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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล สายงานแพทย์ 

1. หลักเกณฑ์ทั่วไป ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4 / ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 

1.1 การขอประเมินบุคคล 

ให้กรมเจ้าสังกัดขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับต าแหน่ง 
ท่ีผู้นั้นด ารงอยู่ได้ไม่เกิน 1 ระดับ เมื่อมีต าแหน่งว่างหรือเป็นต าแหน่งท่ีบุคคลนั้นด ารงอยู่  
โดยผู้ขอรับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งตามท่ี ก.พ. ก าหนด
ไว้โดยครบถ้วน ในกรณีท่ีผู้ขอรับการประเมินมีคุณคุณสมบัติยังไม่ครบถ้วนในขณะท่ีขอรับการ
ประเมิน ก็อาจขอประเมินล่วงหน้าได้ แต่ท้ังนี้ผู้ขอรับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่มีค าขอประเมิน 

การขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในขณะท่ียังมีผู้อื่นด ารงอยู่ให้กระท าได้ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

ก) กรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุ ให้ขอประเมิน
ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนท่ีผู้ด ารงต าแหน่งนั้นจะพ้นจากราชการ 

ข) กรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งอยู่เดิมขอลาออกจากราชการ ให้ขอประเมินล่วงหน้าได้ 
ไม่ก่อนวันท่ีผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออก ได้อนุญาตให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นลาออกจากราชการ 

ค) กรณีอื่นท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น ซึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

การขอประเมินบุคคลในแต่ละระดับ ให้ด าเนินการดังนี้ 
ก) การขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ 9 และระดับ 10 (ระดับเชี่ยวชาญ 

และระดับทรงคุณวุฒิ) 
  ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเสนอเรื่องให้ปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณา และมีหนังสือ 
ขอประเมินไปยัง ก.พ. 
  ในส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม และไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง แต่อยู่ในบังคับ
บัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชามีหนังสือ  
ขอประเมินไปยัง ก.พ. 
  ในสังกัดราชบัณฑิตยสถาน ให้นายกราชบัณฑิตยสถานเสนอเรื่องให้รัฐมนตรี 
เจ้าสังกดัพิจารณา และมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
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ข) การขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ 11 (ระดับทรงคุณวุฒิ รับเงิน
ประจ าต าแหน่ง 15,600 บาท) ให้ปลัดกระทรวงเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา และมี
หนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 

1.2. หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล 

การประเมินบุคคลใด้ด าเนินการ 3 ส่วน คือพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ดังนี้ 

1.2.1 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ได้แก่ 
ก) ข้อมูลทั่วไป 

 - ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7) 
 - ประวัติการรับราชการ 
 - ประวัติการฝึกอบรม / ดูงาน 
 - ประสบการณ์ในการท างาน 
 - อัตราเงินเดือน 

ข) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 - คุณวุฒิการศึกษา (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง 
ตามท่ี ก.พ. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ถ้ามีคุณวุฒิไม่ตรง จะต้องได้รับการยกเว้นจาก ก.พ.) 
 - ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และการปฏิบัติงานตามท่ี ก.พ. ก าหนดไว้ 
ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 - ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงาน 
ท่ีจะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 

    ระดับ 
คุณวุฒิ 

6 7 8 9 10 11 

 
ปริญญาตรี   หรือเทียบเท่า 
ปริญญาโท   หรือเทียบเท่า 
ปริญญาเอก  หรือเทียบเท่า 

 
6 ปี 
4 ปี 
2 ปี 

 
7 ปี 
5 ปี 
3 ปี 

 
8 ปี 
6 ปี 
4 ปี 

 
9 ปี 
7 ปี 
5 ปี 

 
10 ปี 
8 ปี 
6 ปี 

 
11 ปี 
9 ปี 
7 ปี 
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 ท้ังนี้ อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงาน
อื่นท่ีเริ่มต้นจากระดับเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล 
มารวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ าดังกล่าวได้ 

1.2.2 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล ด าเนินการโดยกรมเจ้าสังกัด โดยให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการประเมิน คือ ผู้บังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ 
ผู้ขอรับการประเมินโดยตรง และผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เป็นผู้ประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล โดยก าหนดคุณลักษณะท่ีจะประเมิน และคะแนนเต็มของแต่ละ
คุณลักษณะไว้เป็นการล่วงหน้า ดังนี้ 
    - ความรับผิดชอบ 
    - ความคิดริเร่ิม 
    - การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
    - ความประพฤติ 
    - ความสามารถในการสื่อความหมาย 
    - การพัฒนาตนเอง 
    - วิสัยทัศน์ (ระดับ 9 ขึ้นไปทุกต าแหน่ง) 
    - คุณลักษณะอื่น ๆ (ตามความจ าเป็นของแต่ละต าแหน่ง) 
    ท้ังนี้ อาจก าหนดคุณลักษณะท่ีจะประเมินตามคุณลักษณะดังกล่าว
ข้างต้น หรือจะก าหนดเฉพาะบางคุณลักษณะ หรือจะเพิ่มเติมคุณลักษณะอื่นท่ีจ าเป็นและ
ส าคัญ นอกเหนือจากคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นก็ได้ 

1.2.3 การประเมินผลงาน 
 ก) ผลงานท่ีจะน ามาประเมิน ได้แก่ ผลงานและหรือผลส าเร็จของงานท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติงานตามปกติ ในต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขอประเมิน โดยไม่จ าเป็นต้องมี
การจัดท าผลงานขึ้นใหม่ เพื่อใช้ในการประเมินโดยเฉพาะ และเป็นผลงานท่ีแสดงถึงการใช้
ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในงานวิชาการเฉพาะด้าน เป็นท่ียอมรับในวงการวิชาการ 
หรือวงการด้านนั้น ๆ  
 ท้ังนี้ ผลงานท่ีจะน ามาประเมินต้องแสดงขอบเขต คุณภาพ ความยุ่งยากซับซ้อนใน
การด าเนินงาน ประโยชน์ของผลงาน ความรู้ ความช านาญงาน และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงานหรือการผลิตผลงานดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 



