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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล สาขาพยาบาลศาสตร ์
 

สายงานทีใ่ช้หลักเกณฑ์ฉบับนี ้

1.1 สายงานพยาบาลวิชาชีพ 

1.2 สายงานวิชาการพยาบาล 

 

1. หลักเกณฑ์ทั่วไป ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 
29 กันยายน 2538 
 
 1.1. การขอประเมินบุคคล 
    ให้กรมเจ้าสังกัดขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับต าแหน่งที่
ผู้นั้นด ารงอยู่ได้ไม่เกิน 1 ระดับ เมื่อมีต าแหน่งว่างหรือเป็นต าแหน่งที่บุคคลนั้นด ารงอยู่ โดยผู้ขอรับ
การประเมินจะต้องมีคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามที่ ก.พ.ก าหนดไว้โดยครบถ้วน  
ในกรณีที่ผู้ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติยังไม่ครบถ้วน ในขณะที่ขอรับการประเมินก็อาจขอประเมิน
ล่วงหน้าได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ขอรับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  
นับแต่วันที่มีค าขอประเมิน 
 การขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในขณะที่ยังมีผู้ อ่ืนด ารงอยู่  ให้กระท าได้ 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 ก) กรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุ  ให้ขอ
ประเมินล่วงหนา้ได้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนที่ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นจะพ้นจากราชการ 
 ข) กรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งอยู่เดิมขอลาออกจากราชการ ให้ขอประเมินล่วงหน้าได้ไม่ก่อน
วันที่ผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออก ได้อนุญาตให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นลาออกจากราชการ 
 ค) กรณีอ่ืนที่มีเหตุผลและความจ าเป็น ซ่ึง ก.พ.จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
 การขอประเมินบุคคลในแต่ละระดับ ให้ด าเนินการดังนี้ 
 ก) การขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ 9 และระดับ 10 
  -  ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเสนอเรื่องให้ปลัดกระทรวงเพ่ือพิจารณา และมีหนังสือ 
ขอประเมินไปยัง ก.พ. 
  -  ในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง แต่อยู่ในบังคับ
บัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชามีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
  -  ในสังกัดราชบัณฑิตยสถาน ให้นายกราชบัณฑิตยสถานเสนอเรื่องให้รัฐมนตรี 
เจ้าสังกัดพิจารณา และมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
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  ข) การขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ 11 ให้ปลัดกระทรวงเสนอ
เรื่องให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา และมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
 1.2 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล 
   การประเมินบุคคลให้ด าเนินการ 3 ส่วน คือ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ประเมินคุณลักษณะของบุคคล 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 าแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตามที่ 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 าแหน่งใน 
สายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 
 

ระดบั 
คุณวุฒิ 

6 7 8 9 10 11 

ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 11 ปี 
ปริญญาโท  หรือเทียบเท่า 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 
ปริญญาเอก  หรือเทียบเท่า 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปร 6 ปี 7 ปี 
 

   ทั้งนี้ อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืน 
ที่เริ่มต้นจากระดับเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง หรือเก้ือกูลมานับรวม
เป็นระยะเวลาขั้นต่ าดังกล่าวได้ 
    1.2.2 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล  ด าเนินการโดยกรมเจ้าสังกัด โดยให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการประเมิน คือ ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการ
ประเมินโดยตรง และผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เป็นผู้ประเมินคุณลักษณะของ
บุคคล โดยก าหนดคุณลักษณะที่จะประเมินและคะแนนเต็มของแต่ละคุณลักษณะไว้เป็นการล่วงหน้า ดังนี้ 
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     - ความรับผิดชอบ 
     - ความคดิริเริ่ม 
     - การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
     - ความประพฤติ 
     - ความสามารถในการสื่อความหมาย 
     - การพัฒนาตนเอง 
     - วิสัยทัศน์ (ระดับ 9 ขึ้นไปทุกต าแหน่ง) 
     - คุณลักษณะอ่ืน ๆ (ตามความจ าเป็นของแต่ละต าแหน่ง) 
   ทั้งนี้ อาจก าหนดคุณลักษณะที่จะประเมินตามคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น หรือจะ
ก าหนดเฉพาะบางคุณลักษณะ หรือจะเพ่ิมเติมคุณลักษณะอ่ืนที่จ าเป็นและส าคัญ นอกเหนือจาก
คุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นก็ได้ 
 

