสวนผูรวม
ดําเนินการ โดยสัดสวนของผูเสนอตองมากกวา 60% และเปนผูเขียนชื่อแรก หรือมีสวนรวมท่ีมีบทบาท
สําคัญ (ขอมูลในขอ 5,6 ตองสอดคลอง ตรงกัน) 

7.  ผลสําเร็จของงาน 
 -  ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการแกปญหาทางการพยาบาลของผูปวยกลุมเปาหมายผานการทําวิจัย
ทางการพยาบาล 
 

8. การนําไปใชประโยชน 
 หมายถึง  ผลงานศึกษาครั้งนี้นําไปใชทําอะไรบาง  เชน  ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  หรือ
เปนเอกสารทางวิชาการหรือเปนมาตรฐาน ฯลฯ 

9.  ความยุงยากในการดําเนนิการ 
 แสดงความยุงยากของการดําเนินงานวิจัยท่ีมีปญหาอุปสรรคในข้ันตอนดําเนินการวิจัยข้ันตอนใด
ข้ันตอนหนึ่งหรือมากกวา ซ่ึงผูวิจัยประเมินแลวอาจทําใหงานวิจัยไมประสบความสําเร็จ  ทําใหผูวิจัยตอง
ปรับเปลี่ยนแผนงานและใชการคิดวิเคราะหดวยเหตุผลทางวิทยาศาสตร ตัดสินใจแกไขปญหาเฉพาะหนา 
จนทําใหงานวิจัยดําเนินไปไดตามแผนงาน  (ดูไดจาก อภิปรายผลงานวิจัยในบทท่ี 4) 
 

10.  ขอเสนอแนะ 
 หมายถึง  ขอเสนอแนะท่ีผูศึกษาเสนอแนะใหกับผูท่ีจะนําไปใชควรใหความสนใจ/เฝาระวัง  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติใหมากข้ึน  และควรสอดคลองกับความยุงยากในการดําเนินการวิจัยทางการ
พยาบาล (ดูไดจาก ขอเสนอแนะในบทท่ี 5) 
 

เอกสารแนบทาย 
 -  สําเนา  ก.พ. 7 
 -  สําเนาใบประกอบวิชาชีพฯ 
 -  สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
 -  สําเนาหลักฐานการตอใบประกอบวิชาชีพฯ  กรณีใบประกอบวิชาชีพฯ  หมดอายุ 
 -  ถาปฏิบัติงาน ฯลฯ  ไมตรงตองมีหนังสือรับรอง 
 -  คําสั่งจางลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงตอเนื่องทุกปจนกระท่ังลาออก 

หมายเหต ุ:  
1. งานวิจัย ตองผานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยกอนข้ันตอนการเก็บขอมูล  

1.1 กรณี พบวา งานวิจัยมีการเก็บขอมูลการวิจัยกอนผานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
ใหถือวาผลงานวิจัยท่ีเสนอไมดําเนินตามข้ันตอนของจริยธรรมงานวิจัย  ใหแกไขโดยการจัดทํา
ผลงานวิชาการมาสงใหมในรูปแบบกรณีศึกษา  
1.2 กรณีงานวิจัยท่ีไมมีผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ใหถือวางานวิจัยนั้นไมถูกตอง
ตามหลักการดําเนินงานวิจัยจึงไมนาเชื่อถือและไมมีคุณภาพ ใหดําเนินการใหมตั้งแตการคัดเลือก
บุคคล 

2. ผลงานท่ีนําสงใหคณะกรรมการประเมิน ตองเย็บเลมใหเรียบรอย หามใชสันรูดปกรายงาน * 
 



ภาคผนวก ข. ตัวอยางการเขียนและการพิมพ 

แบบประเมินผลงาน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ (Case study) 2 ราย 
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แบบประเมินผลงาน 

 

ของ 

 

 

 

 

 

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

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ดานการพยาบาล) ตําแหนงเลขที่........... 

กลุมงานการพยาบาล......................กลุมการพยาบาล โรงพยาบาล………….…… 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...........................สาํนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

(เลือกตามเกณฑการสงผลงาน) 

ขอประเมินเพ่ือแตงตั้ง/ เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง 

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ..........................(ดานการพยาบาล) ตําแหนงเลขที่

กลุมงานการพยาบาล..................กลุมการพยาบาล โรงพยาบาล………………… 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด..................สํานักปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 

คําชี้แจง  หนาปกนี้เปนแบบฟอรมของ สป ท่ีกําหนดขนาดตัวหนังสือ 18 
การตั้งคาระยะหางระหวางบรรทัดไวแลว  ขอใหผูเสนอผลงานพิมพตาม
แบบฟอรมดวยตัวหนังสือ TSB (ไมตอง ๙)  ใชตัวเลขอารบิคท้ังฉบับคะ 
เม่ืออานแลวสามารถลบกลองขอความนี้ได  
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สารบัญ 
 
 
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล       หนา 
ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล          

  1. ชื่อ 

  2. ตําแหนง 

  3. ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง/เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง 

  4. ประวัติสวนตัว 

  5. ประวัติการศึกษา 

  6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

  7. ประวัติการรับราชการ 

  8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 

  9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

  10. หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน 

  11. ผลงานปฏิบัติงานยอนหลัง 1 ป 
ตอนท่ี 2 ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
  1. ชื่อผลงาน 
  2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 
  3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ 
  4. สรุปสาระ และข้ันตอนการดําเนินการ 
  5. ผูรวมดําเนินการ 
  6. สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ 
  7. ผลสําเร็จของงาน 
  8. การนําไปใชประโยชน 
  9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 
  10. ขอเสนอแนะ 
  การรับรองผลงาน 
เอกสารแนบทาย 

- สําเนา ก.พ. 7 
- สําเนาใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
- สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
- สําเนาหลักฐานการตอใบประกอบวิชาชีพฯ กรณีใบประกอบวิชาชีพฯ หมดอายุ 
- หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน กรณีปฏิบัติงาน ฯลฯ ไมตรงตามตําแหนงท่ีขอประเมิน 
- คําสั่งจางลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงตอเนื่องทุกปจนกระท่ังลาออก 

 
หดหด 
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Dsass 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

1.  ช่ือ……………… 

2.  ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ(ดานการพยาบาล) ตําแหนงเลขท่ี……….. 
กลุมงานการพยาบาล……………………..กลุมการพยาบาล โรงพยาบาล....................................... 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด..............................สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ดํารงตําแหนงนี้เม่ือวันท่ี ......เดือน .............พ.ศ........ 
อัตราเงินเดือนปจจุบัน……….. บาท 

3.ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง / เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
(ดานการพยาบาล)ตําแหนงเลขท่ี .................กลุมงานการพยาบาล..................กลุมการพยาบาล 
โรงพยาบาล.........สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...................... สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

4. ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ. 7) 
เกิดวันท่ี ……เดือน ............. พ.ศ…….. 
อายุตัว ....ป …… เดือน 

    อายุราชการ .......ป……เดือน (รวมระยะเวลาท่ีเปนลูกจางชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  

    ตั้งแต วันท่ี...เดือน..ป ถึง วันท่ี...เดือน...ป...) 

5.  ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิและวิชาเอก ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สถาบัน 

ประกาศนียบัตร............................. พ.ศ.2535 ……………………………………………. 
ปริญญา......................................... พ.ศ.2545 ..................................................... 

6.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง  
    เลขท่ีใบอนุญาต................................... 
    วันออกใบอนุญาตวันท่ี ……………………….พ.ศ........ 
    วันหมดอายุ   วันท่ี……………………….  พ.ศ........ 
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---- 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
7. ประวัติการรับราชการ 

วัน เดือน ป ตําแหนง อัตราเงินเดือน 
(บาท) 

สังกัด 

1 ตุลาคม 2544 
 

พยาบาลเทคนิค 3 
 

6,870   
 

กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

    
 คําช้ีแจง   
 -ตารางนี้ไดใชคําส่ัง   
 ทําซํ้าหัวแถว สามารถ   
 พิมพข้ันเงินเดือนข้ัน   
 ละ 1 แถว ไปไดโดย   
 การเพ่ิมแถวไมตอง   
 สรางหัวตารางใหม   
 -เม่ือพิมพเสร็จใหลบ   
 เสนแถว คงเสน   
 คอลัมนไว   
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
7. ประวัติการรับราชการ (ตอ) 

วัน เดือน ป ตําแหนง อัตราเงินเดือน 
(บาท) 

สังกัด 

    
 คําช้ีแจง   
 -ตารางนี้ไดใชคําส่ัง   
 ทําซํ้าหัวแถว สามารถ   
 พิมพข้ันเงินเดือนข้ัน   
 ละ 1 แถว ไปไดโดย   
 การเพ่ิมแถวไมตอง   
 สรางหัวตารางใหม   
 -เม่ือพิมพเสร็จใหลบ   
 เสนแถว คงเสน   
 คอลัมนไว   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
 
Dfdsf 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 

ป ระยะเวลา หลักสูตร หนวยงานท่ีจัด 
2552 27-29 เมษายน 

(3 วัน) 
การพัฒนาองคกร 
 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร 

  ชื่อหลักสูตร ไมมีคําวา “ประชุม” หรอื“อบรม” ชื่อหนวยงาน ไมใชชื่อจังหวัด 

  คําช้ีแจง  
  1.การใชแบบฟอรมตารางงานขอ 8   
  ไดจัดสรางเชนเดียวกันกับ  
  ตารางงานขอ 7   
  2.รายงานประวัติการอบรมยอนหลัง   
  ไมเกิน 3ป  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Dfaddsffdddsf 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน (ตอ) 

ป ระยะเวลา หลักสูตร หนวยงานท่ีจัด 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

หกหกฟหดกดก 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

1. หัวหนาโครงการหัวหนางาน / แผนงานเฉพาะกิจ เชน  

1. หัวหนาโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําทางการพยาบาล กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร 
พ.ศ.2562 

2. ผูชวยหัวหนาหอผูปวยศัลยกรรมชาย กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร พ.ศ.2560 – พ.ศ.
2563 (คําสั่งโรงพยาบาลสุรินทร ท่ี 75/2560 ลงวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2560) 

3. หัวหนาหอผูปวยศัลยกรรมหญิง กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร พ.ศ.2563 ถึงปจจุบัน
(คําสั่งโรงพยาบาลสุรินทร ท่ี 151/2563 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ.2563) 

4. หัวหนางานพัฒนาระบบการปองกันเชื้อดื้อยาในหอผูปวยเด็ก 

2. คณะกรรมการ 
1. การประเมินดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร พ.ศ.

2560 – พ.ศ.2563(คําสั่งโรงพยาบาลสุรินทร ท่ี 255/2560 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ.2560) 
2. การพัฒนาบันทึกทางการพยาบาล กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร พ.ศ.2561 – พ.ศ.