4 
 

 (1) เป็นผลงานท่ีจัดท าขึ้น ในระหว่างท่ีด ารงต าแหน่งในระดับท่ีต่ ากว่าระดับ
ท่ีขอประเมินไม่เกิน 1 ระดับ เว้นแต่ ก.พ. จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
 (2) ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
 (3) กรณีท่ีเป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่า 
ผู้ขอรับการประเมินได้มีส่วนร่วมในการจัดท าหรือผลิตผลงานในส่วนใด และเป็นสัดส่วนเท่าใด 
โดยมีค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานนั้น และจากผู้บังคับบัญชาด้วย 
 (4)  ผลงานท่ีได้น ามาใช้ประเมิน เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ
ท่ีสูงขึ้นแล้ว จะน ามาเสนอให้ประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นอีกไม่ได้ 
 ข) แนวทางการประเมินผลงาน ให้พิจารณาจาก 
 (1)  ผลการปฏิบัติงาน และ/หรือผลส าเร็จของงาน จ านวนไม่เกิน 3 ชิ้น หรือ
ตามท่ี ก.พ. ก าหนด กรณีท่ีไม่อาจก าหนดเป็นชิ้นได้ ก็อาจก าหนดเป็นอย่างอื่นได้ตามความเหมาะสม 
รวมท้ังอาจมีการประเมินผลงานด้วยวิธีอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 (2)  คุณภาพของผลงานของต าแหน่งแต่ละระดับ 
 (3)  ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงานของต าแหน่งแต่ละระดับ 
 (4)  ประโยชน์ของผลงานในการน าไปใช้ ของต าแหน่งในแต่ละระดับ 
 (5) การเผยแพร่ผลงาน โดยก าหนดให้ต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป ต้องมีการ
เผยแพรผ่ลงานโดยวิธีการต่าง ๆ ยกเว้นลักษณะงานของบางต าแหน่งที่ไม่อาจเผยแพร่ได้ 
 (6) ความรู้ ความช านาญงาน หรือความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน เป็นการพิจารณาว่า ผลงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ขอรับการประเมิน มีความรู้
ความช านาญงาน หรือความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานนั้นๆ เหมาะสมกับระดับต าแหน่งท่ี
จะแต่งตั้งมากน้อยเพียงใด 
 

----------------------------------- 
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2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล สายงานแพทย์ 
 2.1 ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะในสายงานแพทย์ 
เป็นต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
ท่ีต้องปฏิบัติโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต 
ร่างกาย สุขภาพ และอนามัยของประชาชน หรือปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ
การควบคุมป้องกันโรค หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เจ็บป่วย ตลอดจนการศึกษา ส ารวจ 
วิเคราะห์ ประเมินผลและเสนอแนะเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงาน ก าหนดรูปแบบและแนวทางปฏิบัติ 
และการพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมท้ังการศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ วิจัย  
เพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานทางวิชาการและพัฒนาวิชาการ เพื่อให้งานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังให้
ค าปรึกษาและสอนด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขแก่แพทย์ หรือเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์
หรือการสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการก าหนดระดับความ
ยากง่าย และเพื่อให้สอดคล้องกับงานท่ีต้องปฏิบัติในส่วนราชการต่าง ๆ จึงจ าแนกลักษณะงาน
ของต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะในสายงานแพทย์ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 
  ลักษณะที่ 1 ด้านเวชกรรม 
  หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การบ าบัดรักษาโรค การแก้ไขหรือบรรเทาความพิการ  
การส่งเสริม การป้องกัน และการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ท้ังทางกายและจิตใจ ด้วยวิธีการกระท า
โดยตรงต่อร่างกายของผู้ป่วย รวมท้ังการวางแผน ควบคุม ก ากับการให้บริการตามหลักวิชาการแพทย์ 
ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วย หรือช่วยเหลือตัวเองได้โดยเร็ว ลักษณะงานเวชกรรม 
มีสาขาต่าง ๆ เช่น สูติ-นรีเวชกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม เป็นต้น 
  ลักษณะที่ 2 ด้านสาธารณสุข 
  หมายถึง การก าหนดมาตรฐานงานสาธารณสุข การก าหนดวิธีการใช้เทคโนโลยี  
การเสนอแนวนโยบาย การจัดและควบคุมระบบงานสาธารณสุข การพัฒนาวิชาการ รวมท้ังการ
ก าหนดรูปแบบและกลวิธีท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคลและชุมชน การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการ
บริการ เพื่อให้เกิดผลทางปฏิบัติในพื้นท่ี การนิเทศหน่วยงานบริการสาธารณสุข การนิเทศและ
ให้ค าปรึกษาแนะน า แก่เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
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  ลักษณะที่ 3 ด้านเวชกรรมป้องกัน 
  หมายถึง การศึกษาสภาวะของโรค การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของโรค การก าหนด
มาตรฐานงานเวชกรรมป้องกัน การวางระบบรูปแบบและกลวิธีการควบคุมป้องกันการแพร่
ระบาด การพัฒนาวิธีการใช้เทคโนโลยีในการควบคุมป้องกันโรคเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การป้องกันควบคุมโรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข และเป็นแนวทางไปสู่การลดปัญหาความ
เจ็บป่วยทางสุขภาพชุมชน 
  นอกจากจะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาล การสาธารณสุข และเวชกรรม
ป้องกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว ลักษณะงานของสายงานแพทย์ท้ัง 3 ลักษณะ ยังเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเจ้าหน้าท่ีด้านวิชาการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
และถ่ายทอดเทคนิควิธีการใหม่ๆ ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติไปสู่ผู้เกี่ยวข้อง ท้ังในวงการเดียวกัน
และนอกวงการ ตลอดจนเกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินการ หรือแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงงานการแพทย์และสาธารณสุขให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  โดยท่ีลักษณะงานแต่ละด้านมีคุณภาพและความยากง่ายแตกต่างกัน จึงได้พิจารณา
ก าหนดระดับของต าแหน่งในแต่ละลักษณะงาน ดังนี้ 
  ลักษณะที่ 1 งานด้านเวชกรรม ให้ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ 7 ถึงระดับ 11 
  ลักษณะที่ 2 งานด้านสาธารณสุข ให้ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ 7 ถึงระดับ 11 
  ลักษณะที่ 3 งานด้านเวชกรรมป้องกัน ให้ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ 7 ถึงระดับ 11 