  1.2.3 การประเมินผลงาน 
 

    ก) ผลงานที่จะน ามาประเมิน ได้แก่ ผลงานและหรือผลส าเร็จของงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขอประเมิน โดยไม่จ าเป็นต้องมีการจัดท า
ผลงานขึ้นใหม่ เพ่ือใช้ในการประเมินโดยเฉพาะ และเป็นผลงานที่แสดงถึงการใช้ความรู้ ประสบการณ์ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ หรือวงการด้านนั้นๆ 
   ทั้งนี้ ผลงานที่จะน ามาประเมินต้องแสดงขอบเขต คุณภาพ ความยุ่งยากซับซ้อนในการ
ด าเนินงาน ประโยชน์ของผลงาน ความรู้ ความช านาญงาน และประสบการณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือการผลิตผลงานดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
    (1)  เป็นผลงานที่จัดท าขึ้น ในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าระดับที่ขอ
ประเมิน ไม่เกิน 1 ระดับ เว้นแต่ ก.พ. จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
    (2)  ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือขอรับ
ปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
    (3)  กรณีที่ เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้ เห็นว่า  
ผู้ขอรับการประเมินได้มีส่วนร่วมในการจัดท าหรือผลิตผลงานในส่วนใด  และเป็นสัดส่วนเท่าใด โดยมี
ค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานนั้น และจากผู้บังคับบัญชาด้วย 
    (4)  ผลงานที่ได้น ามาใช้ประเมิน เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ 
ทีสู่งขึ้นแล้ว  จะน ามาเสนอให้ประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นอีกไม่ได้ 
   ข) แนวทางการประเมินผลงาน ให้พิจารณาจาก 
    (1)  ผลการปฏิบัติงาน และ/หรือผลส าเร็จของงาน จ านวนไม่เกิน 3 ชิ้น หรือ
ตามที่ ก.พ. ก าหนด กรณีที่ไม่อาจก าหนดเป็นชิ้นได้ ก็อาจก าหนดเป็นอย่างอ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
รวมทั้งอาจมีการประเมินผลงานด้วยวิธีอ่ืนๆ ประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
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    (2)  คุณภาพของผลงานของต าแหน่งแต่ละระดับ 
    (3)  ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงานของต าแหน่งแต่ละระดับ 
    (4)  ประโยชน์ของผลงานในการน าไปใช้ ของต าแหน่งในแต่ละระดับ 
    (5)  การเผยแพร่ผลงาน โดยก าหนดให้ต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป ต้องมีการเผยแพร่
ผลงานโดยวิธีการต่างๆ ยกเว้นลักษณะงานของบางต าแหน่งที่ไม่อาจเผยแพร่ได้ 
    (6)  ความรู้  ความช านาญ หรือความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน เป็นการพิจารณาว่า ผลงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ขอรับการประเมินมีความรู้ ความ
ช านาญงาน หรือความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานนั้นๆ เหมาะสมกับระดับต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้งมากน้อยเพียงใด 
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2. หลักเกณฑ์เฉพาะสาขาพยาบาลศาสตร์   
   2.1  ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของสายงาน 
    ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งของสายงานในสาขาพยาบาลศาสตร์ 
เป็นต าแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพยาบาลวิชาชีพ และ
วิชาการพยาบาล ซึ่งต้องปฏิบัติโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาล หรือสาขาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ลักษณะการปฏิบัติงานเป็นการให้บริการ การส่งเสริมและพัฒนา
บริการ ซึ่งประกอบด้วย การปฏิบัติการพยาบาลเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การให้การปรึกษาสุขภาพการป้องกันควบคุมการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อโรค การ
วางแผนครอบครัว การผดุงครรภ์ การตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษาเบื้องต้น การให้ยาระงับความรู้สึก 
การใช้เครื่องมือหรือวิธีพิเศษบางประเภทเพ่ือการวินิจฉัยและบ าบัดรักษา การจัดระบบบริการใน
โรงพยาบาล ในสถานพยาบาลในชุมชนหรือในครอบครัว การศึกษาวิเคราะห์ คิดค้นกลวิธีเพ่ือ
พัฒนาการพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  การส่งเสริมพัฒนาความรู้
ความสามารถทางการพยาบาลให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ฝึกปฏิบัติการพยาบาล รวมทั้งการวางแผนงาน 
การประสานงาน  การบันทึกผลงานการประเมินผลงาน และการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดระดับความยากง่าย และเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงาน
ที่ต้องปฏิบัติในแต่ละส่วนราชการจึงจ าแนกลักษณะงานที่ปฏิบัติของสายงานในสาขาพยาบาลศาสตร์ 
ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

