
การเตรียมตัวเพือ่ประเมนิสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

              ส าหรับสาขาพยาบาลศาสตร์ 
 

 

 

 

  นวลจันทร์    พูลสมบติั 

 พยาบาลวิชาชีพเช่ียวชาญ 
 



          เตรยีมผลงานทางวชิาการใหต้รงกบัต าแหน่งทีข่อประเมนิ 

      ผลงานทีป่ฏบิตั ิท ีผ่า่นมา   บรหิาร    บรกิาร   วชิาการ 

      ผลงาน  วจิยั   กรณคีกึษา   งานพฒันาคุณภาพการพยาบาล 

     

 เอกสารประกอบการคัดเลือกฯ(ฉบับส่งก่อน)มี ๑๐ ข้อ 
 

 



บริหาร  บริการ  วิชาการเตรียมอย่างไร 

          แต่ละระคับจะแตกต่างกัน 

          ขอเงินประจ าต าแหน่ง 

          ช านาญการพเิคษ 

          เช่ียวชาญ    วิจัย 

ผลงาน  ขอเงินประจ าฯ   วิจัย/  กรณีคึกษา/        

งานพฒันา 

           ช านาญการพเิคษ วิจัย/กรณีคึกษาสองราย 



          ๑.  ช่ือ  สกลุ     

          ๒. ต าแหน่ง 
   พยาบาลวชิาชพี(ค้านการพยาบาล) ระคบั......ต าแหน่งเลขที.่......กลุม่การพยาบาล 

ไรงพยาบาล....ส านกังานสาธารณสุขจงัหวคั....ส านกังานปลคักระทรวง กระทรวง

สาธารณสุข 

  ค ารงต าแหน่งน ีว้นัท ี.่...เคอืน...พ.ศ....... 

 



๓.ขอรับการคัคเลือกท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงาน เพือ่....ส าหรับผู้

ค ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระคับ....... 

 



๔.ประวัติส่วนตัว 

 เกคิวนัท ี.่..เคอืน....พ.ศ. ...... 

 อายุตวั.....ปี.......เคอืน........ 

 อายุราชการ.......ปี.....เคอืน 



๕.ประวัติการศึกษา 

 

 

 คุณวุฒแิละวชิาเอก     ปีท ีส่  าเรจ็การศกึษา    สถาบนั 

 

พยาบาลศาสตรบณัฑติ       ๒๕๔๕                 วทิยาลยัพยาบาล...... 

 



๖.ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผคุงครรภ์

ช้ันหน่ึง 

   เลขท่ีใบอนญุาต.......... 

   วันออกใบอนญุาต วันท่ี....เคือน....พ.ศ. ..... 

   วันหมคอายุ วันท่ี...เคือน....พ.ศ. ........ 



๗.ประวัติการรับราชการ(ใส่เฉพาะมกีารเปล่ียนแปลง-

หน่วยงานท่ีจัคอบรมคือหน่วยเจ้าของไครงการ) 

 



๘.ประวัติการฝึกอบรมและคงูาน(เก่ียวกับหน้าท่ีท่ีรับผคิชอบ) 

 



๙.ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน(เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับ

อะไรบา้งท่ีนอกเหนือจากข้อ ๗และเก่ียวกับหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน) 

 



ข้อ ๑๐. ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 
   



๑๐.๑ ผลการปฏิบัติงานในช่วง ๓ ปีท่ีผา่นมา (สรปุผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ) 

                บริหาร    บริการ    วิชาการ 

๑๐.๒ ผลงานทีจ่ะส่งขอประเมนิ(เอกสารวิชาการทีเ่สรจ็เรยีบร้อยแล้ว) 

       งานวิจัย   กรณีศึกษา   งานพฒันาคณุภาพ 

                   (ช่ือไมต่รงกับเอกสารผลงาน 

                   เน้ือหาท่ีเขียน  พบว่าไมม่ ีมแีต่ช่ือเร่ือง 

                   มีเน้ือหามากเกินไป) 