2.2 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล 
  บุคคลท่ีจะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะในสายงานแพทย์
จะต้องมี คุณสมบัติ คุณลักษณะ และผลงานตามท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 
  2.2.1 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
    (1) ข้อมูลทั่วไป 
     - ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7) 
     - ประวัติการรับราชการ 
     - ประวัติการฝึกอบรม / ดูงาน 
     - ประสบการณ์ในการท างาน 
     - อัตราเงินเดือน 
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 (2) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   (2.1) ได้รับปริญญาทางแพทยศาสตร์ (ซึ่งเทียบเท่าปริญญาโท) หรือปริญญา
ทางการแพทย์จากต่างประเทศ ซึ่งเทียบเท่า และ ก .พ.รับรอง ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งนายแพทย์ 9 ขึ้นไป ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไป ต้องมีคุณวุฒิเพิ่มเติมใน
สาขาท่ีขอรับการประเมินหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    - มีวุฒิบัตร หรือ 
    - มีหนังสืออนุมัติ หรือ 

     - มีวุฒิทางการแพทย์หรือการสาธารณสุขจากต่างประเทศ ท่ี ก .พ. 
รับรอง ซึ่งเทียบเท่าปริญญาโทขึ้นไป 
   (2.2) ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา 
(ใบประกอบโรคศิลปเดิม) 
   (2.3) มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และการปฏิบัติงานตามท่ี ก .พ. 
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในสายงานแพทย์ 
   (2.4) มีระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
ในสายงานแพทย์ ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 

คุณวุฒิ / ระดับ 
9 

(เชี่ยวชาญ) 

10 
(ทรงคุณวุฒิ 

รับเงินประจ าต าแหน่ง 
13,000 บาท) 

11 
(ทรงคุณวุฒิ 

รับเงินประจ าต าแหน่ง 
15,600 บาท) 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 7 ปี 8 ปี 9 ปี 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 5 ปี 6 ปี 7 ปี 