ลักษณะท่ี 1 งานด้านการพยาบาลทั่วไป 
  งานด้านการพยาบาลทั่วไป หมายถึง การพยาบาลทั่วไป การพยาบาลผู้ป่วยนอก  
การพยาบาลผู้ป่วยใน และการพยาบาลในชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานดังนี้ 
  1.1 การพยาบาลทั่วไป 
    เป็นงานเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา และควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาล
ในทุกสาขา คิดค้น ริเริ่ม ก าหนดกลวิธี หรือรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับงานพยาบาลในหน่วยงาน 
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล 
ให้ค าปรึกษาแนะน า และแก้ปัญหาทางการพยาบาล 
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  1.2 การพยาบาลผู้ป่วยนอก 
    เป็นงานให้บริการพยาบาลผู้รับบริการด้านสุขภาพ ตามกระบวนการของการตรวจ
และรักษา โดยการคัดกรองผู้เข้ารับบริการตามภาวะสุขภาพ ประเภทความเจ็บป่วยและความรุนแรง
ของโรค ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษาทั่วไป ให้การพยาบาลก่อนและหลังการตรวจรักษา การปฐม
พยาบาลในรายที่เกิดอาการรุนแรง หรือมีภาวะเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตเฉียบพลัน บริการปรึกษาสุขภาพ 
แนะน า แนะแนวแก่ผู้รับบริการ ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การดูแลสุขภาพ รวมทั้งในรายที่ได้รับการส่งต่อจากหน่วยงานของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานใน
เครือข่าย ซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน ด้วยการใช้เทคนิคการให้การปรึกษาให้เหมาะสม
กับภาวะแวดล้อม อาการหรือภาวะแทรกซ้อน 
  1.3 การพยาบาลผู้ป่วยใน 
    เป็นงานให้บริการพยาบาลผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในหอผู้ป่วย โดยการให้การพยาบาล
ควบคุมและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายปฏิบัติ
กิจกรรมการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์ เฝ้าระวังอันตรายและภาวะแทรกซ้อน แก้ไขปัญหาที่
เกิดจากภาวะการเจ็บป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ รมณ์ และสังคม เพ่ือบรรเทาอาการและความทุกข์
ทรมานของผู้ เจ็บป่วย สอน แนะน า ให้ค าปรึกษาผู้ป่วยและญาติ เกี่ยวกับการปฏิ บัติตนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการฟ้ืนฟูสภาพ เพ่ือให้สามารถกลับไปดูแลตนเองและครอบครัวได้ 
  1.4 การรักษาพยาบาลในชุมชน 
    เป็นงานให้บริการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว ในเขตชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสถานบริการนั้นๆ โดยเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ มีปัญหาด้านสุขภาพ ตรวจ วินิจฉัย
บ าบัดรักษา ภายใต้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ติดตามให้การรักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยผู้
พิการหรือผู้มีปัญหาด้านสุขภาพที่บ้าน ให้การปรึกษาสุขภาพแก่ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ อบรมการ
รักษา การปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐานและการใช้ยาสมุนไพรแก่อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