2562(คําสั่งโรงพยาบาลสุรินทร ท่ี 255/2560 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ.2560) 

3. คณะทํางาน 
1. สถานท่ีทํางานปลอดภัย โรงพยาบาลสุรินทร พ.ศ.2563 (คําสั่งโรงพยาบาลสุรินทร ท่ี 

114/2563 ลงวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2563) 
2. ประเมิน 5 ส. กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร พ.ศ. 2563 ถึงปจจุบัน (คําสั่งโรงพยาบาล

สุรินทร ท่ี 144/2563 ลงวันท่ี30 พฤษภาคม พ.ศ.2563) 

4. วิทยากร 
1. อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตรับผิดชอบ พ.ศ.2558 – พ.ศ.2563 (คําสั่งโรงพยาบาล

สุรินทร ท่ี 182/ 2558 ลงวันท่ี 30 กุมภาพันธ พ.ศ.2558) 
2. อบรมการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานสําหรับประชาชน พ.ศ.2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sddasdsfsdfasdf 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 

10. หนาท่ีความรับผิดชอบในปจจุบัน   

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ใหระบุหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีปฏิบัติในชวง 3 ป ท่ีผานมาพรอมกับระบุ
หนวยงานท่ีปฏิบัติงานจริง 
 ..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
แบงเปน 3 ดาน ดังนี้ 

1. ดานบริหาร 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กรณีขอความเกิน 1บรรทัด บรรทัดตอมาใหจัดชิดซาย……………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ดานบริการ 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ดานวิชาการ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(แบบนี้ไดใชคําสั่ง ทําซํ้าหัวแถวไว สามารถพิมพงานตอเนื่องได  
หัวตารางในหนาถัดไปจะถูกสรางไวตามคําสั่ง) 

 
(หนาท่ีในแตละดานจะสอดคลองกับรายการในขอ 11.ผลงานการปฏิบัติงานยอนหลัง 1 ป) 

 
 
 
 
Fdfasfdafdadas 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
11. ผลงานการปฏิบัติงานยอนหลัง 1 ป 

ลําดับ 
ท่ี 

ลักษณะงานดานบริการ/ปฏิบัติการ หนวยนับ 

ปริมาณงานดาน 
บริการ/ปฏิบัติการ หมาย 

เหตุ ปงบประมาณ 2564 
กลุมงาน เฉพาะตัว 

 คําช้ีแจง     
 - สามารถพิมพกิจกรรมใน 1 แถว     
 และเพ่ิมแถวพิมพกิจกรรมไปตอเนื่องได     
 โดยไมตองทําหัวตารางใหมเนื่องจากแบบ     
 ฟอรมนี้ไดใชคําสั่งทําซํ้าหัวแถวไวแลว     

 - พิมพเสร็จใหลบเสนแถวออก และ     
 คงไวแตเสนคอลัมน)     

1. ขอมูลท่ัวไป     
      
      
      
      

2. ดานบริหาร     
      
      
      
      
      
      

      
3. ดานบริการ     

      
      

      
      

4. ดานวิชาการ     
      
      
      

Dfdsf 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
11. ผลงานการปฏิบัติงานยอนหลัง 1 ป (ตอ) 

ลําดับ 
ท่ี 

ลักษณะงานดานบริการ/ปฏิบัติการ หนวยนับ 

ปริมาณงานดานบริการ/ 
ปฏิบัติการ หมาย 

เหตุ ปงบประมาณ 2564 
กลุมงาน เฉพาะตัว 

 คําช้ีแจง     
 - สามารถพิมพกิจกรรมใน 1 แถว     
 และเพ่ิมแถวพิมพกิจกรรมไปตอเนื่องได     
 โดยไมตองทําหัวตารางใหมเนื่องจากแบบ     
 ฟอรมนี้ไดใชคําสั่งทําซํ้าหัวแถวไวแลว     

 - พิมพเสร็จใหลบเสนแถวออก และ     
 คงไวแตเสนคอลัมน)     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Dss 
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ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

1. ช่ือผลงาน การพยาบาลผูปวยกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 ราย 

2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ..........เดือน  (เดือน.........พ.ศ.......ถึง เดือน........พ.ศ.......) ระยะเวลาท่ีศึกษา ต้ังแต

เลือกผูปวย ใหการพยาบาลสรุปวิเคราะห จัดทําเอกสาร และเผยแพรแลวเสร็จ 

3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ 
1. เรื่องโรค สาเหตุ อาการและอาการแสดง การวินิจฉัย การรักษา และการพยาบาล พอสังเขป  

พรอมกับอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูล 
2. แนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ ; ตัวอยางพิจารณาเลือกเฉพาะท่ีใชในการศึกษาจริง 

2.1 กระบวนการพยาบาล 5 ข้ันตอน ในการพยาบาล ประกอบดวย การประเมิน การวินิจฉัย 
ทางการพยาบาล การวางแผน การปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผล 

2.2 แนวคิดการวินิจฉัยการพยาบาลของสมาคมวินิจฉัยการพยาบาลแหงอเมริกาเหนือ  
(NANDA) เพ่ือกําหนดขอวินิจฉัยทางการพยาบาล 5 ประเภท ไดแก actual nursing diagnosis, risk 
nursing diagnosis, possible nursing diagnosis, wellness nursing diagnosis และ sign & 
symptom nursing diagnosis ตามสภาพปญหาของผูปวย 

2.3 แนวคิดแบบแผนสุขภาพของกอรดอน 11 แบบแผน 
2.4 แนวคิดการประเมินผูปวยภาวะวิกฤต FANCAS (June.C Abbey (Holloway, 1979) 
2.5 การประเมินทางจิตเวช (psychiatric assessment)  
2.6 ทฤษฎีความตองการการดูแลตนเองของโอเร็ม 
2.7 หนาท่ีหลักทางคลินิกของพยาบาล 7 aspect of care  

4. สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ 
4.1 หลักการและเหตุผล ใหอธิบายวาหนวยงานใหบริการผูปวยกลุมโรคนี้มากนอยเทาใด และพบ

ภาวะแทรกซอนท่ีสําคัญทางรางกาย ทางจิตใจอะไรบาง สงผลกระทบตอผูปวยและญาติ และสงผล
กระทบตอการพยาบาลดานใดบาง จําเปนตองใหการพยาบาลท่ีถูกตอง รวดเร็วอยางไร เพ่ือใหผูปวย
ปลอดภัย กลับไปใชชีวิตท่ีบานใกลเคียงกับสภาพปกติท่ีสุด 

4.2 วัตถุประสงค ระบุใหชัดเจน ทําผลงานชิ้นนี้เพ่ืออะไร สําหรับใคร 

4.3 เปาหมายและกลุมผูปวยท่ีศึกษา ระบุใหชัดเจนมีเปาหมายอะไร สําหรับใคร : ผูปวย, ผูปวยและญาติ 
ฯลฯ 

4.4 สาระสําคัญ 
กรณีศึกษาท่ี 1  
ผูปวยชายไทย/หญิงไทย/เด็กชายไทย/เด็กหญิงไทย อายุ...........ป HN………AN……..ภูมิลําเนา

ตําบล........อําเภอ...........จังหวัด..........มาโรงพยาบาลดวยอาการสําคัญ คือ............เปนกอนมา
โรงพยาบาล............. นาที/ชั่วโมง/วัน ใหประวัติวา.......................(ประวัติการเจ็บปวย) มีประวัติเปน
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/..................รับการรักษาประจําท่ีโรงพยาบาล..............อําเภอ.............
จังหวัด............ ยาท่ีรับประทานประจําคือ......................แรกรับท่ีอุณหภูมิ.......องศาเซลเซียส ชีพจร
..........ครั้ง/นาทีหายใจ..............ครั้ง/นาที ความดันโลหิต........./...........มิลลิเมตรปรอทน้ําหนัก.............
กิโลกรัมสวนสูง..................เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย (BMI) ……. ประเมินแบบแผนสุขภาพตามกรอบ
แนวคิดของ..............พบวา  
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adfas 

ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ตอ) 
(แบบแผนท่ีตองนําเปนปญหาหรือขอมูลสนับสนุนในการวางแผนการพยาบาล) ตรวจรางกายพบ
..................(นําผลการตรวจรางกายท่ีผิดปกติมาเขียนไว) ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ (Lab , X- Ray , 

EKG โดยเขียนผลการตรวจท่ีพบวาผิดปกติ)ไดรับการวินิจฉัยวาเปน.............................แพทยพิจารณาให
นอนพักรักษาในโรงพยาบาล..............................................ท่ีหอผูปวย................................ไดรับการรักษา
ดวย IV Fluid Antibiotic หรือยาตางๆท่ีไดรับ คิดเปน Dose /วัน เชน Ceftriaxone 2 gms. ตอวัน 
เปนเวลาก่ีวัน แลวเปลี่ยนเปนยาฉีดหรือยารับประทานชนิดใด เปนตนระหวางรับไวในความดูแลผูปวยมี
ปญหาท่ีนํามาใชกระบวนการพยาบาลในการพยาบาล โดยมีขอวินิจฉัยทางการพยาบาล 4 ระยะ ดังนี้ 
(กรณีเปนงานหองคลอดก็แบงเปน ระยะรอคลอด ระยะคลอด และระยะหลังคลอด สวนงานอ่ืนๆ 
เปนไปตามขอบเขตของงาน ER OPD IPD OR วิสัญญี) 
ระยะวิกฤตฉุกเฉิน 
 ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 1 

ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 2 
ระยะก่ึงวิกฤต 

ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 3 
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 4 

ระยะฟนฟู 
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 5 
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 6 

ระยะจําหนาย 
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 7 

การพยาบาล (เขียนแบบสรุปยอทุกขอวินิจฉัย แบบรอยแกว ดังนี้) 
                  ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 1  เสี่ยงตอภาวะ..(risk nursing diagnosis)........................
เนื่องจาก...................................... ขอมูลสนับสนุน...............ไมตองเขียนระบุ s o.....................................
วัตถุประสงคทางการพยาบาล........................................ กิจกรรมการพยาบาล.......................................... 

............................................................................................การประเมินผล..............................................
ปญหานี้หมดไปผูปวยไดรับการทําหัตถการสวนหัวใจ 

                  ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 2  มีภาวะ.. ..(actual nursing diagnosis).............เนื่อง
จาก................................. ขอมูลสนับสนุน......................................วัตถุประสงคทางการพยาบาล
............................... กิจกรรมการพยาบาล.......................................................................การประเมินผล
..............................................ปญหานี้ยังคงเผาระวัง สังเกตอาการตอเนื่องในหอผูปวยอภิบาลโรคหัวใจ 

                  ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 3  มีโอกาสเกิด/อาจเกิด (possible nursing diagnosis) 

................เนื่องจาก...............................................ขอมูลสนับสนุน......................................วัตถุประสงค
ทางการพยาบาล..................................................... กิจกรรมการพยาบาล................................................ 
............................................................................................การประเมินผล.............................................
ปญหานี้หมดไป 
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ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ตอ) 

ปญหาตางๆ เหลานี้ไดรับการแกไขไปบางสวน ยังคงตองดูแลเก่ียวกับ(ปญหาตางๆท่ียังเหลืออยู
ท่ีตองดูแลตอ).............................แพทยพิจารณาแลวเห็นวาผูปวยสามารถกลับไปดูแลตนเองตอท่ีบานได 
หรือสงกลับโรงพยาบาลชุมชน จําหนวย วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ.......................รวม
ระยะเวลาท่ีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล................วัน และนัดมาตรวจรักษาตอเนื่องท่ีแผนก/งาน
............โรงพยาบาล………………………. ในวันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ……………….ยาท่ีไดรับ
กลับไปรับประทานท่ีบาน 1. Augmentin (1 gram) 1 tab tid.pc / 15 tablets 2. .............................. 
คําแนะนํากอนกลับบาน (เนนสวนท่ีสําคัญ โดยเฉพาะการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคท่ีเปนอยู การรับประทานอาหาร 
การออกกําลังกาย การรับประทานยา การมาตรวจตามนัด อาการผิดปกติท่ีตองมาพบแพทยกอนวันนัดเปนตน) 

กรณีศึกษารายท่ี 2   
ผูปวยชายไทย/หญิงไทย/เด็กชายไทย/เด็กหญิงไทย อายุ...........ป HN………AN……. 

ภูมิลําเนาตําบล........อําเภอ...........จังหวัด..........มาโรงพยาบาลดวยอาการสําคัญ คือ............เปนกอนมา
โรงพยาบาล............. นาที/ชั่วโมง/วัน ใหประวัติวา.......................(ประวัติการเจ็บปวย) มีประวัติเปน
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/..................รับการรักษาประจําท่ีโรงพยาบาล..............อําเภอ...................
จังหวัด............ ยาท่ีรบัประทานประจําคือ......................แรกรับท่ีอุณหภูมิ.......oCชีพจร..........ครั้ง/นาที
หายใจ..............ครั้ง/นาที ความดันโลหิต........./...........mmHg (.............) น้ําหนัก.............กิโลกรัม
สวนสูง..................เซนติเมตรBMI ……. ประเมินแบบแผนสุขภาพตามกรอบแนวคิดของ..............พบวา 
(แบบแผนท่ีตองนําเปนปญหาหรือขอมูลสนับสนุนในการวางแผนการพยาบาล) ตรวจรางกายพบ
.................(นําผลการตรวจรางกายท่ีพบวาผิดปกติมาเขียนไว) ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ (Lab , X- Ray 

, EKG โดยเขียนผลการตรวจท่ีพบวาผิดปกติ) ไดรับการวินิจฉัยวาเปน.............................แพทยพิจารณาให
นอนพักรักษาในโรงพยาบาล..............................................ท่ีหอผูปวย..................................ไดรับการ
รักษาดวย IV Fluid Antibiotic หรือ ยาตางๆ ท่ีไดรับ คิดเปน Dose /วัน เชน Ceftriaxone 2 gms. 
ตอวัน เปนเวลาก่ีวัน แลวเปลี่ยนเปนยาฉีดหรือยารับประทานชนิดใด เปนตนระหวางรับไวในความดูแล
ผูปวยมีปญหาท่ีนํามาใชกระบวนการพยาบาลในการพยาบาล โดยมีขอวินิจฉัยทางการพยาบาล 4 ระยะ 
ดังนี้ (กรณีเปนงานหองคลอดก็แบงเปน ระยะรอคลอด ระยะคลอด และระยะหลังคลอด สวนงานอ่ืนๆ 
เปนไปตามขอบเขตของงาน ER OPD IPD OR วิสัญญี) 
ระยะวิกฤตฉุกเฉิน 
 ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 1 

ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 2 
ระยะก่ึงวิกฤต 

ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 3 
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 4 

ระยะฟนฟู 
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 5 
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 6 

ระยะจําหนาย 
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 7 



16 
 

ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ตอ) 

การพยาบาล (เขียนแบบสรุปยอทุกขอวินิจฉัย แบบรอยแกว ดังนี้) 
                  ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 1 เสี่ยงตอภาวะ........(risk nursing diagnosis)....................
เนื่องจาก...................................... ขอมูลสนับสนุน...............ไมตองเขียนระบุ s o.....................................
วัตถุประสงคทางการพยาบาล........................................ กิจกรรมการพยาบาล ......................................... 