  ทั้งนี้ อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งใน
สายงานอื่นท่ีเริ่มต้นจากระดับเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือเกื้อกูลมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ าดังกล่าวได้ 
 2.2.2  การประเมินผลงาน 
 (1) ผลงานท่ีจะน ามาประเมิน ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานและ/หรือผลส าเร็จของงานท่ีเกิด
จากการปฏิบัติงานตามปกติในต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมินและสนอง
นโยบายของส่วนราชการ และอาจน าผลการปฏิบัติงานและ/หรือผลส าเร็จจของงานนอกเหนือหน้าท่ี
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ความรับผิดชอบของต าแหน่ง หรือผลการปฏิบัติงานและ /หรือผลส าเร็จของงานด้านอื ่น 
ท่ีเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับงานของต าแหน่งท่ีจะประเมินมาเสนอได้ตามความเหมาะสม 
  ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะในสายงานแพทย์ จะเป็นการประเมินผลงาน
ท่ีแสดงถึงการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และการฝึกฝนจนมีความช านาญ หรือความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบตัิงานวิชาชีพเฉพาะในสายงานแพทย์ตามด้านและสาขาท่ีขอประเมิน 
 (2) ผลงานท่ีจะน ามาประเมิน ตามปกติไม่จ าเป็นต้องจัดท าขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการ
ประเมินโดยเฉพาะ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
  (2.1) เป็นผลงานท่ีจัดท าขึ้นในระหว่างท่ีด ารงต าแหน่งในระดับท่ีต่ ากว่าระดับ 
ท่ีขอประเมินไม่เกิน 2 ระดับ จ านวนไม่เกิน 3 ชิ้น และเป็นผลงานท่ีทันสมัย มีประโยชน์ 
ในขณะท่ีด าเนินการพิจารณาประเมิน 
  (2.2) ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับ
ปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
  (2.3) กรณีท่ีเป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่า 
ผู้ขอรับการประเมินได้มีส่วนร่วมในการจัดท า หรือผลิตผลงานในส่วนใด อย่างไร เป็นสัดส่วน
เท่าใด และมีค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานนั้น และจากผู้บังคับบัญชาด้วย 
  ส าหรับผลงานเอกสารทางวิชาการและ/หรือผลงานวิจัยท่ีก าหนดไว้ในระดับ 10 
และระดับ 11 ต้องเป็นผลงานท่ีผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้เขียนชื่อแรก ส่วนผลงานเอกสารทางวิชาการ
หรือผลงานวิจัยท่ีก าหนดไว้ในระดับ 8 และระดับ 9 อาจเป็นผลงานท่ีผู้ขอรับการประเมินเป็น
ผู้เขียนชื่อแรก หรือมีส่วนร่วมในการด าเนินการท่ีมีบทบาทส าคัญก็ได้ 
  (2.4) ผลงานท่ีได้น ามาใช้ประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ 
ท่ีสูงขึ้นแล้ว ตามปกติจะน ามาเสนอให้ประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น
อีกไม่ได้ ยกเว้น 
 (2.4.1) กรณีท่ีผลงานนั้นผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นไปแล้ว แต่ได้มีการศึกษา ค้นคว้า พัฒนา และปรับปรุงเนื้อหาสาระให้กว้างขวาง 
หรือเพิ่มเติมให้ทันสมัย และเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อได้น าไปเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์แล้ว ก็อาจน ากลับมาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินในระดับท่ีสูงขึ้นได้อีก 
 (2.4.2) กรณีท่ีผลงานนั้นไม่ผ่านการประเมิน เนื่องจากคุณภาพของผลงาน
ยังไม่ได้มาตรฐานเหมาะสมเพียงพอกับระดับต าแหน่งท่ีขอประเมิน ผู้ขอรับการประเมินอาจน า
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ผลงานดังกล่าวกลับมาใช้ประเมินได้อีก โดยต้องส่งพร้อมผลงานอื่น  ๆ เพิ่มเติม หรืออาจ
ปรับปรุงแก้ไขผลงานนั้นตาม ข้อ (2.4.1) แล้วส่งประเมินใหม่ได้ 
  (2.5) กรณีมีผลงานท่ีส่งประเมินหลายชิ้น ให้ผู้ประเมินจัดเรียงล าดับผลงานตาม
ความส าคัญและคุณภาพของผลงานนั้น ๆ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาประเมินเฉพาะผลงาน
ท่ีแสดงไว้ในรายการท่ีส่งประเมินตามล าดับเท่านั้น 
  (2.6) ผลงานทางวิชาการท่ี ก .พ.ก าหนดให้มีการเผยแพร่ก่อนส่งประเมิน 
ผู้ขอรับการประเมินจะต้องเสนอผลงานฉบับจริงท่ีน าเผยแพร่ตามวิธีการท่ีก าหนดแล้วให้
คณะกรรมการประเมินพิจารณาประเมิน 
  (2.7) กรณีท่ีคณะกรรมการประเมินมีมติให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงแก้ไข
ผลงานให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้ผู้ขอรับการประเมินด าเนินการปรับปรุงแก้ไขผลงานดังกล่าว 
และน าเผยแพร่ตามเงื่อนไขของผลงานท่ีส่งประเมิน และส่งให้ส านักงาน ก .พ. หรือหน่วยงาน
การเจ้าหน้าท่ี แล้วแต่กรณี ภายใน 6 เดือน หลังจากท่ีคณะกรรมการประเมินมีมติ ท้ังนี้ การนับ
ระยะเวลาย้อนหลังให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขในสาระส าคัญ
ของผลงานหรือไม่ อย่างไร 
 (3) ผลงานท่ีเสนอเพื่อขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพ 
เฉพาะในสายงานแพทย์ มีดังนี้ 
 (3.1) ผลงานบริการหรือปฏิบัติการ 
 (3.2) ผลงานให้ค าปรึกษาแนะน า 
 (3.3) ผลงานสอนและฝึกอบรม 
 (3.4) ผลงานทางวิชาการและ/หรือผลงานวิจัย 
 ผลงานตามข้อ 1) 2) และ 3) ผู้ขอรับการประเมินจะต้องแสดงผลงานย้อนหลัง 3 ปี 
เปรียบเทียบให้เห็นผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวกับผลงานของหน่วยงาน 
 ผลงานตามข้อ 2) และ 3) ผู้ขอรับการประเมินจะต้องแสดงหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่า
ปฏิบัติงานตามท่ีชี้แจงจริง 
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ชื่อต าแหน่ง คุณภาพงาน ผลงานที่ใช้ในการประเมิน 
นายแพทย์ 9 
(เชี่ยวชาญ) 

(ผู้เชี่ยวชาญในงาน
วิชาชีพเฉพาะ) 

ดีเด่น 
เป็นท่ียอมรับ 

ในวงการแพทย์ 

     1. ผลงานบริการหรือปฏิบัติการ 
มีผลงานการให้บริการหรือปฏิบัติการท่ีใช้หลักวิชาชีพ

เฉพาะด้านการแพทย์อย่างลึกซึ้ง ในการปฏิบัติงานท่ีมี
ความยุ่งยากและซับซ้อนมาก ต้องใช้ความรู้ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เหมาะสมกับต าแหน่ง
ท่ีจะแต่งตั้ง 
และ 2. ผลงานให้ค าปรึกษาแนะน า 

ให้ค าปรึกษาแนะน า ถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชาชีพ 
ท่ีเชี่ยวชาญแก่แพทย์ เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและนอกหน่วยงาน 
หรือการเป็นประธานในการประชุมระดับชาติ 
และ 3. ผลงานสอนและฝึกอบรม 

ให้การสอนและฝึกอบรมในสาขาวิชาชีพท่ีเชี่ยวชาญ
แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขหรือในหลักสูตรหลังปริญญาหรือการฝึกอบรม
ในสาขาวิชาชีพท่ีเชี่ยวชาญแก่แพทย์หรือเจ้าหน้า ท่ี 
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
และ 4. ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

เสนอผลงานเอกสารหรือกิจกรรมทางวิชาการ ท่ีมี
คุณภาพดีเด่น หรือเสนอผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพดีเด่น  
เป็นท่ียอมรับในวงการแพทย์และเป็นประโยชน์อย่างดียิ่ง
ต่อทางราชการ หรือประชาชน หรือต่อความก้าวหน้า 
ในงานวิชาชีพในระดับสูงมากอย่างเห็นได้ชัดลงพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ี
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาแพทย์ศาสตร์ยอมรับ* 
อย่างน้อย 1 เร่ือง 
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ชื่อต าแหน่ง คุณภาพงาน ผลงานที่ใช้ในการประเมิน 
นายแพทย์ 10 
(ทรงคุณวุฒิ 
รับเงินประจ า