ลักษณะท่ี 2  งานด้านการพยาบาลที่ใช้ความรู้ความสามารถพิเศษ 
  งานด้านการพยาบาลที่ใช้ความรู้ความสามารถพิเศษ  หมายถึง การพยาบาลผู้ป่วย
ฉุกเฉินและวิกฤต การพยาบาลผู้ป่วยทางจิต การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด การพยาบาลวิสัญญี ก าร
พยาบาลผู้คลอด การใช้เครื่องมือหรือการตรวจรักษาพยาบาลพิเศษในสาขาต่างๆ ในการให้การ
ปรึกษาด้านสุขภาพ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานดังนี้ 
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  2.1 การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
    เป็นงานให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินและวิกฤต 
ทัง้ระบบร่างกายและจิตใจ โดยการประเมินสภาวะความรุนแรงของการเจ็บป่วย ตัดสินใจให้การปฐม
พยาบาล การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ ที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วย ตลอดจนการเฝ้าระวังอาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ไดท้ันท่วงที 
  2.2 การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 
    เป็นงานให้บริการพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด โดยการเตรียมความพร้อมของ
ผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจก่อนผ่าตัด การเตรียมพร้อมในการช่วยผ่าตัดตามความยุ่งยากซับซ้อน 
และประเภทของการผ่าตัด การเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ในการผ่าตัด การช่วยแพทย์ระหว่างผ่าตัด 
การเฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงที่จะก่อให้เกิดอันตรายในระหว่าง
ผ่าตัดและหลังผ่าตัด รวมทั้งปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤต  
  2.3 การพยาบาลวิสัญญี 
    เป็นการปฏิบัติการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย โดยการวินิจฉัยปัญหาของผู้ป่วย
เพ่ือเลือกวิธีการและด าเนินการให้ยาระงับความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมทุกภาวะของผู้ป่วยแต่ละราย
ภายใต้ระเบียบหรือกฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤต
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ให้การอภิบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตภายหลังการให้ยาระงับความรู้สึก 
  2.4 การพยาบาลผู้ป่วยหนัก (ไอ ซี ยู) 
    เป็นงานให้บริการพยาบาลผู้ป่วยซึ่งมีปัญหาความเจ็บป่วยในระดับรุนแรง ที่เสี่ยงต่อ
ชีวิตโดยการเฝ้าระวัง วินิจฉัย และแก้ไขภาวะวิกฤต ใช้และปรับแต่งเครื่องมือพิเศษต่างๆ ให้เหมาะสม
กับปัญหาและสภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วยแต่ละราย 
  2.5 การพยาบาลผู้คลอด 
    เป็นงานให้บริการพยาบาลผู้คลอดทุกระยะ ตั้งแต่ระยะรอคลอด ระยะคลอด และ
ระยะหลังคลอด โดยการเตรียมผู้คลอดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
คลอด เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของมารดาและทารก ตรวจสอบความก้าวหน้าของการตลอด ให้การ
พยาบาลตามความต้องการและปัญหาของผู้คลอด ท าคลอดในรายปกติ ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา 
และท าคลอดในรายผิดปกติ หรือมีภาวะแทรกซ้อน ปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้คลอด และทารกแรกเกิดที่มี
ปัญหาวิกฤต รวมทั้งทารกแรกคลอดที่มีน้ าหนักน้อย 
  2.6 การพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ 
    เป็นงานให้บริการพยาบาลผู้ป่วยที่รับการตรวจรักษาด้วยวิธีพิเศษ หรือใช้เครื่องมือ
พิเศษ โดยการเตรียมผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ ให้มีความพร้อม
ก่อนที่จะเริ่มการตรวจรักษา ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา เฝ้าระวังและแก้ไขภาวะแทรกซ้อน รวมทั้ง
ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมอืพิเศษให้คงสภาพอยู่เสมอ 
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  2.7 การพยาบาลผู้ป่วยทางจิต 
    เป็นงานบริการพยาบาลแก่ผู้ที่มีปัญหาทางจิตหรือสติปัญญา โดยการจ าแนกและ
วินิจฉัยปัญหาผู้ป่วยที่มีสาเหตุจากพยาธิสภาพหรือสติปัญญา ตามความรุนแรงของอาการและโรคทุกสภาพ 
ปฏิบัติกิจกรรมการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์ เฝ้าระวังอันตรายและภาวะแทรกซ้อน แก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากภาวะการเจ็บป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพ่ือบรรเทาอาการ สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ สอน แนะน าผู้ป่วยและประชาชนเกี่ยวกับการรักษาและส่งเสริมสุขภาพจิต การดูแลและ
ฝึกสมรรถนะคนปัญญาอ่อน รวมทั้งการป้องกันความพิการและการฟ้ืนฟูบุคลิกภาพของผู้ป่วย 
โดยก าหนดและจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพตามภาวะของผู้ป่วยให้สามารถปรับตนเข้าสู่สังคมได้ 