......................................................................................... .การประเมินผล..............................................
ปญหานี้หมดไปผูปวยไดรับการทําหัตถการสวนหัวใจ 

                  ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 2  มีภาวะ.. ..(actual nursing diagnosis).............เนื่อง
จาก................................. ขอมูลสนับสนุน......................................วัตถุประสงคทางการพยาบาล
............................... กิจกรรมการพยาบาล..........................................................................................การ
ประเมินผล..............................................ปญหานี้ยังคงเผาระวัง สังเกตอาการตอเนื่องในหอผูปวยอภิบาล
โรคหวัใจ 

                  ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 3  มีโอกาสเกิด/อาจเกิด (possible nursing diagnosis) 

................เนื่องจาก...............................................ขอมูลสนับสนุน......................................วัตถุประสงค
ทางการพยาบาล................................ กิจกรรมการพยาบาล................................................................. 
............................................................................................การประเมินผล.............................................
ปญหานี้หมดไป 

ปญหาตางๆ เหลานี้ไดรับการแกไขไปบางสวน ยังคงตองดูแลเก่ียวกับ(ปญหาตางๆท่ียังเหลืออยู
ท่ีตองดูแลตอ).............................แพทยพิจารณาแลวเห็นวาผูปวยสามารถกลับไปดูแลตนเองตอท่ีบานได 
หรือสงกลับโรงพยาบาลชุมชน จําหนวย วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ.......................รวม
ระยะเวลาท่ีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล................วัน และนัดมาตรวจรักษาตอเนื่องท่ีแผนก/งาน
............โรงพยาบาล………………………. ในวันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ……………….ยาท่ีไดรับ
กลับไปรับประทานท่ีบาน 1. Augmentin (1 gram) 1 tab tid.pc / 15 tablets 2. .............................. 
คําแนะนํากอนกลับบาน (เนนสวนท่ีสําคัญ โดยเฉพาะการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคท่ีเปนอยู การรับประทานอาหาร 
การออกกําลังกาย การรับประทานยา การมาตรวจตามนัด อาการผิดปกติท่ีตองมาพบแพทยกอนวันนัดเปนตน) 

 

 

 

 

 

 

 

 
safdf 
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ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ตอ) 
กรณีศึกษารายท่ี 1 กรณีศึกษารายท่ี 2 การวิเคราะห 

ขอมูลท่ัวไป   
   
   
   
ประวัติการเจ็บปวย   
   
   
การวินิจฉัย   
   
   
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

บทสรุปของท้ังสองกรณีศึกษา 
ผูขอรับการประเมินไดประสบการณหรือการเรียนรูท่ีดีและไมดีอยางไรบาง อะไรท่ีตองไดรับการ

พัฒนาแกไข กระบวนการใดท่ีตองการการพัฒนาหรือสงเสริม เพ่ือใหการปฏิบัติการในอนาคตดีข้ึน เปน
การวิเคราะหงานเชิงระบบท่ีใชขอมูลของกรณีโรคท่ีศึกษาเปนขอมูลนําเขาผานกระบวนการคิดวิเคราะห
อยางมีหลักฐานเชิงประจักษท่ีเปนวิทยาศาสตร ใหไดมาซ่ึงบทสรุปของกรณีศึกษาท้ัง 2 กรณี สวนนี้จะ
เปนประโยชนตอวิชาชีพและผูปวยสูงสุด เพราะสกัดจากประสบการณตรงของพยาบาลผูดูแลและ
ปฏิบัติการพยาบาลใหกับผูปวยจริงๆ 
 
 
 
 
 
 
 
------- 
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ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ตอ) 

4.5  ข้ันตอนการดําเนินงาน พิมพในตารางเสร็จแลว ลบเสนตารางตามตัวอยาง 
 

1. เลือกกรณีศึกษาจากผูปวย 

* โรค......ท่ีเปนกําหนดเปนการบริการระบบทางดวนในระบบบริการสุขภาพ 
(service plan) ท่ีผลลัพธยังไมเปนไปตามเกณฑ  
* โรค.....ท่ีเปนการบริการดานศูนยเชี่ยวชาญของโรงพยาบาลท่ีควรมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
* โรค....ท่ีมีความซับซอน คาใชจายสูง อัตราตายสูง  
* โรค....ท่ีมโีรครวม 

เมษายน 2564 

2. ศึกษาคนควาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พฤษภาคม-
มิถุนายน 2564 

3. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา    มิถุนายน 2564 
4. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานการรักษา การพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพท่ี

เก่ียวของ 
มิถุนายน 2564 

5. ดําเนินการโดยการศึกษาขอมูลจากผูปวยและญาติ เวชระเบียน วิเคราะห
ปญหาความตองการในการดูแลโดยใชกระบวนการพยาบาล แนวคิด 
ทฤษฎีทางการพยาบาล และดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

กรกฎาคม 2564 

6. สรุปผลกรณีศึกษา   (กรณีศึกษา 2 ราย ทําการศึกษาเปรียบเทียบ) สิงหาคม2564 
7. จัดพิมพรายงานการศึกษา สิงหาคม 2564 
8. เผยแพรผลงาน  โดย 
     * ตีพิมพในวารสาร  
     * นําเสนอ oral presentation ในการประชุมมหกรรมคุณภาพ  
     * นําเสนอ poster presentation ในการประชุมวิชาการประจําป เขตสุขภาพ 
     * เผยแพรในเว็ปไซดโรงพยาบาลสุรินทร www.surinhspital.com 

กันยายน 2564 

9. เสนอผลงาน / นําไปใชประโยชนในกลุมงาน...... กันยายน 2564 
 

5. ผูรวมดําเนินงาน (ถามี)   

6.สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ 
1………………………สัดสวนของผลงาน……………… 
2………………………สัดสวนของผลงาน………………… 
 

7. ผลสําเร็จของงาน แยกหรือไมแยกเปน 2 ขอยอยก็ได แตเนื้อหาตองครอบคลุมท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

7.1 เชิงปริมาณ 
7.2 เชิงคุณภาพ (ผลลัพธท่ีเกิดจากการแกปญหาผูปวยดูไดจากขอวินิจฉัยทางการพยาบาล) 
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ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ตอ) 

8. การนําไปใชประโยชน 
8.1 นําไปเปนแนวทางปฏิบัติการพยาบาลในผูปวย........ 
8.2 เปนเอกสารวิชาการสําหรับพยาบาลจบใหมและนักศึกษาพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในหนวยงาน 
8.3 เปนแนวทางในการศึกษาผูปวยเฉพาะโรคอ่ืน ๆ  
8.4 นําไปประเมินผลลัพธทางการพยาบาลในการใช CPG (clinical practice guideline รวม
กับสหสาขาวิชาชีพ  
(อาจนําเสนอเปน การนําไปใชประโยชนเชิงนโยบาย เชิงวิชาชีพ)   

9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ ปญหา/ อุปสรรค (เขียนเปนขอๆ เปนหมวดหมู เพ่ือความสอดคลองกับ
การเขียนขอเสนอแนะ ท่ีตองครอบคลุมความยุงยาก ปญหาอุปสรรค) 

 หมายถึง ความยุงยากท่ีเปนปญหาทางการพยาบาลของกรณีศึกษา จากกระบวนการพยาบาล 
เชน การประเมิน การรวบรวมขอมูล ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล ในดานพยาธิสภาพ, ดานแผนการ
รักษา, ดานการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการรักษา, ขอจํากัดดานกายภาพของผูปวย ดานครอบครัว, ดาน
สังคมและเศรษฐกิจ เชน ผูปวยสูงอายุท่ี  หูตึงหรือตามองไมเห็น อานหนังสือไมออก การตองดูแลสงตอ 
case ระหวางหนวยงาน case บริการทางดวน ไมมี care giverหรือมี care giver ท่ีสูงอายุไมสามารถ
ใหการดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลาผูปวยไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได กลับมา
รักษาซํ้าดวยปญหาเรื่องการปฏิบัติตัว การรับประทานยาไมเปนไปตามแผนการรักษา การสงตอ case 
COC ท่ีผูขอรับการประเมินตองใชการตัดสินใจเชิงคลินิกในการดูแลผูปวยใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
นําไปสูขอเสนอแนะตอไป 

10. ขอเสนอแนะ 
 ผูศึกษาเสนอแนะใหผูท่ีจะนําไปใชควรใหความสนใจ/เฝาระวังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติใหมากข้ึน และควรสอดคลองกับความยุงยากในการดําเนินการ 
(พิมพตอเนื่องได แบบฟอรมนี้ไดใชคําสั่งทําซํ้าหัวแถวไวแลว) 
  

 
                     
 
 
 
                                           ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

                                                  ลงชื่อ.......................................ผูเสนอผลงาน 
                                                         (.....................................) 
                                                         .........../............./........... 
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       ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความเปน
จริงทุกประการ 
 

 
 
 
 
 
 
ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)……..…………………………(ผูรวมดําเนินการ) 

(นาง………………………………) 

ตําแหนง พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 

วันที่ …… เดือน ………….. พ.ศ……….. 
 

(ลงชื่อ)……..……………….………(ผูรวมดําเนินการ) 

(นาง………………………………) 

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

วันที่ …… เดือน ………….. พ.ศ……….. 
 

(ลงชื่อ)……..………………………… 

ตําแหนง……………………………… 

(ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน) 
วันที่ …… เดือน ………….. พ.ศ……….. 

 

(ลงชื่อ)……..………………………… 

ตําแหนง……………………………… 

(ผูอํานวยการสํานัก/กองหรือเทียบเทา) 
วันที่ …… เดือน ………….. พ.ศ……….. 
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บรรณานุกรม 
(ใชรูปแบบ APA 6 edition) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

เอกสารแนบทาย 
 

- สําเนา ก.พ. 7 
- สําเนาใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
- สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
- สําเนาหลักฐานการตอใบประกอบวิชาชีพฯ กรณีใบประกอบวิชาชีพฯ หมดอายุ 
- หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน กรณีปฏิบัติงาน ฯลฯ ไมตรงตามตําแหนงท่ีขอประเมิน 
- คําสั่งจางลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงตอเนื่องทุกปจนกระท่ังลาออก 

 
(ขอใหเรียงตามลําดับโดยมีการรับรองเอกสารสําเนาทุกแผน) 
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คําช้ีแจงเพ่ิมเตมิในการจัดทํารายละเอียด 
แบบเสนอผลงานเพ่ือขอประเมินแตงตั้งข้ึนดํารงตําแหนงในสายงาน 

..................................................................... 
 การจัดทําแบบเสนอผลงานเพ่ือขอประเมินแตงตั้ง  ควรจัดทําเปนรูปเลมท่ีสวยงาม  โดยมีปก  
สารบัญ และใสลําดับหนาใหเรียบรอย  สําหรับตอนท่ี 1- ตอนท่ี 2  รวมท้ัง เอกสารแนบทายตามตัวอยาง
แบบฟอรม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
1.ช่ือ 
 ระบุ  นาย/นาง/นางสาว  (ผูขอรับการประเมิน) 
 

2.ตําแหนง (ปจจุบัน) 
 ระบุชื่อตําแหนงในสายงานปจจุบัน  ตาม จ.18  เชน นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ 
 ตําแหนงเลขท่ี 
 หมายถึง  ตําแหนงเลขท่ีท่ีผูขอประเมินครองอยูในปจจุบัน  ซ่ึงปรากฏตามบัญชีถือจาย (จ.18) 
 

 สวนราชการ 
 ระบุตามตําแหนงเลขท่ีท่ีครองอยู  กรณีปฏิบัติงานไมตรงตามตําแหนงท่ีท่ีครองอยู  ใหใส
รายละเอียดเพ่ิมวาปฏิบัติราชการ ณ  หนวยงานใดวงเล็บตอทาย  เชน  ตําแหนงเลขท่ี 12345  กลุมงาน
เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โรงพยาบาลดอนเจดีย  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี (ปฏิบัติ
ราชการ ณ กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โรงพยาบาลสามชุก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุพรรณบุรี) เปนตน  