ต าแหน่ง 
13,000 บาท) 
(ผู้เชี่ยวชาญใน 

งานวิชาชีพเฉพาะ) 
 

ดีเด่นเป็นพิเศษ 
เป็นท่ียอมรับใน 
วงการแพทย ์

  1. ผลงานบริการหรือปฏิบัติการ 
       มีผลงานการให้บริการหรือปฏิบัติการที่ ใช้หลัก

วิชาชีพเฉพาะด้านการแพทย์อย่างลึกซึ้งในการปฏิบัติงาน 
ที่มีความยุ่ งยาก และซับซ้อนเป็นพิเศษ ต้องใช้ความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก 
เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
และ 2. ผลงานให้ค าปรึกษาแนะน า 

ให้ค าปรึกษาแนะน า ถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชาชีพ 
ที่ เชี่ยวชาญแก่แพทย์ เจ้าหน้าที่ ในทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
สถาบัน หรือเป็นประธาน/ประธานร่วม ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือเป็นผู้วิพากษ์ผลงานในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
และ 3. ผลงานสอนและฝึกอบรม 

ให้การสอนและฝึกอบรมในสาขาวิชาชีพที่ เชี่ยวชาญ 
แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข หรือในหลักสูตรหลังปริญญา หรือการฝึกอบรมใน
สาขาวิชาชีพที่ เชี่ยวชาญแก่แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 
และ 4. ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

เสนอผลงานเอกสารหรือกิจกรรมทางวิชาการ ที่มีคุณภาพ
ดีเด่นเป็นพิเศษ หรือเสนอผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพดีเด่นเป็น
พิเศษ เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ และเป็นประโยชน์อย่างดี
เยี่ยมต่อทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือต่อ
ความก้าวหน้าในงานวิชาชีพในระดับสูงเป็นพิเศษอย่างเห็นได้
ชัดลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขที่
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์ยอมรับ* อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 
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ชื่อต าแหน่ง คุณภาพงาน ผลงานที่ใช้ในการประเมิน 
นายแพทย์ 11 
(ทรงคุณวุฒิ 
รับเงินประจ า

ต าแหน่ง 
15,600 บาท) 
(ผู้ทรงคุณวุฒิใน 

งานวิชาชีพเฉพาะ) 
 

ดีเลิศ 
เป็นท่ียอมรับใน 
ระดับชาติ หรือ 
ระดับนานาชาติ 

  1. ผลงานบริการหรือปฏิบัติการ 
มีผลงานการให้บริการหรือปฏิบัติการท่ีใช้หลักวิชาชีพ

เฉพาะด้านการแพทย์อย่างลึกซึ้งในการปฏิบัติงานท่ีมีความ
ยุ่งยาก และซับซ้อนมาเป็นพิเศษ ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เหมาะสม
กับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง  
และ 2. ผลงานให้ค าปรึกษาแนะน า 

ให้ค าปรึกษาแนะน า ถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชาชีพ
ท่ีทรงคุณวุฒิแก่แพทย์ เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในหรือนอก
ประเทศ หรือการเป็น Invited speaker/Guest speaker 
ระดับนานาชาติ หรือเป็นประธาน/ประธานหน่วยในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
และ 3. ผลงานสอนและฝึกอบรม 

ให้การสอนและฝึกอบรมในสาขาวิชาชีพท่ีทรงคุณวุฒิ
แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข หรือในหลักสูตรหลังปริญญา หรือการฝึกอบรม
ในสาขาวิชาชีพท่ีทรงคุณวุฒิแก่แพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 
และ 4. ผลงานทางวิชาการ 

เสนอผลงานเอกสารหรือกิจกรรมทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ
ดีเล ิศ เป ็นยอมรับในระดับชาติ หรือระด ับนานาชาติ  
และเป็นประโยชน์อย่างดีเยี่ยมเป็นพิเศษต่อทางราชการ  
หรือประชาชนหรือประเทศชาติหรือต่อความก้าวหน้าในงาน
วิชาชีพในระดับสูงมากเป็นพิเศษอย่างเห็นได้ชัด อย่างน้อย  
1 เรื่อง 
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ชื่อต าแหน่ง คุณภาพงาน ผลงานที่ใช้ในการประเมิน 
และ 5. ผลงานวิจัย 

เสนอผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพดีเลิศ เป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และเป็นประโยชน์อย่างดี
เยี่ยมเป็นพิ เศษต่อทางราชการ หรือประชาชน หรือ
ประเทศชาติ หรือต่อความก้าวหน้าในงานวิชาชีพใน
ระดับสูงมากเป็นพิเศษอย่างเห็นได้ชัด อย่างน้อย 1 เร่ือง 

เงื่อนไข ผลงานเอกสารทางวิชาการและผลงาน 
วิจัยท่ีน ามาประเมินจะต้อง 
(1) ลงพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
• วารสารในประเทศ ท่ีอยู่ใน Index Medicus 
• วารสารต่างประเทศที่อยู่ใน Index Medicus 
(2) ได้รับรางวัลอ้างอิงในผลงานวิชาการของนานาชาติ 

(International Citation) 
 
หมายเหต ุ วารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขา

แพทยศาสตร์ยอมรับ มีลักษณะดังนี ้
   (1) ออกสม่ าเสมอ 
   (2) มีคณะบรรณาธิการตรวจสอบ 
   (3) พิมพ์ได้ถูกต้อง 
   (4) มีการตรวจต้นฉบับ 
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 2.2.3 เกณฑ์การพิจารณา 
  (1) องค์ประกอบและคะแนน 