๑๐.๓ ข้อเสนอแนวคิดเพือ่การพัฒนา/วิธีการเพือ่ปรับปรุง 

    (ถ้าท่านผา่นการประเมนิแล้วท่านมแีนวคิดเพือ่การพฒันางาน                      
หรือปรับปรงุงานท่ีปฏิบติัอยู่เร่ืองอะไรพร้อมท้ังบอกวิธีการด าเนินการมาให้
ทราบตามข้ันตอน) 

 



ฉบับคัคเลือกฯ   

๑๐.๓ถ้าเป็นงานวิจัย  คือโครงร่างวิจัย 

ด 



ฉบบัคัดเลือกฯ  ๑๐.๓  ถ้าการพฒันางาน คือ โครงการท่ีจะด าเนินการ

ตามข้ันตอน 



 ฉบบัคัดเลือกฯ ๑๐.๓ ถ้า กรณีศึกษา คือ ข้ันตอนการท า

กรณีศึกษาโดยระบกุลุ่มผูป่้วยให้ชัดเจนด้วย 



ฉบับคัดเลือกฯ ๑๐.๓- ควรระบรุะยะเวลาในการด าเนินการด้วย 

- ต้องเป็นเร่ืองเดียวกันกับเอกสารข้อเสนอแนวคิดฯ(ท าเป็นเล่มฉบับ

สมบรูณ์) 

 -ไมใ่ช่ผลงานท่ีท าเสร็จแล้ว 

- ท่ีตรวจพบ   เป็นผลงานท่ีด าเนินการเสร็จแล้ว 

- ต้องเป็นเร่ืองเดียวกันกับเอกสารข้อเสนอแนวคิดฯ(ท าเป็นเล่ม) 

- ไมม่ีลายเช็นต์/ไมค่รบ 



 ๒.    (๑๐.๑ของฉบับคัดเลือกฯ)  แบบประเมินผลงานเพือ่

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

 ( ขอเงินประจ าต าแหน่ง/ ด ารงต าแหน่งช านาญการพเิศษ / ต าแหน่ง

เช่ียวชาญ) ตอนท่ี๑  ต้ังแต่ข้อ ๑-๙ จะเหมอืนฉบับคัดเลือกฯ  ส่วนข้อ 

๑๐.หน้าท่ีความรับผดิชอบปัจจบุนั (ในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพระคับ

..........ปฏิบติัหน้าท่ีงาน...........กลุ่มภาระกิจการพยาบาล/กลุ่มการ

พยาบาลโรงพยาบาล.......มหีน้าท่ีรับผดิชอบคังน้ี...... 

        บริหาร       บริการ       วิชาการ 



 ฉบับ๑๐.๑    ตอนท่ี๑ ข้อมลูท่ัวไป 

ข้อท่ีพบท่ีควรแก้ไข/ปรับปรงุ 

ข้อ ๘ ประวัติการอบรมและศึกษาดงูาน  ไมส่อดคล้องกับต าแหน่งท่ีขอประเมนิ 

ข้อ ๙ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน(เคยปฏิบติังานเก่ียวกับอะไรอะไรบา้งท่ี

นอกเหนือจากข้อ ๗ ประวัติรับราชการ) 

    ประสบการณ์             ค าส่ัง  

เช่น ปฏิบติัหน้าท่ีพยาบาลห้องผา่ตัด........เป็นคณะกรรมการIC ของใรง

พยาบาล..... 

 



๑๐.๑ ข้อ ๙ ใส่ปีงบประมาณท่ีมคี าส่ัง  

- คณะกรรมการ.....                 

- การนิเทศงาน...... 

- วิทยากร...... 

- หัวหน้าโครงการ..... 

 พบว่า  ค าส่ัง ถ้าเป็นบนัทึกข้อความไมร่ะบ ุวันท่ี...เดือน....ปี.......  