ลักษณะท่ี 3 งานด้านวิชาการพยาบาล 
  งานด้านวิชาการพยาบาล  หมายถึง  งานที่มีลักษณะเกี่ยวกับวิชาการทางการพยาบาล  
ได้แก่  การก าหนดการพัฒนาและการควบคุมมาตรฐานการพยาบาล การวิจัยและพัฒนา การก าหนด
รูปแบบ การพัฒนาระบบการพยาบาล การตรวจสอบ การควบคุมและการประเมินคุณภาพการ
พยาบาล การสร้างองค์กรการถ่ายทอด (Change agent) และการขยายรูปแบบสู่สถานบริการ
สาธารณสุข รวมทัง้การพัฒนาเจ้าหน้าที่และการให้การปรึกษา 
การก าหนดระดับของต าแหน่ง 
  ก าหนดระดับของต าแหน่งในแต่ละลักษณะงานได้ ดังนี้ 
  ลักษณะที่ 1 งานด้านการพยาบาลทั่วไป ก าหนดเป็นต าแหน่งในระดับ 6 หรือ 7 หรือ 

8 หรือ 9 หรือ 10 
  ลักษณะที่ 2 งานด้านการพยาบาลที่ ใช้ความรู้ ความสามารถพิเศษ ก าหนดเป็น

ต าแหน่งในระดับ 6 หรือ 7 หรือ 8 หรือ 9 หรือ 10 
  ลักษณะที่ 3 งานด้านวิชาการพยาบาล ก าหนดเป็นต าแหน่งในระดับ 6 หรือ 7 หรือ 8 

หรือ 9 หรือ 10 
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 2.2  หลักเกณฑ์การประเมิน 
  การประเมินบุคคลให้ด าเนินการ 3 ส่วนคือ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ก าหนดในหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ 
นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 โดยให้เพิ่มเติมในบางองคป์ระกอบ ดังนี้ 
  2.2.1 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล พิจารณาจาก 
   2.2.1.1 ข้อมลูทั่วไป 
   2.2.1.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    (1)  คุณวุฒิการศึกษา 
     มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามที่ ก.พ. 
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ถ้ามีคุณวุฒิไม่ตรง จะต้องได้รับการยกเว้นจาก ก.พ. และ 
 
    (2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
     จะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ หรือประกอบโรคศิลปะตามที่
ก าหนดไว้ ดังนี้ 
     1) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือ 
     2) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
     3) ประกาศนียบัตรหรือวุฒิ บั ตรในสาขาที่ ขอประเมิน (ถ้ามี )  เช่น

ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล เป็นต้น 
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 2.2.2  การประเมินคุณลักษณะของบุคคล  ให้พิจารณาประเมินจากคุณลักษณะ ดังนี้ 
 

รายการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
(พิจารณาจากพฤติกรรม) 

คะแนนเต็ม 
ระดับ 6-8 ระดับ 9-10 

1.  ความรับผิดชอบ 
2.  ความคดิริเริ่ม 
3.  การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ   
4. ความสามารถในการสื่อความหมาย 
5. ความประพฤติ 
6. การพัฒนาตนเอง  
7. การท างานร่วมกบัผู้อ่ืน 
8. บุคลิกภาพ 
9. วิสัยทัศน์ (Vision) 

15 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
- 

10 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
15 

รวม 100 100 
 
หมายเหตุ  รายละเอียดแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล ส าหรับการประเมินบุคคลในสาขา