 ดํารงตําแหนงนี้เม่ือ 
 ใหระบุ  วัน  เดือน  ป  ท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีครองอยูในปจจุบัน  เชน  ปจจุบันดํารง
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ ใหระบุวันท่ี ตั้งแตวันท่ีครองตําแหนง นักวิชาการ
สาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ เปนตน 
 

 อัตราเงินเดือนปจจุบัน 
 ใหระบุ อัตราเงินเดือนท่ีไดรับปจจุบันในปงบประมาณท่ีสงคําขอประเมิน 
 

3.ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
 ตําแหนง  หมายถึง  ตําแหนงท่ีจะแตงตั้งเปนระดับสูงข้ึน เชน นักวิชาการสาธารณสุข (ดานบริการ
ทางวิชาการ)  ระดับชํานาญการ(ดานการพยาบาลผูปวยหนัก) 
 
 
 

 ตําแหนงเลขท่ี 
 หมายถึง  ตําแหนงเลขท่ีท่ีจะขอแตงตั้งข้ึนดํารงตําแหนง  ซ่ึงอาจจะไมใชเลขท่ีตําแหนงท่ีถือครอง
อยูในปจจุบันก็ได 
  

 สวนราชการ 
 ระบุตามตําแหนงเลขท่ีท่ีจะขอแตงตั้งข้ึนดํารงตําแหนง 
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4.ประวัติสวนตัว 
 ใหนับอายุราชการถึงเดือนท่ีสงคําขอประเมิน 
 

5.ประวัติการศึกษา 
 -  คุณวุฒิ และวิชาเอก ระบุตามใบประกาศนียบัตร หรือใบปริญญา 
 -  ปท่ีสําเร็จการศึกษา  ระบุ วัน  เดือน  ป  ท่ีสําเร็จการศึกษา 
 -  สถาบัน ระบุสถานบันท่ีเปนเจาของหลักสูตร ไมใชศูนยการศึกษา 
 

6.ใบประกอบวิชาชีพ  (ถามี)  (ตัวอยาง) 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ  ใบอนุญาตเลขท่ี 4811090634 
 ออกให ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2556 วันหมดอายุ 19 มิถุนายน 2558   
 - ผูจะขอประเมินแตงต้ังในตําแหนงท่ีตองใชใบประกอบวิชาชีพ ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดังกลาวจึงขอประเมินผลงานได 
   

7.ประวัติการรับราชการ 
 ใหระบุจากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน  โดยใหกรอกรายการท่ีมีการปรับเปลี่ยนระดับตําแหนง  
เปลี่ยนสถานท่ีปฏิบัติราชการ และปท่ีไดรับการเลื่อนเงินเดือนทุกป  หรือมีการเปลี่ยนบัญชีเงินเดือนใหม  
โดยใหระบุ  วัน เดือน ป ตําแหนง  อัตราเงินเดือน  และสังกัด  ในแตละปท่ีระบุ  
 

8.ประวัติการฝกอบรม และดูงาน 
 ใหระบุเฉพาะท่ีเปนการอบรม และการศึกษาดูงานท่ีมีผลตอการพัฒนางานในหนาท่ีรับผิดชอบ
เทานั้น โดยใหระบุรายละเอียด  ป ระยะเวลา (นับเปนจํานวนวัน)   หลักสูตร  สถาบัน  ท่ีเขารับการ
ฝกอบรมหรือศึกษาดูงาน (ไมเกิน 3 ปยอนหลัง) 
 

9.ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
 ใหระบุประสบการณพิเศษท่ีผานมาวา  เคยดําเนินการในดานใดมาบาง ของหนวยงานใด เปน
ระยะเวลานานเทาไร  ตั้ งแต เริ่มรับราชการเปนตนมาจนถึงปจจุบัน  เชน  เคยเปนประธาน  
คณะกรรมการ/คณะทํางาน  เลขานุการ  รวมถึงการไดรับเชิญเปนอาจารย/วิทยากร  หัวหนาโครงการ โดย
แยกออกใหเห็นชัดเจนในแตละประสบการณ  บอกระยะเวลาของการมีประสบการณดวยวาเริ่มตน-สิ้นสุด  
เม่ือไหร หรือปจจุบันยังเปนอยู 
 

10.หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน 
 ใหลงรายละเอียดเก่ียวกับหนาท่ีท่ีปฏิบัติจริงของผูขอรับการประเมิน ตามแบบบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description) ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ท่ีกพ.กําหนด ครอบคลุมงาน 3 ดาน คือ     
ดานบริหาร ดานบริการ ดานวิชาการ 
11.ผลงานการปฏิบัติงานยอนหลัง 1 ป 

1.1 ตองเปนผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงตรงหรือเก่ียวของเก้ือกูล

กับตําแหนงท่ีขอประเมิน อยางนอย 1 ป 

1.2 เสนอผลงานยอนหลัง ถัดจากปท่ีสงคําขอประเมิน เชน สงคําขอประเมิน ปงบประมาณ 2564 

ผลงานยอนหลัง ตองเปนผลงาน ปงบประมาณ 2563 
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1.3 กรณีระหวางปดังกลาว ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอ (ผลงานไมครบป) ใหเสนอเฉพาะท่ี

ปฏิบัติงาน เวนระยะเวลาท่ีลาศึกษา และใหเสนอผลงานของปงบประมาณถัดไปเพ่ิม (เต็มป) 

1.4 หากผลงานยอนหลัง 1 ป ไมตรงสาขาหรือไมเขาเกณฑเก่ียวของเก้ือกูล ก็ถือวาไมเขา

หลักเกณฑ 

1.5 ตองแสดงผลงานใหครอบคลุมงาน 3 ดานในขอ10 คือ ดานบริหาร ดานบริการ ดานวิชาการ 
และสอดคลองกับอัตรากําลังท่ีมีอยูในหนวยงาน (ผลงานแตละดาน ตองไมนอยกวา 30%) 

 
ตอนท่ี 2 ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
1.  ช่ือผลงาน 
 ตองตรงกับเอกสารวิชาการ หลังชื่อเรื่องตองระบุ “: กรณีศึกษา” 

กรณีศึกษา ระดับชํานาญการพิเศษ ใหเสนอผลงานกรณีศึกษาท่ียุงยากซับซอน 1 เรื่อง (ตองศึกษา

เปรียบเทียบ 2 รายข้ึนไป) หรือกรณีศึกษาท่ียุงยากซับซอน 2 เรื่อง (2case) และควรเปน 2 เรื่องท่ีมี

ความสัมพันธกันหรือเปนเหตุเปนผลกัน ซ่ึงจะทําใหผูขอรับการประเมินสามารถบูรณาการแนวคิดทฤษฎี

ทางการพยาบาลและใหการพยาบาลท่ีสอดคลองสัมพันธหรือเปนเหตุและผลกัน สะทอนการใชการคิด

วิเคราะหและการตัดสินใจเชิงคลินิกของพยาบาลใหมีการเผยแพรผลงานวิชาการ ดวยวิธีการนําเสนอ

ผลงานในท่ีประชุมวิชาการ หรือลงวารสารระดับจังหวัด โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป อยางนอย 1 

เรื่อง โดยผลงานไมเกิน 3 ป (นับจากวันท่ีผลงานแลวเสร็จถึงปท่ีขอประเมินเลื่อนระดับ) หรือทางเว็บเพจ/

เว็บไซดขององคกรท่ีไดรับการรับรองโดยผูบริหารสูงสุด 

2.  ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 
 ระบุระยะเวลาท่ีดําเนินการตั้งแตเริ่มตน ถึงสิ้นสุดการดําเนินการ คือ ตั้งแตเลือกผูปวย จนทํา
เอกสาร และเผยแพรผลงานแลวเสร็จ 
 

3.  ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ 
 ในแตละหัวขอ  ตองบอกรายละเอียดยอๆ  พอสังเขป  (ไมใชบอกเฉพาะชื่อหัวขอ  และตอง
เก่ียวของกับเอกสารวิชาการในเรื่องนั้น  
 

4.  สรุปสารและข้ันตอนการดําเนินการ 
 -  ถาเปนกรณีศึกษา  หมายถึง  ข้ันตอนการพยาบาลตั้งแตรับผูปวยจนจําหนายผูปวย 
 -  ถาเปนงานวิจัย  หมายถึง  วิธีการวิจัย  (นําบทท่ี 3 มาเขียนพอสังเขป) 
 

5.  ผูรวมดําเนินการ (ถามี) 
 ระบุสัดสวนของผลงานของผูรวมดําเนินการเปน เปอรเซ็นต (%) ถาเปนกรณีศึกษา (case study) 
ตองมีสัดสวน 100% ไมตองนําเสนอผูรวมดําเนินการ 
 

6.  สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัต ิ
 ระบุสัดสวนของผลงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติเปน เปอรเซ็นต (%) ตองสอดคลองกับสัดสวนผูรวม
ดําเนินการ โดยสัดสวนของผูเสนอตองมากกวา 60% และเปนผูเขียนชื่อแรก หรือมีสวนรวมท่ีมีบทบาท
สําคัญ (ขอมูลในขอ 5,6 ตองสอดคลอง ตรงกัน) 
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7.  ผลสําเร็จของงาน 
 -  กรณีศึกษา  หมายถึง  ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการแกปญหาทางการพยาบาลของผูปวย  (ดูไดจาก
ปญหาขอวินิจฉัยทางการพยาบาล) 
 

8. การนําไปใชประโยชน 
 หมายถึง  ผลงานศึกษาครั้งนี้นําไปใชทําอะไรบาง  เชน  ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  หรือ
เปนเอกสารทางวิชาการหรือเปนมาตรฐาน ฯลฯ 
9.  ความยุงยากในการดําเนนิการ 
 หมายถึง  ความยุงยากซับซอนของกระบวนการดูแลผูปวยในดานพยาธิสภาพ, ดานแผนการรักษา, 
ดานการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการรักษา, ขอจํากัดดานกายภาพของผูปวย ดานครอบครัว, ดานสังคม
และเศรษฐกิจ ท่ีผูขอรับการประเมินตองใชการตัดสินใจเชิงคลินิกในการดูแลผูปวยใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค นําไปสูขอเสนอแนะตอไป (ดูไดจากขอวินิจฉัยทางการพยาบาล) เชน 

1. ผูปวยผูสูงอายุไดยินไมชัดเจน มีอาการสับสนบางครั้ง  
2. ผูปวยมีความกลัว วิตกกังวลสูงมากในการใสทอชวยหายใจและมารับการรักษาในหอ

ผูปวยหนัก 
3. ผูปวยเครียด จากการสื่อสารไมได 
4. พฤติกรรมสุขภาพเดิมของผูปวยท่ีอาจเปนปญหาตอการดูแลตนเองหลังจําหนาย เชน การสูบ

บุหรี่ โรคอวน การดื่มสุรา 
5. ผูปวยวัยรุนท่ีวิตกกังวลเรื่องภาพลักษณของตนเองหลังผาตัด  
6. ผูปวยไมมีญาติผูดูแหลัก  
7. ญาติผูดูแลหลักเปนผูสูงอายุ มีขอจํากัดในการดูแลผูปวยท่ีบาน ฯลฯ 

 

10.  ขอเสนอแนะ 
 หมายถึง ขอเสนอแนะท่ีเกิดจากปญหาอุปสรรคและความยุงยากท่ีเกิดในขอ 9 เม่ือผูขอรับการ
ประเมินพบปญหาในขอ 9 และไดแสดงถึงวิธีการแกไขปญหาอุปสรรคจนสําเร็จลุลวงดวยดีแลว ในขอ 10 
ใหเสนอแนะวิธีการแกไขปญหานั้นๆ เพ่ือมิใหเกิดข้ึนซํ้าๆอีกตอไป  โดยตองสอดคลองสัมพันธกับความ
ยุงยากท่ีระบุไวในขอ 9  

 

เอกสารแนบทาย 
 -  สําเนา  ก.พ. 7 
 -  สําเนาใบประกอบวิชาชีพฯ 
 -  สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
 -  สําเนาหลักฐานการตอใบประกอบวิชาชีพฯ  กรณีใบประกอบวิชาชีพฯ  หมดอายุ 
          -  หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน กรณีปฏิบัติงาน ฯลฯ ไมตรงตามตําแหนงท่ีขอประเมิน 
 -  คําสั่งจางลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงตอเนื่องทุกปจนกระท่ังลาออก 
 
 

หมายเหต ุ:  

* ผลงานท่ีนําสงใหคณะกรรมการประเมิน ตองเย็บเลมใหเรียบรอย หามใชสันรูดปกรายงาน * 
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ภาคผนวก ค. ตัวอยางการเขียนและการพิมพ 

แบบประเมินผลงาน : กรณีศึกษา (Case study) 1ราย 
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แบบประเมินผลงาน 

 

 

 

ของ 

 

 

 

 

 

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

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ดานการพยาบาล) ตําแหนงเลขที่........... 