ฉบบั๑๐.๑(ต่อ) 

ข้อ ๑๐. หน้าท่ีรับผดิชอบในปัจจบุัน   

   บริหาร    บริการ    วิชาการ 

ข้อ ๑๑. ผลงานย้อนหลัง ๑ ปีต้องสอดคล้องกับข้อ ๑๐ 

 - ปริมาณงาน  ตัวเลขต้องเช่ือถือได้ เช่น ไมม่ากเกินไป  ตัวเลขกลมๆ  

    - ข้อมลูเฉพาะตัวไมม่ไีมต้่องน ามาลง                                         

- ต้องมข้ีอมลูของผลงานวิชาการทีส่่งขอประเมนิค้วย 

 



 

 ฉบบั ๑๐.๑ (ต่อ) 

ตอนท่ี๒ ผลงานท่ีเป็นผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

(หมายถึงผลงานวิชาการท่ีส่งขอประเมนิ)ม ี๑๐ ข้อ 

 
 ข้อ ๑. ช่ือเร่ืองของผลงานไมต่รงกับช่ือเร่ืองเอกสารท่ีส่งมาเป็น รปูเล่ม    

 ข้อ ๗. ผลส าเร็จของงาน (ปริมาณ/คณุภาพ)                                          

 - ถ้าเป็นวิจัย  คือ บทคัดย่อ 

          - ถ้าเป็นคู่มือ/กรณีศึกษา คือ บทสรปุ (บทท่ี๔)  

  พบ  มแีต่ช่ือเร่ือง / น ามาลงทกุข้ันตอน/ มีเฉพาะความเป็นมา 



  ฉบับ ๑๐.๑ (ต่อ) 

ข้อ ๙. ความยุงยากในการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค                                  

- พบ  เขียนมาทกุข้ันตอน/ จะน าปัญหาของความเป็นมาของเร่ือง 

    - อยากรู้ความยุ่งยากในการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคท่ี ผูข้อ

ประเมิน  ท่ีเกิดข้ึนในการท าผลงานท่ีส่งขอประเมนิ 

 



ฉบับ ๑๐.๑ (ต่อข้อ๙)  

ในบทบาทของวิชาชีพพยาบาล  รวมท้ังการแก้ไขอย่างไร เช่น กรณีศึกษา 

๒ รายเปรียบเทียบ  

          - จะพบว่าความแตกต่างของเอกบคุคลเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้

การพยาบาลผูป่้วยท่ีแตกต่างกันแมน้ว่าจะ ป่วยเป็นโรคเดียวกัน  

ดังน้ัน แผนการให้การพยาบาลผูป่้วยจึงต้องมคีวามแตกต่างท าให้ผู้

ขอประเมนิ ต้องมกีารศึกษาปัจจัยท่ีมผีลท าให้ผูป่้วยสามารถดแูล

ตนเองได้เพิม่เติม.ในเร่ือง................  เป็นต้น 

 



๓.   (๑๐.๒) เอกสารผลงานท่ีจะส่งขอประเมิน  

ช านาญการ         เพือ่ขอเงินประจ าต าแหน่ง...........              
กรณีศึกษา /   งานวิจัย 

ช านาญการพเิศษ    งานวิจัย  /  กรณีศึกษา ๒ รายเปรียบเทียบ    

เช่ียวชาญ          งาน    วิจัยท่ีสมศักค์ศร๊ 

 



  ฉบับ๑๐.๒ (ต่อ).ข้อมลูท่ีตรวจพบ   

๑. ช่ือเร่ืองไมค่รอบคลมุและไมส่อดคล้องกับเน้ือหา/ภาษาอังกฤษเขียนไม่

สอดคล้องกับภาษาไทย 

           เช่น  การพยาบาลผูป่้วยไตวายระยะสดุท้าย: End  Stage  Renal  

Disease 

           ไมต่รงกับเอกสารฉบบัแรกท่ีส่ง(ฉบับคัดเลือก) 

           ไมส่อดคล้องกับต าแหน่งท่ีขอประเมนิ  เช่น ขอประเมินต าแหน่งพยาบาล

วิชาชีพท่ีปฏิบติังานท่ีER ท าเร่ือง การส ารวจความพงึพอใจผูรั้บบริการ........

การพฒันารปูแบบบันทึก......... 