พยาบาลศาสตร์ ก าหนดไว้ในภาคผนวก 1 
 
แนวทางการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล ให้ผู้รับผิดชอบประเมินตามเกณฑ์ในแบบประเมิน
คุณลักษณะของบุคคลในสาขาพยาบาลศาสตร์ในแต่ละระดับตามที่ได้ก าหนด ดังนี้ 
 ก. ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการประเมิน คือ ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของผู้ขอรับการประเมินโดยตรงและผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับ เป็นผู้ประเมิน 
 ข. การประเมินคุณลักษณะของบุคคลแต่ละรายการให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ก. พิจารณา
ก าหนดระดับการประเมินเป็น 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ และต้องแก้ไข แล้วให้เป็นคะแนน โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนนโดยประมาณ ดังนี้ 
 ดีมาก หมายถึง ได้คะแนนร้อยละ 91 - 100  ของคะแนนเต็ม 
 ดี หมายถึง ได้คะแนนร้อยละ 71 - 90  ของคะแนนเต็ม 
 พอใช้ หมายถึง ไดค้ะแนนร้อยละ 60 - 70 ของคะแนนเต็ม 
 ต้องแก้ไข หมายถึง ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60   ของคะแนนเต็ม 



 12 

 ค. ผู้ขอรับการประเมินต้องได้คะแนนในแต่ละรายการ และคะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา
ประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และผู้บังคับบัญชาในระดับที่เหนือขึ้นไปมีความเห็นสอดคล้องว่า ผ่านจึง
จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล แล้วจึงจะเสนอผลงานต่อไปได้ 
 ง. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาทั้งสองระดับมีความเห็นกรณีที่ผ่านและไม่ผ่าน แตกต่างกันจะต้อง
ระบุเหตุผล แล้วเสนอผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2535 เป็นผู้พิจารณาชี้ขาด 
 จ. กรณีไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ให้ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมินโดยตรง แจ้งผลการประเมินดังกล่าว ให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ
ว่ามสีิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ผู้ขอรบัการประเมินปรับปรุง พัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป 
 
 2.2.3  การประเมินผลงาน 
  2.2.3.1 ผลงานที่จะน ามาประเมิน ได้แก่ ผลงาน และ/หรือ ผลส าเร็จของงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานตามปกติ ในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขอประเมิน โดยไม่จ าเป็นต้องมีการ
จัดท าผลงานขึ้นใหม่ เพ่ือใช้ในการประเมินโดยเฉพาะ และเป็นผลงานที่แสดงถึงการใช้ความรู้ 
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในงานวิชาการเฉพาะด้าน เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ หรือวงการ
ด้านนั้นๆ 
  ทั้งนี้ ผลงานที่จะน ามาประเมินต้องแสดงขอบเขต คุณภาพ ความยุ่ งยากซักซ้อนในการ
ด าเนินงาน ประโยชน์ของผลงาน ความรู้ ความช านาญงาน และประสบการณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หรือการผลิตผลงานดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
  1) เป็นผลงานที่จัดท าขึ้นในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าระดับที่ขอประเมิน
ไม่เกิน 2 ระดับ 
  2) ผลงานวิชาการที่เสนอประเมินต้องไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ หรือเอกสาร
วิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
การฝึกอบรม 
  3) ผลงานวิชาการที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่า 
ผู้ขอรับการประเมินได้มีส่วนร่วมในการจัดท าหรือผลิตผลงานในส่วนใด อย่างไร หรือเป็นสัดส่วน
เท่าใด และมีค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานนั้น และจากผู้บังคับบัญชาด้วย ซึ่งเมื่อได้ลงชื่อรับรอง
และน าส่งเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ และหากพิสูจน์ได้ว่ าผู้มี
ผลงานร่วมรายใดได้ ให้ ค ารับรองที่ ไม่ ถูกต้องตามความเป็ นจริง โดยมี เจตนาช่ ว ยเหลือ 
ผู้ขอรับการประเมินผู้นั้น ผู้ขอรับการประเมินอาจถูกลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี  
 ในสาขาพยาบาลศาสตร์ ก าหนดให้ผู้ขอรับการประเมินจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดท าหรือ
ผลิตผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และระบุส่วนที่เป็นผู้ด าเนินการ 
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  4) ผลงานวิชาการที่ก าหนดให้มีการเผยแพร่ก่อนส่งประเมิน ผู้ขอรับการประเมินจะต้อง
เสนอผลงานฉบับจริงที่น าเผยแพร่ตามวิธีการที่ ก าหนดแล้ว ให้คณะกรรมการประเมินเป็น 
ผู้พิจารณาประเมิน 
  5) กรณีคณะกรรมการประเมินมีสติให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้ผู้ขอรับการประเมินด าเนินการปรับปรุงแก้ไขผลงานดังกล่าว แล้วส่งให้ส านักงาน 
ก.พ. หรือหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี ภายใน 6 เดือนหลังจากท่ีคณะกรรมการประเมินมีมติ 
 