องค์ประกอบและคะแนนในการประเมินผลงานของสายงานแพทย์ 
ด้านเวชกรรม 

ระดับ 
9 

(เชี่ยวชาญ)  

10 
(ทรงคุณวฒุิ 
รับเงินประจ า

ต าแหน่ง 
13,000 บาท) 

11 
(ทรงคุณวุฒิ 
รับเงินประจ า

ต าแหน่ง 
15,600 บาท) 

1. ผลงานบริการหรือปฏิบัติการ 
ปริมาณ 
คุณภาพ 

 
35 
25 

 
25 
25 

 
20 
30 

2. ผลงานให้ค าปรึกษาแนะน า 
ตรงสายงาน 
ท่ัวไป 

 
7 
3 

 
7 
3 

 
7 
3 

3. ผลงานสอนและฝึกอบรม 
ตรงสายงาน 
ท่ัวไป 

 
5 
5 

 
7 
3 

 
7 
3 

4. ผลงานทางวิชาการและ/หรือผลงานวิจัย 20 30 30 
เกณฑ์ผ่าน       แต่ละด้านไม่น้อยกว่า 

รวมทุกด้านไม่น้อยกว่า 
50% 
70% 

60% 
75% 

70% 
80% 
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องค์ประกอบและคะแนนในการประเมินผลงานของสายงานแพทย์ 
ด้านสาธารณสุข และด้านเวชกรรมป้องกัน 

ระดับ 
9 

(เชี่ยวชาญ) 

10 
(ทรงคุณวุฒิ 
รับเงินประจ า

ต าแหน่ง 
13,000 บาท) 

11 
(ทรงคุณวุฒิ 
รับเงินประจ า

ต าแหน่ง 
15,600 บาท) 

1. ผลงานบริการหรือปฏิบัติการ 
ปริมาณ 
คุณภาพ 

 
20 
15 

 
10 
15 

 
5 
20 

2. ผลงานให้ค าปรึกษาแนะน า 
ตรงสายงาน 
ท่ัวไป 

 
13 
12 

 
15 
10 

 
15 
10 

3. ผลงานสอนและฝึกอบรม 
ตรงสายงาน 
ท่ัวไป 

 
10 
10 

 
12 
8 

 
12 
8 

4. ผลงานทางวิชาการและ/หรือผลงานวิจัย 20 30 30 
เกณฑ์ผ่าน       แต่ละด้านไม่น้อยกว่า 

รวมทุกด้านไม่น้อยกว่า 
50% 
70% 

60% 
75% 

70% 
80% 

 
 2.2.4 เกณฑ์การตัดสิน 
 การประเมินผลงานใน ระดับ 9-11 (เชี่ยวชาญ-ทรงคุณวุฒิรับเงินประจ าต าแหน่ง 
15,600 บาท) 
 ขั้นที่ 1 ต้องผ่านการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบ ตามคะแนน

ขั้นต่ าท่ีก าหนดไว้ในแต่ละระดับ หากไม่ผ่านคะแนนขั้นต่ าในองค์ประกอบ
ด้านใดด้านหนึ่ง ให้ถือว่า ไม่ผ่านการประเมิน 
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 ขั้นที่ 2 กรณีท่ีผ่านการประเมินในแต่ละองค์ประกอบแล้ว ต้องได้รับคะแนนรวม
จากทุกองค์ประกอบไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในแต่ละระดับ จึงจะถือว่า 
ผ่านการประเมิน 

 ขั้นที่ 3 กรณีผลการพิจารณาของคณะกรรมการแตกต่างกัน ให้ตัดสินการประเมิน
โดยผู้ท่ีผ่านการประเมินต้องได้รับผลการพิจารณา “ผ่าน” จากกรรมการ 
2 ใน 3 หรือ 3 ใน 4 หรือคิดเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจ านวน
กรรมการ 

 การประเมินผลงานใน ระดับ 9-11 ส าหรับรายท่ีคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ
หรือคะแนนรวมไม่ผ่านการประเมินเพียงเล็กน้อย อาจสัมภาษณ์หรือสังเกตการปฏิบัติงานจริง
ประกอบการพิจารณาและก าหนดคะแนนเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับกรณี 
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ภาคผนวก 
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แบบฟอร์ม ก  
แสดงผลงานด้านบริการหรือปฏิบัติการ 

 

ล าดับ 
ที่ 

รายการ 

ปริมาณงานด้านบริการ/ปฏิบัติการ 
(3 ปีย้อนหลัง) 

หมาย 
เหตุ 

พ.ศ. .......... พ.ศ. .......... พ.ศ. .......... 
ฝ่าย เฉพาะ 

ตัว 
ฝ่าย เฉพาะ 

ตัว 
ฝ่าย เฉพาะ 

ตัว 

1. งานตรวจโรค 
- ตรวจผู้ป่วยนอก  
(ระบุจ านวนผู้ป่วยเฉพาะสาขา
ท่ีขอประเมิน) 
- ตรวจผู้ป่วยใน  
(ระบุจ านวนผู้ป่วยเฉพาะสาขา
ท่ีขอประเมิน) 

       

2. ชื่อโรคที่ท าการตรวจ วินิจฉัย 
รักษา ป้องกัน (ผู้ป่วยนอก)  
(แสดงรายละเอียดเป็นชื่อโรค   
โดยแยกตามระบบของโรค 
ในสาขาท่ีขอประเมิน) 

       

3. ชื่อโรคที่ท าการตรวจ วินิจฉัย 
รักษา ป้องกัน (ผู้ป่วยใน) 
(แสดงรายละเอียดเป็นชื่อโรค   
โดยแยกตามระบบของโรคใน 
สาขาท่ีขอประเมิน) 
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ล าดับ 
ที่ 

รายการ 

ปริมาณงานด้านบริการ/ปฏิบัติการ 
(3 ปีย้อนหลัง) 

หมาย 
เหตุ 

พ.ศ. .......... พ.ศ. .......... พ.ศ. .......... 