 



๑๐.๒  (ต่อ) 

๒. สารบญั  ไม่ตรงกับหัวข้อภายในเล่ม 

๓. ความส าคัญและความเป็นมา มากเกินความจ าเป็น ไมค่วรเกิน หน่ึง

หน้ากระดาษ 

๔. ค านิยาม  -หัวข้อไมค่รบประเด็นส าคัญ   / มากเกินความจ าเป็น  

ไมเ่ก่ียข้อง   เช่นกายวิภาค 

   

๕. รปูภาพ   -ไมชั่ด  -  ไมม่ท่ีีมาของรปูภาพ  - ถ้ามมีากเกิน ๑๐ รปู 

ควรมสีารบญัรปู 

 

 



๑๐.๒(ต่อ) 

   ๖.บทท่ี ๓ กรณีศึกษา 

    การให้การพยาบาล เขียนเป็นทฤษฎี  เหมอืนบทท่ี ๒ เช่น ดแูลให้ยาลด
ไข้เมือ่อุณหภมู ิ๓๘.๕ 

     ดแูลความสะอาดปากและฟัน 

     ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล  

   - ให้น าข้อวินิจฉัย เฉพาะผูป่้วยมีปัญหาเท่าน้ัน 

     กิจกรรมการพยาบาล    

  - ให้ระบเุป็นรปูธรรมและสอดคล้องกับปัญหาผูป่้วย 

          - ต้องมกีารพยาบาลดูแลต่อเนื่อง 

 



๑๐.๒(ต่อ) 

   กรณีศึกษา ๒ รายเปรียบเทียบ   

 - โรคเดียวกัน 

    - การเปรียบเทียบ กิจกรรมการพยาบาล   / ผลการด าเนินงาน 

      ส่วนท่ีเหมอืนกัน / แตกต่าง  น าไปสู่การวินิจฉัยทางการ             

พยาบาลแต่ละรายอย่างไร 

  สรปุเปรียบเทียบ  ความแตกต่างของผูป่้วย ช้ีประเด็นให้เห็นชัดเจน 

 



๑๐.๒ (ต่อ) 

  กรณีงานวิจัย  - ตรงต าแหน่งท่ีขอประเมนิ 

     - ความสัมพนัธ์ของเน้ือหาแต่ละบท                                                     

  - ให้สมศักด์ิศรีแต่ละต าแหน่ง 

 อ่ืนๆ    การใช้ค าเช่น - พยาบาลขาดความรู้  ขาดทักษะ ไมม่ีความสามารถ 

      - ให้ยาตามค าส่ังแพทย์                                                     

   - ค าผดิ  ตัวหนังสือไม่เท่ากัน  หัวข้อ  ฯลฯ 

      - กรณีพูดถึงการสอน/การแนะน าผูป่้วย ต้องมแีผนการสอน /คู่มือ

ผูป่้วยประกอบอาจท าเป็นเล่มเฉพาะหรือใส่ไว้ท่ีภาคผนวกก็ได้ 

 



๔. ฉบับ.  (๑๐.๓) ข้อเสนอแนวคิดเพือ่พฒันางาน/วิธีการเพือ่

ปรับปรงุงาน 

- ต้องเป็นช่ือเร่ืองเดียวกันในเอกสารประกอบการคัดเลือกบคุคลฯ     

๑๐.๓ เล่มท่ีส่งก่อนแล้ว(ฉบบัคัดเลือกฯ  ) 

- ต้องเพิม่รายละเอียดแต่ละข้ันตอนให้ชัดเจนข้ึน 

 - ถ้ามเีคร่ืองมอื/คู่มอื/ผงัก ากับงานให้ใส่มาด้วย 

   ตรวจพบ ช่ือ ไมต่รงกัน/ไม่มีรายละเอียดพอ/เป็นผลงานท่ีท าเสร็จแล้ว 

   หัวข้อ/เน้ือหาไมส่อดคล้องกันและไมสั่มพนัธ์กัน 

              (จะผดิมากเพราะไมเ่ข้าใจ) 

 

 



                    ๐๘๑-๕๔๔๔๐๙๑  เบอร์มือถือคะ 

 

                               ขอให้ประสพความส าเรจ็ 

                                                       ขอบคุณค่ะ 