กลุมงานการพยาบาล.....กลุมการพยาบาล โรงพยาบาล……… 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด..................สาํนักปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

(เลือกตามเกณฑการสงผลงาน) 

ขอประเมินเพ่ือแตงตั้ง/ เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง 

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ..........................(ดานการพยาบาล) ตําแหนงเลขที่

กลุมงานการพยาบาล.....กลุมการพยาบาล โรงพยาบาล……… 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด..................สํานักปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 
 

คําชี้แจง  หนาปกนี้เปนแบบฟอรมของ สป ท่ีกําหนดขนาดตัวหนังสือ 18 
การตั้งคาระยะหางระหวางบรรทัดไวแลว  ขอใหผูเสนอผลงานพิมพตาม
แบบฟอรมดวยตัวหนังสือ TSB (ไมตอง ๙)  ใชตัวเลขอารบิคท้ังฉบับคะ 
เม่ืออานแลวสามารถลบกลองขอความนี้ได  



ค 
 
 

สารบัญ 
 
 
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล       หนา 
ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล          

  1. ชื่อ 

  2. ตําแหนง 

  3. ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง/เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง 

  4. ประวัติสวนตัว 

  5. ประวัติการศึกษา 

  6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

  7. ประวัติการรับราชการ 

  8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 

  9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

  10. หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน 

  11. ผลงานปฏิบัติงานยอนหลัง 1 ป 
ตอนท่ี 2 ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
  1. ชื่อผลงาน 
  2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 
  3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ 
  4. สรุปสาระ และข้ันตอนการดําเนินการ 
  5. ผูรวมดําเนินการ 
  6. สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ 
  7. ผลสําเร็จของงาน 
  8. การนําไปใชประโยชน 
  9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 
  10. ขอเสนอแนะ 
  การรับรองผลงาน 
เอกสารแนบทาย 

- สําเนา ก.พ. 7 
- สําเนาใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
- สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
- สําเนาหลักฐานการตอใบประกอบวิชาชีพฯ กรณีใบประกอบวิชาชีพฯ หมดอายุ 
- หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน กรณีปฏิบัติงาน ฯลฯ ไมตรงตามตําแหนงท่ีขอประเมิน 
- คําสั่งจางลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงตอเนื่องทุกปจนกระท่ังลาออก 

 
หดหด 
 



ง 
 
 

Dsass 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

1.  ช่ือ……………… 

2.  ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ(ดานการพยาบาล) ตําแหนงเลขท่ี……….. 
กลุมงานการพยาบาล……………………..กลุมการพยาบาล โรงพยาบาล....................................... 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด..............................สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ดํารงตําแหนงนี้เม่ือวันท่ี ......เดือน .............พ.ศ........ 
อัตราเงินเดือนปจจุบัน……….. บาท 

3.ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง / เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
(ดานการพยาบาล)ตําแหนงเลขท่ี .................กลุมงานการพยาบาล..................กลุมการพยาบาล 
โรงพยาบาล.........สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...................... สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

4. ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ. 7) 
เกิดวันท่ี ……เดือน ............. พ.ศ…….. 
อายุตัว ....ป …… เดือน 

    อายุราชการ .......ป……เดือน (รวมระยะเวลาท่ีเปนลูกจางชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  

    ตั้งแต วันท่ี...เดือน..ป ถึง วันท่ี...เดือน...ป...) 

5.  ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิและวิชาเอก ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สถาบัน 

ประกาศนียบัตร............................. พ.ศ.2535 ……………………………………………. 
ปริญญา......................................... พ.ศ.2545 ..................................................... 

6.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง  
    เลขท่ีใบอนุญาต................................... 
    วันออกใบอนุญาตวันท่ี ……………………….พ.ศ........ 
    วันหมดอายุ   วันท่ี……………………….  พ.ศ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ 
 
 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
7. ประวัติการรับราชการ 

วัน เดือน ป ตําแหนง อัตราเงินเดือน 
(บาท) 

สังกัด 

1 ตุลาคม 2544 
 

พยาบาลเทคนิค3 
 

6,870   
 

กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

    
 คําช้ีแจง   
 -ตารางนี้ไดใชคําส่ัง   
 ทําซํ้าหัวแถว สามารถ   
 พิมพข้ันเงินเดือนข้ัน   
 ละ 1 แถว ไปไดโดย   
 การเพ่ิมแถวไมตอง   
 สรางหัวตารางใหม   
 -เม่ือพิมพเสร็จใหลบ   
 เสนแถว คงเสน   
 คอลัมนไว   
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
7. ประวัติการรับราชการ (ตอ) 

วัน เดือน ป ตําแหนง อัตราเงินเดือน 
(บาท) 

สังกัด 

    
 คําช้ีแจง   
 -ตารางนี้ไดใชคําส่ัง   
 ทําซํ้าหัวแถว สามารถ   
 พิมพข้ันเงินเดือนข้ัน   
 ละ 1 แถว ไปไดโดย   
 การเพ่ิมแถวไมตอง   
 สรางหัวตารางใหม   
 -เม่ือพิมพเสร็จใหลบ   
 เสนแถว คงเสน   
 คอลัมนไว   
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 

ป ระยะเวลา หลักสูตร หนวยงานท่ีจัด 
2552 27-29 เมษายน 

(3 วัน) 
การพัฒนาองคกร 
 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร 

  ชื่อหลักสูตร ไมมีคําวา “ประชุม” หรอื“อบรม” ชื่อหนวยงาน ไมใชชื่อจังหวัด 

  คําช้ีแจง  
  1)การใชแบบฟอรมตารางงานขอ 8   
  ไดจัดสรางเชนเดียวกันกับ  
  ตารางงานขอ 7   
  2) ลงขอมูลยอนหลังไมเกิน 3 ป  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Dfaddsffdddsf 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน(ตอ) 

ป ระยะเวลา หลักสูตร หนวยงานท่ีจัด 
  คําช้ีแจง  
  1)การใชแบบฟอรมตารางงานขอ 8   
  ไดจัดสรางเชนเดียวกันกับ  
  ตารางงานขอ 7   
  2) ลงขอมูลยอนหลังไมเกิน 3 ป  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

หกหกฟหดกดก 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

1. หัวหนาโครงการหัวหนางาน / แผนงานเฉพาะกิจ เชน   
1. หัวหนาโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําทางการพยาบาล กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร 

พ.ศ. 2562 
2. ผูชวยหัวหนาหอผูปวยศัลยกรรมชาย กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร พ.ศ. 2560 – 

พ.ศ.2563 (คําสั่งโรงพยาบาลสุรินทร ท่ี 75/2560 ลงวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2560) 
3. หัวหนาหอผูปวยศัลยกรรมหญิง กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร พ.ศ. 2563 ถึงปจจุบัน

(คําสั่งโรงพยาบาลสุรินทร ท่ี 151/2563 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
4. หัวหนางานพัฒนาระบบการปองกันเชื้อดื้อยาในหอผูปวยเด็ก 

2. คณะกรรมการ 
1. การประเมินดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร พ.ศ.

2560 – พ.ศ. 2563(คําสั่งโรงพยาบาลสุรินทร ท่ี 255/2560 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 
2. การพัฒนาบันทึกทางการพยาบาล กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร พ.ศ.2561 – พ.ศ.

2562 (คําสั่งโรงพยาบาลสุรินทร ท่ี 255/2560 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 

3. คณะทํางาน 
1. สถานท่ีทํางานปลอดภัย โรงพยาบาลสุรินทร พ.ศ. 2563 (คําสั่งโรงพยาบาลสุรินทร ท่ี 

114/2563 ลงวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
2. ประเมิน 5 ส. กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร พ.ศ. 2563 ถึงปจจุบัน (คําสั่งโรงพยาบาล

สุรินทร ท่ี 144/2563 ลงวันท่ี30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

4. วิทยากร 
1. อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2563 (คําสั่งโรงพยาบาล

สุรินทร ท่ี 182/ 2558 ลงวันท่ี 30 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) 
2. อบรมการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานสําหรับประชาชน พ.ศ. 2562  
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 

10. หนาท่ีความรับผิดชอบในปจจุบัน (ตอ) 

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ใหระบุหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีปฏิบัติในชวง 3 ป ท่ีผานมาพรอมกับระบุหนวยงานท่ี
ปฏิบัติงานจริง 

 ..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
แบงเปน 3 ดาน ดังนี้ 

1. ดานบริหาร 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กรณีขอความเกิน 1บรรทัด บรรทัดตอมาใหจัดชิดซาย……………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ดานบริการ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ดานวิชาการ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(แบบนี้ไดใชคําส่ัง ทําซํ้าหัวแถวไว สามารถพิมพงานตอเนื่องได 
หัวตารางในหนาถัดไปจะถูกสรางไวตามคําส่ัง) 

 
(หนาท่ีในแตละดานจะสอดคลองกับรายการในขอ 11.ผลงานการปฏิบัติงานยอนหลัง 1 ป) 

 
 
 
 
Fdfasfdafdadas 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
11. ผลงานการปฏิบัติงานยอนหลัง 1 ป 

ลําดับ 
ท่ี 

ลักษณะงานดานบริการ/ปฏิบัติการ หนวยนับ 

ปริมาณงานดาน 
บริการ/ปฏิบัติการ หมาย 

เหตุ ปงบประมาณ 2564 
กลุมงาน เฉพาะตัว 

 คําช้ีแจง     
 - สามารถพิมพกิจกรรมใน 1 แถว     
 และเพ่ิมแถวพิมพกิจกรรมไปตอเนื่องได     
 โดยไมตองทําหัวตารางใหมเนื่องจากแบบ     
 ฟอรมนี้ไดใชคําสั่งทําซํ้าหัวแถวไวแลว     

 - พิมพเสร็จใหลบเสนแถวออก และ     
 คงไวแตเสนคอลัมน)     

1. ขอมูลท่ัวไป     
      
      
      
      

2. ดานบริหาร     
      
      
      
      
      
      

      
3. ดานบริการ     

      
      

      
      

4. ดานวิชาการ     
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
11. ผลงานการปฏิบัติงานยอนหลัง 1 ป (ตอ) 

ลําดับ 
ท่ี 

ลักษณะงานดานบริการ/ปฏิบัติการ หนวยนับ 

ปริมาณงานดานบริการ/ 
ปฏิบัติการ หมาย 

เหตุ ปงบประมาณ 2564 
กลุมงาน เฉพาะตัว 

 คําช้ีแจง     
 - สามารถพิมพกิจกรรมใน 1 แถว     
 และเพ่ิมแถวพิมพกิจกรรมไปตอเนื่องได     
 โดยไมตองทําหัวตารางใหมเนื่องจากแบบ     
 ฟอรมนี้ไดใชคําสั่งทําซํ้าหัวแถวไวแลว     

 - พิมพเสร็จใหลบเสนแถวออก และ     
 คงไวแตเสนคอลัมน)     
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      

      
      

      
      

      
      
      
      
      
      

Dss 
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ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

1. ช่ือผลงานการพยาบาลผูปวยกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด : กรณีศึกษา 

2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ..........เดือน  (เดือน.........พ.ศ.......ถึง เดือน........พ.ศ.......) ระยะเวลาท่ีศึกษา ต้ังแตเลือก

ผูปวย ใหการพยาบาล สรุปวิเคราะห จัดทําเอกสาร และเผยแพรแลวเสร็จ 

3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ 
1. เรื่องโรค สาเหตุ อาการและอาการแสดง การวินิจฉัย การรักษา และการพยาบาล พอสังเขป  พรอม

กับอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูล 
2. แนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ ; ตัวอยางพิจารณาเลือกเฉพาะท่ีใชในการศึกษาจริง 

2.1 กระบวนการพยาบาล 5 ข้ันตอน ในการพยาบาล ประกอบดวย การประเมิน การวินิจฉัย 
ทางการพยาบาล การวางแผน การปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผล 

2.2 แนวคิดการวินิจฉัยการพยาบาลของสมาคมวินิจฉัยการพยาบาลแหงอเมริกาเหนือ  
(NANDA) เพ่ือกําหนดขอวินิจฉัยทางการพยาบาล 5 ประเภท ไดแก actual nursing diagnosis, risk 
nursing diagnosis, possible nursing diagnosis, wellness nursing diagnosis และ sign & 
symptom nursing diagnosis ตามสภาพปญหาของผูปวย 