ฝ่าย เฉพาะ 
ตัว 

ฝ่าย เฉพาะ 
ตัว 

ฝ่าย เฉพาะ 
ตัว 

4. ชื่อการปฏิบัติงานที่แสดง
ความสามารถเฉพาะสาขา 
ที่ขอประเมิน 
(แสดงรายละเอียดชื่อการ
ผ่าตัดต่าง ๆ โดยแสดงชื่อโรค 
ท่ีผ่าตัด/การท าคลอด/ 
การตรวจชิ้นเนื้อ/ 
การอ่าน E.K.G. ฯลฯ) 

       

5. รายละเอียดการตรวจหรือ
รักษาดว้ยเครื่องมือพิเศษต่าง ๆ 
(แสดงรายละเอียดการตรวจ/ 
รักษาด้วยเคร่ืองมือพิเศษ เช่น 
Bronchoscopy/การกระตุ้น
หัวใจด้วยไฟฟ้า/การเจาะ 
และตรวจน้ าในปอด ฯลฯ) 

       

6. จ านวนแพทย์ที่ปฏิบัติงาน  
(ระบุจ านวนแพทย์ท่ีร่วม
ปฏิบัติ งานในสาขาท่ีขอ
ประเมิน) 
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หมายเหตุ 1. ตัวอย่างการน าเสนอผลงานบริการ (ด้านเวชกรรม สาขาต่าง  ๆ) ท่ีแสดงไว้ใน 
แบบแสดงรายการข้างต้น ซึ่งเปรียบเทียบผลงานเฉพาะตัวกับผลงานของฝ่าย (หรือกลุ่มงานหรือ  
ท่ีเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น) อาจปรับปรุงให้เหมาะสมกับลักษณะงานท่ีแตกต่างไปจากท่ีแสดงไว้ก็ได้ 
 2. การแสดงผลงานบริการด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมท่ัวไป ต้องแสดงผลงานท้ัง  
4 สาขา ดังนี้ 
  2.1 งานตรวจโรคผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน (ถ้ามี) สาขาอายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม 
และสูติ-นรีเวชกรรม รวม 4 สาขา 
  2.2 ชื่อโรคที่ท าการตรวจ วินิจฉัย รักษา ป้องกัน ท้ัง 4 สาขา 
  2.3 ชื่อการปฏิบัติงานท่ีแสดงความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาท่ีขอประเมิน 
  2.4 ชื่อการตรวจหรือรักษาด้วยเคร่ืองมือพิเศษต่าง ๆ 
 3. การแสดงผลงานบริการและ/หรือปฏิบัติการ ด้านสาธารณสุขและด้าน 
เวชกรรมป้องกัน ต้องแสดงผลงานท่ีเป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 
  3.1 ผลงานการตรวจ รักษา โดยวินิจฉัยแยกโรคท่ีส าคัญๆ (ถ้ามี) 
  3.2 ผลงานกิจกรรมในกลุ่มงานด้านสาธารณสุขหรือด้านเวชกรรมป้องกัน  
โดยแสดงให้เห็นบทบาทของผู้ขอรับการประเมินในช่องหมายเหตุว่ามีบทบาทอย่างไรในกิจกรรม 
เมื่อเปรียบเทียบกับฝ่าย (หรือกลุ่มงาน หรือท่ีเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น) ท้ังนี้ให้แสดงผลงานตาม
รายการท่ีก าหนดในแนวทางการประเมินของสาขาดังกล่าว 
 4. การแสดงผลงานบริการและ/หรือปฏิบัติการของผู้ขอรับการประเมินด้าน 
เวชกรรม สาขาจิตเวช ท่ีมิได้มีลักษณะงานเป็นงานให้บริการผู้ป่วยให้แสดงผลงานในลักษณะ
เดียวกับด้านสาธารณสุขและด้านเวชกรรมป้องกัน โดยอาจปรับใช้แบบแสดงรายการข้างต้น 
ให้เหมาะสมก็ได้ 
 5. การแสดงผลงานด้านบริการ/ปฏิบัติการ ย้อนหลัง 3 ปี ของสาขาสูติ -นรีเวชกรรม 
ให้ใช้แบบแสดงรายการตามตัวอย่าง ต่อไปนี้ 
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ล าดับ 
ที่ 

รายการ 

ปริมาณงานด้านบริการ/ปฏิบัติการ 
(3 ปีย้อนหลัง) 

หมาย 
เหตุ 

พ.ศ. .......... พ.ศ. .......... พ.ศ. .......... 

ฝ่าย เฉพาะ 
ตัว 

ฝ่าย เฉพาะ 
ตัว 

ฝ่าย เฉพาะ 
ตัว 

1. งานตรวจโรค 
- ตรวจผู้ป่วยนอก 
- ตรวจผู้ป่วยใน 

       

2. ชื่อโรคที่ท าการตรวจ วินิจฉัย 
รักษา ป้องกัน (ผู้ป่วยนอก) 

       

2.1 สูติกรรม 
- ตรวจการตั้งครรภ์ 
- ตรวจการตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะแทรกซ้อน 
- ตรวจหลังคลอด 
- การให้ค าปรึกษาในการ
ตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด 

       

2.2 นรีเวชกรรม 
- คลินิกนรีเวชกรรมท่ัวไป 
- คลินิกโรคมะเร็งอวัยวะ
สืบพันธ์ุสตรี 
- คลินิกมีบุตรยาก 
- คลินิกวิทยาเอ็นโดครีน
ทางนรีเวช 
- คลินิกโรคทางเพศสัมพันธ์
และอนามัยทางเพศ 
- คลินกิสตรีวัยหมด 
ประจ าเดือน 
- คลินิกอื่น ๆ 
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ล าดับ 
ที่ 

รายการ 

ปริมาณงานด้านบริการ/ปฏิบัติการ 
(3 ปีย้อนหลัง) 

หมาย 
เหตุ 

พ.ศ. .......... พ.ศ. .......... พ.ศ. .......... 