 2.2.3.2 ผลงานที่จะน ามาประเมินในสาขาพยาบาลศาสตร์มีดังนี้ 
   (1) ผลงานย้อนหลัง 3 ปี แบ่งเป็น 
     1) ผลงานบริการหรือปฏิบัติการพยาบาล 
     2) ผลงานสอนหรือฝึกอบรม 
     3) ผลงานให้ค าปรึกษาแนะน า 
   (2) สรุปผลการปฏิบัติงานหรือผลส าเร็จของงาน 
   (3) ประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
   (4) ผลงานวิชาการ ได้แก่ เอกสารวิชาการ รายงานการศึกษาเฉพาะกรณี รายงานการ
ด าเนินงานโครงการ เอกสารประกอบการสอน คู่มือการปฏิบัติงาน บทความวิชาการเชิงวิเคราะห์ 
งานวิจัย หรือสื่อวิชาการ เช่น แถบบันทึกเสียง วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เป็นต้น 
 
   ผลงานบริการ หรือปฏิบัติการพยาบาล ผู้ขอรับการประเมินจะต้องแสดงผลงาน
ย้อนหลัง 3 ปี เปรียบเทียบให้เห็นผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวกับผลงานของหน่วยงาน 
   ผลงานสอบหรือฝึกอบรม และผลงานให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้ขอรับการประเมินจะต้อง
แสดงปริมาณงานที่ปฏิบัติจริง 
 
  โดยมีรายละเอียดและคุณภาพของผลงานของต าแหน่งในแต่ละระดับ ดังนี้ 
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ลักษณะท่ี 1 งานด้านการพยาบาลทั่วไป และ 
ลักษณะท่ี 2 งานด้านการพยาบาลที่ใช้ความรู้ความสามารถพิเศษ 

ชื่อต าแหน่ง 
ระดับคุณภาพ
ของผลงาน 

ผลงานที่ใชใ้นการประเมิน 

พยาบาลวิชาชีพ 9 ดีเด่น 1. ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ที่ใช้หลักวิชาชีพเฉพาะ
ทางการพยาบาลในการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากและ
ซับซ้อนมาก ต้องใช้ความรู้ ความช านาญงาน และ
ประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับในระดับกรม หรือระดับ
กระทรวง หรือวงการวิชาชีพการพยาบาลในระดับสูง
มากอย่างเห็นได้ชัด โดยเสนอผลการปฏิบัติงานด้าน 

1.1 งานบริการหรือปฏิบัติการพยาบาล และ 
1.2 งานสอนหรือฝึ กอบรมให้ การสอนหรือ

ฝึกอบรมในสาขาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับรองลงมา 
นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ่ืนๆ หรือการจัดฝึกอบรมในสาขา
การพยาบาลในหน่วยงาน หรือนอกหน่วยงาน และ 

 1.3 งานให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับงานในสาขา
วิชาชีพพยาบาลแก่ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลระดับรองลงมา 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
นักศึกษา เป็นต้น และ 