2.3 แนวคิดแบบแผนสุขภาพของกอรดอน 11 แบบแผน 
2.4 แนวคิดการประเมินผูปวยภาวะวิกฤต FANCAS (June.C Abbey (Holloway, 1979) 
2.5 การประเมินทางจิตเวช (psychiatric assessment)  
2.6 ทฤษฎีความตองการการดูแลตนเองของโอเร็ม 
2.7 หนาท่ีหลักทางคลินิกของพยาบาล 7 aspect of care  

4. สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ 
4.1 หลักการและเหตุผล ใหอธิบายวาหนวยงานใหบริการผูปวยกลุมโรคนี้มากนอยเทาใด และพบ

ภาวะแทรกซอนท่ีสําคัญทางรางกาย ทางจิตใจอะไรบาง สงผลกระทบตอผูปวยและญาติ และสงผลกระทบ
ตอการพยาบาลดานใดบาง จําเปนตองใหการพยาบาลท่ีถูกตอง รวดเร็วอยางไร เพ่ือใหผูปวยปลอดภัย 
กลับไปใชชวิีตท่ีบานใกลเคียงกับสภาพปกติท่ีสุด 

4.2 วัตถุประสงค ระบุใหชัดเจน ทําผลงานชิ้นนี้เพ่ืออะไร สําหรับใคร 

4.3 เปาหมายและกลุมผูปวยท่ีศึกษาระบุใหชัดเจนมีเปาหมายอะไร สําหรับใคร : ผูปวย, ผูปวยและญาติฯลฯ 
4.4 สาระสําคัญ 

ผูปวยชายไทย/หญิงไทย/เด็กชายไทย/เด็กหญิงไทย อายุ...........ป HN………AN……..ภูมิลําเนาตําบล
........อําเภอ...........จังหวัด..........มาโรงพยาบาลดวยอาการสําคัญ คือ............เปนกอนมาโรงพยาบาล
............. นาที/ชั่วโมง/วัน ใหประวัติวา.......................(ประวัติการเจ็บปวย) มีประวัติเปนเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง/..................รับการรักษาประจําท่ีโรงพยาบาล..............อําเภอ.............จังหวัด............ ยาท่ี
รับประทานประจํา คือ......................แรกรับท่ีอุณหภูมิ.......องศาเซลเซียสชีพจร..........ครั้ง/นาทีหายใจ
..............ครั้ง/นาที ความดนัโลหิต........./...........มิลลิเมตรปรอทน้ําหนัก.............กิโลกรัมสวนสูง..................
เซนติเมตรดัชนีมวลกาย (BMI) ……. ประเมินแบบแผนสุขภาพตามกรอบแนวคิดของ..............พบวา (นําผล

การตรวจรางกายท่ีผิดปกติมาเขียนไว) ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ (Lab , X- Ray , EKG โดยเขียนผลการ
ตรวจท่ีพบวาผิดปกติ) 
adfas 
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ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ตอ) 
ไดรับการวินิจฉัยวาเปน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .แพทยพิจารณาใหนอนพักรักษาในโรงพยาบาล
..............................................ท่ีหอผูปวย..................................ไดรับการรักษาดวย IV Fluid Antibiotic หรือ
ยาตางๆท่ีไดรับ คิดเปน Dose /วัน เชน Ceftriaxone 2 gms. ตอวัน เปนเวลาก่ีวัน แลวเปลี่ยนเปนยาฉีด
หรือยารับประทานชนิดใด เปนตนระหวางรับไวในความดูแลผูปวยมีปญหาท่ีนํามาใชกระบวนการพยาบาล
ในการพยาบาล โดยมีขอวินิจฉัยทางการพยาบาล 4 ระยะ ดังนี้ (กรณีเปนงานหองคลอดก็แบงเปน ระยะรอ
คลอด ระยะคลอด และระยะหลังคลอด สวนงานอ่ืนๆ เปนไปตามขอบเขตของงาน ER OPD IPD OR 
วิสัญญี) 
ระยะวิกฤตฉุกเฉิน 
 ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 1 

ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 2 
ระยะก่ึงวิกฤต 

ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 3 
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 4 

ระยะฟนฟู 
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 5 
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 6 

ระยะจําหนาย 
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 7 

การพยาบาล (เขียนแบบสรุปยอทุกขอวินิจฉัย แบบรอยแกว ดังนี้) 
                  ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 1  เสี่ยงตอภาวะ..(risk nursing diagnosis)........................
เนื่องจาก...................................... ขอมูลสนับสนุน...............ไมตองเขียนระบุ s o.....................................
วัตถุประสงคทางการพยาบาล........................................ กิจกรรมการพยาบาล.......................................... 

............................................................................................การประเมินผล..............................................
ปญหานี้หมดไปผูปวยไดรับการทําหัตถการสวนหัวใจ 
 

                  ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 2  มีภาวะ.. ..(actual nursing diagnosis).............เนื่องจาก
................................. ขอมูลสนับสนุน......................................วัตถุประสงคทางการพยาบาล
............................... กิจกรรมการพยาบาล.......................................................................................การ
ประเมินผล..............................................ปญหานี้ยังคงเผาระวัง สังเกตอาการตอเนื่องในหอผูปวยอภบิาล
โรคหวัใจ 

                  ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 3  มีโอกาสเกิด/อาจเกิด (possible nursing diagnosis) 

................เนื่องจาก...............................................ขอมูลสนับสนุน......................................วัตถุประสงค
ทางการพยาบาล..................................................... กิจกรรมการพยาบาล................................................ 
............................................................................................การประเมินผล.............................................
ปญหานี้หมดไป 
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ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ตอ) 

ปญหาตางๆ เหลานี้ไดรับการแกไขไปบางสวน ยังคงตองดูแลเก่ียวกับ(ปญหาตางๆท่ียังเหลืออยูท่ี
ตองดูแลตอ).............................แพทยพิจารณาแลวเห็นวาผูปวยสามารถกลับไปดูแลตนเองตอท่ีบานได หรือ
สงกลับโรงพยาบาลชุมชน จําหนวย วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ.......................รวมระยะเวลาท่ี
นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล................วัน และนัดมาตรวจรักษาตอเนื่องท่ีแผนก/งาน............
โรงพยาบาล………………………. ในวันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ……………….ยาท่ีไดรับกลับไป
รับประทานท่ีบาน 1. Augmentin (1 gram) 1 tab tid.pc / 15 tablets 2. .............................. คําแนะนํา
กอนกลับบาน (เนนสวนท่ีสําคัญ โดยเฉพาะการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคท่ีเปนอยู การรับประทานอาหาร การออกกําลัง
กาย การรับประทานยา การมาตรวจตามนัด อาการผิดปกติท่ีตองมาพบแพทยกอนวันนัดเปนตน) 

 

บทสรุปของกรณีศึกษา 

ผูขอรับการประเมินไดประสบการณหรือการเรียนรูท่ีดีและไมดีอยางไรบาง อะไรท่ีตองไดรับการ

พัฒนาแกไข กระบวนการใดท่ีตองการการพัฒนาหรือสงเสริม เพ่ือใหการปฏิบัติการในอนาคตดีข้ึน เปนการ

วิเคราะหงานเชิงระบบท่ีใชขอมูลของกรณีโรคท่ีศึกษาเปนขอมูลนําเขาผานกระบวนการคิดวิเคราะหอยางมี

หลักฐานเชิงประจักษท่ีเปนวิทยาศาสตร ใหไดมาซ่ึงบทสรุปของกรณีศึกษาท้ัง 2 กรณี สวนนี้จะเปน

ประโยชนตอวิชาชีพและผูปวยสูงสุด เพราะสกัดจากประสบการณตรงของพยาบาลผูดูแลและปฏิบัติการ

พยาบาลใหกับผูปวยจริงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
------ 



ณ 
 
 

ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ตอ) 

4.5 ข้ันตอนการดําเนินงาน พิมพในตารางเสร็จแลว ลบเสนตารางตามตัวอยาง 
 

1. เลือกกรณีศึกษาจากผูปวย 

* โรค......ท่ีเปนกําหนดเปนการบรกิารระบบทางดวนในระบบบริการสุขภาพ 
(service plan) ท่ีผลลัพธยังไมเปนไปตามเกณฑ  
* โรค.....ท่ีเปนการบริการดานศูนยเช่ียวชาญของโรงพยาบาลท่ีควรมีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง 
* โรค....ท่ีมีความซับซอน คาใชจายสูง อัตราตายสูง  
* โรค....ท่ีมีโรครวม 

เมษายน 2564 

2. ศึกษาคนควาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พฤษภาคม-
มิถุนายน 2564 

3. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา    มิถุนายน 2564 
4. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานการรักษา การพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพท่ี

เก่ียวของ 
มิถุนายน 2564 

5. ดําเนินการโดยการศึกษาขอมูลจากผูปวยและญาติ เวชระเบียน วิเคราะห
ปญหาความตองการในการดูแลโดยใชกระบวนการพยาบาล แนวคิด 
ทฤษฎีทางการพยาบาล และดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

กรกฎาคม 2564 

6. สรุปผลกรณีศึกษา    สิงหาคม2564 
7. จัดพิมพรายงานการศึกษา สิงหาคม 2564 
8. เผยแพรผลงาน  โดย 
     * ตีพิมพในวารสาร  
     * นําเสนอ oral presentation ในการประชุมมหกรรมคณุภาพ  
     * นําเสนอ poster presentation ในการประชุมวิชาการประจาํป เขตสุขภาพ 
     * เผยแพรในเว็ปไซดโรงพยาบาลสรุินทร www.surinhspital.com 

กันยายน 2564 

9. เสนอผลงาน / นําไปใชประโยชนในกลุมงาน...... กันยายน 2564 
 

5. ผูรวมดําเนินงาน(ถามี)   

6.สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ 
1………………………สัดสวนของผลงาน……………… 
2………………………สัดสวนของผลงาน………………… 
 

7. ผลสําเร็จของงาน แยกหรือไมแยกเปน 2 ขอยอยก็ได แตเนื้อหาตองครอบคลุมท้ังเชงิปริมาณและคุณภาพ 

7.1 เชิงปริมาณ 
7.2 เชิงคุณภาพ (ผลลัพธท่ีเกิดจากการแกปญหาผูปวยดูไดจากขอวินิจฉัยทางการพยาบาล) 
 
 
 



ด 
 
 

ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ตอ) 

8. การนําไปใชประโยชน 
8.1 นําไปเปนแนวทางปฏิบัติการพยาบาลในผูปวย........ 
8.2 เปนเอกสารวิชาการสําหรับพยาบาลจบใหมและนักศึกษาพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในหนวยงาน 
8.3 เปนแนวทางในการศึกษาผูปวยเฉพาะโรคอ่ืน ๆ  
8.4 นําไปประเมินผลลัพธทางการพยาบาลในการใช CPG (clinical practice guideline รวมกับ 
สหสาขาวิชาชีพ  
(อาจนําเสนอเปน การนําไปใชประโยชนเชิงนโยบาย เชิงวิชาชีพ)   

9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ ปญหา/ อุปสรรค (เขียนเปนขอๆ เปนหมวดหมู เพ่ือความสอดคลองกับการ
เขียนขอเสนอแนะ ท่ีตองครอบคลุมความยุงยาก ปญหาอุปสรรค) 

 หมายถึง ความยุงยากท่ีเปนปญหาทางการพยาบาลของกรณีศึกษา จากกระบวนการพยาบาล เชน 
การประเมิน การรวบรวมขอมูล ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล ในดานพยาธิสภาพ, ดานแผนการรักษา, ดาน
การใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการรักษา, ขอจํากัดดานกายภาพของผูปวย ดานครอบครัว, ดานสังคมและ
เศรษฐกิจ เชน ผูปวยสูงอายุท่ี  หูตึงหรือตามองไมเห็น อานหนังสือไมออก การตองดูแลสงตอ case ระหวาง
หนวยงาน case บริการทางดวน ไมมี care giverหรือมี care giver ท่ีสูงอายุไมสามารถใหการดูแลไดอยาง
มีประสิทธิภาพตลอดเวลาผูปวยไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได กลับมารักษาซํ้าดวยปญหาเรื่อง
การปฏิบัติตัว การรับประทานยาไมเปนไปตามแผนการรักษา การสงตอ case COC ท่ีผูขอรับการประเมิน
ตองใชการตัดสินใจเชิงคลินิกในการดูแลผูปวยใหเปนไปตามวัตถุประสงค นําไปสูขอเสนอแนะตอไป 

10. ขอเสนอแนะ 
 ผูศึกษาเสนอแนะใหผูท่ีจะนําไปใชควรใหความสนใจ/เฝาระวังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติให
มากข้ึน และควรสอดคลองกับความยุงยากในการดําเนินการ 
(พิมพตอเนื่องได แบบฟอรมนี้ไดใชคําสั่งทําซํ้าหัวแถวไวแลว) 
 

 
 

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
                                                  ลงชื่อ.......................................ผูเสนอผลงาน 
                                                         (.....................................) 
                                                         .........../............./........... 