ฝ่าย เฉพาะ 
ตัว 

ฝ่าย เฉพาะ 
ตัว 

ฝ่าย เฉพาะ 
ตัว 

2.3 สุขภาพอนามัย การเจริญพันธ์ุ 
- ยาเม็ดคุมก าเนิด 
- ยาฉีดคุมก าเนิด 
- ใส่ห่วงคุมก าเนิด 
- ฝังยาคุมก าเนิด 
- ท าหมัน 

       

2.4 หัตถการท่ีท า 
- ขูดมดลูก 
- อ่ืนๆ 

       

3. ชื่อโรคที่ท าการตรวจ วินิจฉัย 
รักษา ป้องกัน (ผู้ป่วยใน) 

       

3.1 สูติกรรม 
- จ านวนคลอดท้ังหมด 
- ทารกตายปริก าเนิด 
- แม่ตาย 
- คลอดผิดปกติ 
- Pregnancy c HIV positive 
- Ectopic Pregnancy 
- Abortion 
- Death fetus in Utero 
- Stillbirth 
- Fetal distress 
- Vacuum extraction 
- Forceps extraction 
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ล าดับ 
ที่ 

รายการ 

ปริมาณงานด้านบริการ/ปฏิบัติการ 
(3 ปีย้อนหลัง) 

หมาย 
เหตุ 

พ.ศ. .......... พ.ศ. .......... พ.ศ. .......... 

ฝ่าย เฉพาะ 
ตัว 

ฝ่าย เฉพาะ 
ตัว 

ฝ่าย เฉพาะ 
ตัว 

 - Breech delivery 
- Cesarean section 
- Pre-eclampsia 
- Eclampsia 
- Uterine atony 
- Tear Cervix 
- Uterine rupture 
- Puerperal sepsis 
- Others (ระบุ) 

       

3.2 นรเีวชกรรม 
- จ านวนผู้ป่วยใน 
- Myoma uteri 
- Acute & Chronic PLD 
- HIV positive 
- CIN 
- Invasive carcinoma 
cervix 
- Benign ovarian tumor 
- Malignant ovarian tumor 
- G.N.T. 
- Endometriosis 
- Genital prolapse 
- Congenital anomalies 
- Genital trauma 
- Others (ระบุ) 
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ล าดับ 
ที่ 

รายการ 

ปริมาณงานด้านบริการ/ปฏิบัติการ 
(3 ปีย้อนหลัง) 

หมาย 
เหตุ 

พ.ศ. .......... พ.ศ. .......... พ.ศ. .......... 

ฝ่าย เฉพาะ 
ตัว 

ฝ่าย เฉพาะ 
ตัว 

ฝ่าย เฉพาะ 
ตัว 

4. ชื่อการปฏิบัติงานที่แสดง
ความสามารถเฉพาะสาขา 
ที่ขอประเมิน 
- Laparoscopy 
- Tubal ligation post 
partum 
- Interval tubal ligation 
- Conization 
- Vaginal hysterectomy 
- Abdominal 
hysterectomy 
- Le fort operation 
- Wertheim hysterectomy 
- Tubal reanastomosis 
-  Laparoscopic surgery 
- Termination of 
pregnanacy 
- GIFT or IVF 
- Others (ระบุ) 
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ล าดับ 
ที่ 

รายการ 

ปริมาณงานด้านบริการ/ปฏิบัติการ 
(3 ปีย้อนหลัง) 

หมาย 
เหตุ 

พ.ศ. .......... พ.ศ. .......... พ.ศ. .......... 

ฝ่าย เฉพาะ 
ตัว 

ฝ่าย เฉพาะ 
ตัว 

ฝ่าย เฉพาะ 
ตัว 

5. รายละเอียดการตรวจหรือรักษา
ด้วยเครื่องมือพิเศษต่าง ๆ 
- Ultrasound 
- Non stress test 
- Contraction stress test 
- Prenatal diagnosis 
amniocentesis 
- Fetal biophysical profile 
- Pap smear 
- Induction of ovulation 
- Cryosurgery 
- Others (ระบุ) 

       

6. จ านวนแพทย์ท่ีปฏิบัติงาน 
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แบบฟอร์ม ข 
แสดงผลงานให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และผลงานการสอนและฝึกอบรม 

 
 1. การให้ค าปรึกษาแนะน า (ผลงานย้อนหลัง 3 ปี) 
 

พ.ศ. 
เร่ืองท่ีให้ 
ค าปรึกษา 

ผู้รับ 
ค าปรึกษา 

จ านวนคร้ัง จ านวนคน หมายเหตุ 

พ.ศ. ..........  
 
พ.ศ. ..........  
 
พ.ศ. ..........  
 

     

 
 
 2. การสอนและฝึกอบรม (ผลงานย้อนหลัง 3 ปี) 
 

พ.ศ. 
วิชาท่ีสอน 
หรือฝึกอบรม 

ผู้รับค าสอน 
หรือฝึกอบรม 

จ านวนคน จ านวนชั่วโมง หมายเหตุ 

พ.ศ. ..........  
 
พ.ศ. ..........  
 
พ.ศ. ..........  
 

     

 
 
 