 
 
 
 
 



ต 
 
 

 
 

 

       ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริง
ทุกประการ 
 
 

 
 
 
 
 
ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)……..…………………………(ผูรวมดําเนินการ) 

(นาง………………………………) 

ตําแหนง พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 

วันที่ …… เดือน ………….. พ.ศ……….. 
 

(ลงชื่อ)……..……………….………(ผูรวมดําเนินการ) 

(นาง………………………………) 

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

วันที่ …… เดือน ………….. พ.ศ……….. 
 

(ลงชื่อ)……..………………………… 

ตําแหนง……………………………… 

(ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน) 
วันที่ …… เดือน ………….. พ.ศ……….. 

 

(ลงชื่อ)……..………………………… 

ตําแหนง……………………………… 

(ผูอํานวยการสํานัก/กองหรือเทียบเทา) 
วันที่ …… เดือน ………….. พ.ศ……….. 

 



ถ 
 
 

บรรณานุกรม 
(ใชรูปแบบ APA 6 edition) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท 
 
 

เอกสารแนบทาย 
 

- สําเนา ก.พ. 7 
- สําเนาใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
- สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
- สําเนาหลักฐานการตอใบประกอบวิชาชีพฯ กรณีใบประกอบวิชาชีพฯ หมดอายุ 
- หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน กรณีปฏิบัติงาน ฯลฯ ไมตรงตามตําแหนงท่ีขอประเมิน 
- คําสั่งจางลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงตอเนื่องทุกปจนกระท่ังลาออก 

 
(ขอใหเรียงตามลําดับโดยมีการรับรองเอกสารสําเนาทุกแผน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ธ 
 
 

คําช้ีแจงเพ่ิมเตมิในการจัดทํารายละเอียด 
แบบเสนอผลงานเพ่ือขอประเมินแตงตั้งข้ึนดํารงตําแหนงในสายงาน 

..................................................................... 
 การจัดทําแบบเสนอผลงานเพ่ือขอประเมินแตงตั้ง  ควรจัดทําเปนรูปเลมท่ีสวยงาม  โดยมีปก  
สารบัญ และใสลําดับหนาใหเรียบรอย  สําหรับตอนท่ี 1- ตอนท่ี 2  รวมท้ัง เอกสารแนบทายตามตัวอยาง
แบบฟอรม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
1. ช่ือ 
 ระบุ  นาย/นาง/นางสาว  (ผูขอรับการประเมิน) 
 

2. ตําแหนง (ปจจุบัน) 
 ระบุชื่อตําแหนงในสายงานปจจุบัน  ตาม จ.18  เชน นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ 
 ตําแหนงเลขท่ี 
 หมายถึง  ตําแหนงเลขท่ีท่ีผูขอประเมินครองอยูในปจจุบัน  ซ่ึงปรากฏตามบัญชีถือจาย (จ.18) 
 

 สวนราชการ 
 ระบุตามตําแหนงเลขท่ีท่ีครองอยู  กรณีปฏิบัติงานไมตรงตามตําแหนงท่ีท่ีครองอยู  ใหใส
รายละเอียดเพ่ิมวาปฏิบัติราชการ ณ  หนวยงานใดวงเล็บตอทาย  เชน  ตําแหนงเลขท่ี 12345  กลุมงาน
เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โรงพยาบาลดอนเจดีย  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี (ปฏิบัติ
ราชการ ณ กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โรงพยาบาลสามชุก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุพรรณบุรี) เปนตน  

 ดํารงตําแหนงนี้เม่ือ 
 ใหระบุ  วัน  เดือน  ป  ท่ีไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีครองอยูในปจจุบัน  เชน  ปจจุบันดํารง
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ ใหระบุวันท่ี ตั้งแตวันท่ีครองตําแหนง นักวิชาการ
สาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ เปนตน 
 

 อัตราเงินเดือนปจจุบัน 
 ใหระบุ อัตราเงินเดือนท่ีไดรับปจจุบันในปงบประมาณท่ีสงคําขอประเมิน 
 

3. ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
 ตําแหนง  หมายถึง  ตําแหนงท่ีจะแตงตั้งเปนระดับสูงข้ึน เชน นักวิชาการสาธารณสุข (ดานบริการ
ทางวิชาการ)  ระดับชํานาญการ(ดานการพยาบาลผูปวยหนัก) 
 

ตําแหนงเลขท่ี 
 หมายถึง  ตําแหนงเลขท่ีท่ีจะขอแตงตั้งข้ึนดํารงตําแหนง  ซ่ึงอาจจะไมใชเลขท่ีตําแหนงท่ีถือครอง
อยูในปจจุบันก็ได 
  

 สวนราชการ ระบุตามตําแหนงเลขท่ีท่ีจะขอแตงตั้งข้ึนดํารงตําแหนง 
 



น 
 
 

4. ประวัติสวนตัว 
 ใหนับอายุราชการถึงเดือนท่ีสงคําขอประเมิน 
 

5. ประวัติการศึกษา 
 -  คุณวุฒิ และวิชาเอก ระบุตามใบประกาศนียบัตร หรือใบปริญญา 
 -  ปท่ีสําเร็จการศึกษา  ระบุ วัน  เดือน  ป  ท่ีสําเร็จการศึกษา 
 -  สถาบัน ระบุสถานบันท่ีเปนเจาของหลักสูตร ไมใชศูนยการศึกษา 
 

6. ใบประกอบวิชาชีพ  (ถามี)  (ตัวอยาง) 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ  ใบอนุญาตเลขท่ี 4811090634 
 ออกให ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2556 วันหมดอายุ 19 มิถุนายน 2558   
 - ผูจะขอประเมินแตงตั้งในตําแหนงท่ีตองใชใบประกอบวิชาชีพ ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดังกลาวจึงขอประเมินผลงานได 
   

7. ประวัติการรับราชการ 
 ใหระบุจากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน  โดยใหกรอกรายการท่ีมีการปรับเปลี่ยนระดับตําแหนง  
เปลี่ยนสถานท่ีปฏิบัติราชการ และปท่ีไดรับการเลื่อนเงินเดือนทุกป  หรือมีการเปลี่ยนบัญชีเงินเดือนใหม  
โดยใหระบุ  วัน เดือน ป ตําแหนง  อัตราเงินเดือน  และสังกัด  ในแตละปท่ีระบุ  
 

8. ประวัติการฝกอบรม และดูงาน 
 ใหระบุเฉพาะท่ีเปนการอบรม และการศึกษาดูงานท่ีมีผลตอการพัฒนางานในหนาท่ีรับผิดชอบ
เทานั้น โดยใหระบุรายละเอียด  ป ระยะเวลา (นับเปนจํานวนวัน)   หลักสูตร  สถาบัน  ท่ีเขารับการ
ฝกอบรมหรือศึกษาดูงาน (ไมเกิน 3 ปยอนหลัง) 
 

9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
 ใหระบุประสบการณพิเศษท่ีผานมาวา  เคยดําเนินการในดานใดมาบาง ของหนวยงานใด เปน
ระยะเวลานานเทาไร  ตั้ งแต เริ่มรับราชการเปนตนมาจนถึงปจจุบัน  เชน  เคยเปนประธาน  
คณะกรรมการ/คณะทํางาน  เลขานุการ  รวมถึงการไดรับเชิญเปนอาจารย/วิทยากร  หัวหนาโครงการ โดย
แยกออกใหเห็นชัดเจนในแตละประสบการณ  บอกระยะเวลาของการมีประสบการณดวยวาเริ่มตน-สิ้นสุด  
เม่ือไหร หรือปจจุบันยังเปนอยู 
 

10. หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน 
 ใหลงรายละเอียดเก่ียวกับหนาท่ีท่ีปฏิบัติจริงของผูขอรับการประเมิน โดยแบงเปน 3  ดาน  คือ     
ดานบริหาร  ดานบริการ  ดานวิชาการ 

11. ผลงานการปฏิบัติงานยอนหลัง 1 ป 
- ผลงานยอนหลัง 1 ป ใหเสนอผลงานท่ีตรงกับหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง
โดยเสนอผลงานยอนหลัง 1 ป ถัดจากปท่ีสงคําขอประเมิน เชน สงคําขอประเมิน ในปงบประมาณ 
2563 ผูขอประเมินตองเสนอผลงานของปงบประมาณ 2562 กรณีท่ีระหวางปดังกลาวไดรับอนุญาตให
ลาศึกษา ใหเวนระยะเวลาท่ีไดลาศึกษา และใหเสนอผลงานของปงบประมาณถัดไปแทน 

- ถาผลงานไมตรงกับตําแหนงท่ีขอประเมิน ตองเปนผลงานท่ีเก้ือกูลกัน 

- ตองแสดงผลงานท้ัง 3 ดาน คือ ดานบริหาร ดานบริการ และดานวิชาการ 
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ตอนท่ี 2 ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
1.  ช่ือผลงาน 
 ตองตรงกับเอกสารวิชาการ 
 

2.  ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 
 ระบุระยะเวลาท่ีดําเนินการตั้งแตเริ่มตน ถึงสิ้นสุดการดําเนินการ คือ ตั้งแตเลือกผูปวย จนทํา
เอกสาร และเผยแพรผลงานแลวเสร็จ 
 

3.  ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ 
 ในแตละหัวขอ  ตองบอกรายละเอียดยอๆ  พอสังเขป  (ไมใชบอกเฉพาะชื่อหัวขอ  และตอง
เก่ียวของกับเอกสารวิชาการในเรื่องนั้น  
 

4.  สรุปสารและข้ันตอนการดําเนินการ 
 -  ถาเปนกรณีศึกษา  หมายถึง  ข้ันตอนการพยาบาลตั้งแตรับผูปวยจนจําหนายผูปวย 
 -  ถาเปนงานวิจัย  หมายถึง  วิธีการวิจัย  (นําบทท่ี 3 มาเขียนพอสังเขป) 
 

5.  ผูรวมดําเนินการ (ถามี) 
 ระบุสัดสวนของผลงานของผูรวมดําเนินการเปน เปอรเซ็นต (%) 
 

6.  สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัต ิ
 ระบุสัดสวนของผลงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติเปน เปอรเซ็นต (%) ตองสอดคลองกับสัดสวนผูรวม
ดําเนินการ โดยสัดสวนของผูเสนอตองมากกวา 60% และเปนผูเขียนชื่อแรก หรือมีสวนรวมท่ีมีบทบาท
สําคัญ 
 

7.  ผลสําเร็จของงาน 
 -  กรณีศึกษา  หมายถึง  ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการแกปญหาทางการพยาบาลของผูปวย  (ดูไดจาก
ปญหาขอวินิจฉัยทางการพยาบาล) 
 

8. การนําไปใชประโยชน 
 หมายถึง  ผลงานศึกษาครั้งนี้นําไปใชทําอะไรบาง  เชน  ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  หรือ
เปนเอกสารทางวิชาการหรือเปนมาตรฐาน ฯลฯ 
9.  ความยุงยากในการดําเนนิการ 
 หมายถึง  ความยุงยากท่ีเปนปญหาทางการพยาบาลของกรณีศึกษา จากกระบวนการพยาบาล เชน 

การประเมิน การรวบรวมขอมูล ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล ในดานพยาธิสภาพ, ดานแผนการรักษา, ดาน

การใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการรักษา, ขอจํากัดดานกายภาพของผูปวย ดานครอบครัว, ดานสังคมและ

เศรษฐกิจ ท่ีผูขอรับการประเมินตองใชการตัดสินใจเชิงคลินิกในการดูแลผูปวยใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

นําไปสูขอเสนอแนะตอไป (ดูไดจากขอวินิจฉัยทางการพยาบาล) เชน 

- ผูปวยผูสูงอายุไดยินไมชัดเจน มีอาการสับสนบางครั้ง  
- ผูปวยมีความกลัว วิตกกังวลสูงมากในการใสทอชวยหายใจและมารับการรักษาในหอ

ผูปวยหนัก 
- ผูปวยเครียด จากการสื่อสารไมได 
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- พฤติกรรมสุขภาพเดิมของผูปวยท่ีอาจเปนปญหาตอการดูแลตนเองหลังจําหนาย เชน การสูบ
บุหรี่ โรคอวน การดื่มสุรา 

- ผูปวยวัยรุนท่ีวิตกกังวลเรื่องภาพลักษณของตนเองหลังผาตัด  
- ผูปวยไมมีญาติผูดูแหลัก  
- ญาติผูดูแลหลักเปนผูสูงอายุ มีขอจํากัดในการดูแลผูปวยท่ีบาน ฯลฯ 

10.  ขอเสนอแนะ 
 หมายถึง ขอเสนอแนะท่ีเกิดจากปญหาอุปสรรคและความยุงยากท่ีเกิดในขอ 9 เม่ือผูขอรับการ
ประเมินพบปญหาในขอ 9 และไดแสดงถึงวิธีการแกไขปญหาอุปสรรคจนสําเร็จลุลวงดวยดีแลว ในขอ 10 
ใหเสนอแนะวิธีการแกไขปญหานั้นๆ เพ่ือมิใหเกิดข้ึนซํ้าๆอีกตอไป  โดยตองสอดคลองสัมพันธกับความ
ยุงยากท่ีระบุไวในขอ 9  

 

เอกสารแนบทาย 
 -  สําเนา  ก.พ. 7 
 -  สําเนาใบประกอบวิชาชีพฯ 
 -  สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
 -  สําเนาหลักฐานการตอใบประกอบวิชาชีพฯ  กรณีใบประกอบวิชาชีพฯ  หมดอายุ 
          -   หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน กรณีปฏิบัติงาน ฯลฯ ไมตรงตามตําแหนงท่ีขอประเมิน 
 -  คําสั่งจางลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงตอเนื่องทุกปจนกระท่ังลาออก 

 

หมายเหต ุ:  

* ผลงานท่ีนําสงใหคณะกรรมการประเมิน ตองเย็บเลมใหเรียบรอย หามใชสันรูดปกรายงาน * 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
ภาคผนวก ง. ตัวอยางการเขียนและการพิมพ 

ขอเสนอแนวคิดพัฒนางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 (ปก) 
 

ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 

เร่ือง 

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

 
 
 

   โดย 

………………………………(ช่ือผูจัดทํา)…………………………..………… 
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ดานการพยาบาล) ตําแหนงเลขที่ ......... 

กลุมงานการพยาบาล.......................กลุมการพยาบาล .............. 
โรงพยาบาล......... สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.........  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 

ขอประเมินเพ่ือแตงตั้ง / เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง 
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ดานการพยาบาล) ตําแหนงเลขที่ ........  

กลุมงานการพยาบาล................... กลุมการพยาบาล .............. 
โรงพยาบาล......... สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด......... 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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 สารบัญ 
พิมพเสร็จแลว ลบเสนตารางออก 

ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน หนา 

หลักการและเหตุผล  1 

วัตถุประสงค  1 

บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ  

- บทวิเคราะห  

- แนวคิด  

- ขอเสนอ (ข้ันตอนการดําเนินการ)  

ระยะเวลาดําเนินการ  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  

บรรณานุกรม  

ภาคผนวก (ถามี)  

- ผังควบคุมกํากับงาน  

- งานท่ีจะพัฒนาฉบับราง  
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ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ของ  .................................................... 

 
เพ่ือประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง/เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ/
ชํานาญการพิเศษ (ดานการพยาบาล) ตําแหนงเลขท่ี .................. กลุมงานการพยาบาลผูปวย................ 
กลุมการพยาบาล โรงพยาบาล......................... สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.................................  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

เรื่อง ..................................................................................................................................................... 

ตองชัดเจน : ทําอะไร กับใคร ที่ไหน อยางไร และตองเปนเรื่องที่หนวยงานยงัไมเคยทํามากอน   

 

 หลักการและเหตุผล  

ระบุ เหตุผลความสําคัญที่มาของการทําเรื่องน้ี พบประเด็นปญหาสําคัญอะไรดานคุณภาพการดูแลผูปวย และผลกระทบตอผูปวยและ
ระบบงานพยาบาลของกลุมงาน หรือโรงพยาบาลอยางไร โดยผลกระทบใหระบุขอมูลภาพรวมของกลุมงาน หรือโรงพยาบาล หรือ
ระดับประเทศ (ระบุแหลงอางอิงขอมูลดวย) 

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

         วัตถุประสงค ระบุใหชัดเจน โดยตองสอดคลองกับชื่อเรื่องและสิ่งที่อางถึงในหลักการและเหตุผล 

1. เพ่ือพัฒนารปูแบบ............................ 
2. เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบ…………………… 

 

        บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ  (แยกเขียนทั้ง 3 หัวขอ เน่ืองจากทําใหมีความชัดเจน เขยีนมาพอสังเขป) 

บทวิเคราะห  

ระบุเหตุผลจากการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเองหรือของหนวยงานมีปญหาอะไร ดานใดที่เก่ียวกับเรื่องที่จะพัฒนา ซ่ึงจะ
เก่ียวของกับกรณีศึกษาหรือไมก็ได สงผลกระทบอะไรตอผูปวย-ญาติ-พยาบาลหรือหนวยงานของผูพัฒนาอยางไร ระบุเปน
ตัวเลขไดจะดีที่สุด อยางนอย 3 ปยอนหลัง 

            ............................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................    
 แนวคิด ระบุใหชัดเจน เรื่องที่เราจะพัฒนางาน ตองใชแนวคิด ทฤษฎีของใคร พ.ศ.ใด 

          จากการวิเคราะหปญหา/ สถานการณ/ ทบทวนภาวะ...... ผูเสนอแนวคิดฯไดศึกษาแนวคิดทฤษฏี
ในการพัฒนา.......................  ไดแก 1 แนวคิด.......   2..ทฤษฎี....... และ 3. วงจรคุณภาพของเดมม่ิง  ดัง
รายละเอียดตอไปนี้  

1. แนวคิด………………………………………….…………………………………………………………..…………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. ทฤษฎ.ี......................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
        3. วงจรคุณภาพของเด็มม่ิง (กรณีไมใช PDCA สามารถใชการพัฒนา 3 ข้ันตอนได) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
         
          ขอเสนอ คือเรื่องที่เราจะพัฒนา ขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมเรื่องอะไรบาง ใชกับใคร ในระยะไหนของการเจ็บปวย 

          โดยมีข้ันตอนในการพัฒนา...................................................ตามวงจรคุณภาพเด็มม่ิง ดังนี้ 
1. ข้ันวางแผน (Plan)   

1.1 
1.2 
1.3 

2. ข้ันตอนการปฏิบัติ (DO)  
2.1 
2.2 
2.3 

3. ข้ันตอนการตรวจสอบ (check)  
3.1 
3.2 

4. ข้ันตอนการแกไขปรับปรุง (Act) 
4.1 
4.2 
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ระยะเวลาดําเนินการ ตองไมใชเดือนในชวงท่ีจัดทําผลงานอวช. 

    ใชเวลาในการดําเนินการท้ังหมด ............ เดือน (กันยายน 2564 – พฤษภาคม 2565)  

วิธีดําเนินการ ดังนี้  ระบุ ขั้นตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจนเรียงตามลําดับกอนหลังสอดคลองกับขอเสนอ 

พรอมท้ังระบุเวลาท่ีชัดเจนในการดําเนินงานแตละขัน้ตอน ***พิมพในตารางแลวลบเสน จะจดัหนางายขึ้น**** 

กิจกรรม ระยะเวลา 

1. วิเคราะหขอมูลผูปวยออรโธปดิกสท่ีมีภาวะหลอดเลือดสมองตีบขณะรับการ

รักษาในหอผูปวย 

กันยายน - 

ตุลาคม 2564 

2. นําเสนอขอมูลท่ีพบในขอ 1 กับหัวหนาหอผูปวยและทีมการพยาบาลในหอ

ผูปวย เพ่ือระดมสมองหาแนวทางแกไข 

พฤศจิกายน 2564 

3. ประเมินความรูและทักษะพยาบาลในหอผูปวยเรื่อง………………………………. ธันวาคม 2564 

4. ทบทวนความรูดานวิชาการ .......................................................................... ธันวาคม 2564 

5. พัฒนาคูมือการประเมินและการพยาบาลผูปวย……………………………………. มกราคม - 

กุมภาพันธ 2565            

6. ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อหาคู มือการประเ มินและการพยาบาล

ผูปวย…………………………………………………………….. 

กุมภาพันธ –  

มีนาคม 2565           

7. ทดลองใชคูมือการประเมินและการพยาบาลผูปวย…………………………… เมษายน 2565              

8. ประเมินผลการใชคูมือฯ ของพยาบาลและประเมินความพึงพอใจของผูปวย

กลุมเปาหมาย 

เมษายน 2565              

9. จั ด ทํ า ร าย ง านผลการ พัฒนา คู มื อกา รประ เ มินและการพยาบาล

ผูปวย………………………………………….และนําเสนอหัวหนาหอผูปวยและทีม

พยาบาลในหนวยงาน 

พฤษภาคม 2565 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   ระบุผลที่คาดหวังทั้งเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ ที่สามารถวัดและประเมินไดอยางเปนรูปธรรม

ครอบคลุม องคกร ผูใหบริการ ผูรับบรกิาร 

1. ................................................................. 
2. ................................................................ 
3. ……………………………………………………….. 

           
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ พรอมระบุคาเปาหมายท่ีสอดคลองกับเนือ้หาและวัตถุประสงคท่ีต้ังขึน้ ครอบคลุม 
องคกร ผูใหบริการ ผูรับบริการ 

1. ................................................................. 
2. ................................................................ 
3. ……………………………………………………….. 
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ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

 
                                       ลงชื่อ......................................................(ผูเสนอแนวคิด/วิธีการ) 

                           ( ......................... ) 
                             ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

                      วันท่ี.........เดือน..................ป.............. 
 
 
 
                                       ลงชื่อ......................................................(ผูเสนอแนวคิด/วิธีการ) 

                           ( ......................... ) 
                             ตําแหนง  หัวหนาพยาบาล 

                      วันท่ี.........เดือน..................ป.............. 
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บรรณานุกรม 

(ใชรูปแบบ APA 6th edition) 
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ภาคผนวก 

 
ผังควบคุมกํากับการพัฒนา...................................................... 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ป พ.ศ.2564 ผูรับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ข้ันเตรียมการ (Plan)       

 1.       

 2.       

ข้ันดําเนินการ (Do)       

 1.       

 2.       

ข้ันตอนการตรวจสอบ (check)        

 1.       

 2.       

 3.       

ข้ันตอนการแกไขปรับปรุง (Act)       

 1.       

 2.       
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“ราง”............................................. 



ภาคผนวก จ. คณะผูจัดทํา 

รายช่ือ : คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่จัดทํา 

 

ท่ีปรึกษา 

นายแพทยพงศเกษม  ไขมุกด  ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข    

แพทยหญิงอัจฉรา    นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศ 

นายแพทยนรินทรรัชต พิชญคามินทร ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 9 

นายแพทยเกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรต ิ ผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 

 

คณะผูจัดทํา 

นางสาวเอ้ือมพร   กาญจนรังสิชัย ผูทรงคุณวุฒิ      ประธานกรรมการ 

   (อดีตพยาบาลวิชาชีพเช่ียวชาญ)   

นางปยะอร    รุงธนเกียรต ิ ผูทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 

(อดีตพยาบาลวิชาชีพเช่ียวชาญ)       

นางจุฑารัตน   บางแสง  หัวหนาพยาบาล รพ. ชัยภูม ิ     กรรมการ 

    (พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ)    

นางสาวเพ็ญศรี   รักษวงค  หัวหนาพยาบาล  รพ. มหาราชนครราชสมีา   กรรมการ 

(พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ) 

นางสาวชลลดา   สุขรัตน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รพ. บุรีรัมย   กรรมการ 

    (ดานการพยาบาลผูปวยหนัก)   

นางสาวสิรลิักษณ  คุณกมลกาญจน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รพ. มหาราชนครราชสมีา  อนุกรรมการ 

นางกมลวรรณ   รวยสูงเนิน           พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รพ. มหาราชนครราชสมีา  อนุกรรมการ 

นางสาวอภิญญา  สัตยธรรม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ. ชัยภูม ิ  อนุกรรมการ 

นางนวลทิพย  ธีระเดชากุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รพ. บุรีรัมย  อนุกรรมการ 

นางสาวสุกัญญา  ศรีสงา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รพ. บุรีรัมย  อนุกรรมการ 

นางนงลักษณ   สุรศร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รพ. สุรินทร  อนุกรรมการ 

นางสาววียสดุา  ญวนแม  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สสจ. นครราชสีมา  เลขานุการ 

นางสาววรกาญจน  แปกลาง  เจาพนักงานธุรการ                รพ. มหาราชนครราชสีมา     ผูชวยเลขานุการ

  

 

 