2. ผลงานวิชาการในสาขาวิชาชีพการพยาบาลซึ่ งมี
คุณภาพดีเด่น และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการหรือ
ประชาชน หรือประเทศชาติ หรือต่อความก้าวหน้าในงาน
วิชาชีพการพยาบาลในระดับสูงมากอย่างเห็นได้ชัดอย่าง
น้อย 1 ชิ้น แต่ ไม่ เกิน 3 ชิ้น โดยอาจจัดท าเป็นงาน 
วิจัย ต ารา บทความวิชาการเชิงวิเคราะห์ รายงานการ
ด าเนินงาน โครงการ หรือสื่อวิชาการ เช่น แถบบันทึกเสียง 
วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ซึ่งเป็นผลจาก
การริเริ่ม คิดค้น ทดลอง วิจัย หรือพัฒนาจากพ้ืนฐานของ
วิชาชีพหรือวิชาการพยาบาล 
      ผลงานวิชาการ ถ้าเสนอ 1 ชิ้น ผลงานชิ้นนั้นต้อง
เผยแพร่แล้วจึงเสนอประเมินได้ในกรณีที่เสนอมากกว่า 
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1 ชิ้น ผลงานหลักต้องเผยแพร่แล้วเช่นเดียวกัน 
พยาบาลวิชาชีพ 9 
(ต่อ) 

 โดยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับเขต หรือกรม หรือ
กระทรวง หรือสมาคมวิชาชีพ หรือสภาวิชาชีพ หรือ
เสนอในการประชุมเสนอผลงานทางวิชาการของ
หน่วยงานระดับเขต หรือกรม หรือกระทรวง หรือ
สมาคมวิชาชีพ หรือสภาวิชาชีพ เป็นต้น 

พยาบาลวิชาชีพ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเด่นเป็นพิเศษ 1. ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ที่ใช้หลักวิชาชีพเฉพาะ
ทางการพยาบาลในการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากและ
ซับซ้อนเป็นพิเศษต้องใช้ความรู้  ความช านาญงาน และ
ประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับในระดับกรม หรือระดับ
กระทรวง หรือระดับชาติ หรือวงการวิชาชีพการพยาบาลใน
ระดับสู งเป็นพิ เศษอย่างเห็นได้ชัด โดยเสนอผลการ
ปฏิบัติงานด้าน 
1.1 งานบริการหรือปฏิบัติการพยาบาล และ 
1.2 งานสอนหรือฝึกอบรม ให้การสอนหรือฝึกอบรม ใน
สาขาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับรองลงมา นักศึกษาพยาบาล 
นักศึกษาสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อ่ืน ๆ การจัดฝึกอบรมในสาขาการพยาบาลในหน่วยงาน 
หรือนอกหน่วยงาน และ 
1.3 งานให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับงานในสาขาวิชาชีพการ
พยาบาลแก่ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับรองลงมา เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา 
เป็นต้น และ 
2. ผลงานวิชาการในสาขาวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งมีคุณภาพ
ดีเด่นเป็นพิเศษและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือ
ประชาชน หรือประเทศชาติ หรือต่อความก้าวหน้าในงาน
วิชาชีพการพยาบาลในระดับสูงเป็นพิเศษอย่างเห็นได้ชัด 
อย่างน้อย 1 ชิ้น แต่ไม่ เกิน 3 ชิ้น โดยอาจจัดท าเป็น
งานวิจัย ต ารา หรือสื่อวิชาการ เช่น แถบบันทึกเสียง วีดิ
ทัศน์ 
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ชื่อต าแหน่ง 
ระดับคุณภาพ
ของผลงาน 

ผลงานที่ใช้ในการประเมิน 

พยาบาลวิชาชีพ 10 
(ต่อ) 

 ภาพยนตร์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ซึ่งเป็นผลจากการริเริ่ม 
คิดค้น ทดลอง วิจัย หรือพัฒนาจากพ้ืนฐานของการพัฒนา
วิชาชีพหรือวิชาการพยาบาล 

ผลงานวิชาการ ถ้าเสนอ 1 ชิ้น ผลงานชิ้นนั้นต้อง
เผยแพร่แล้วจึงเสนอประเมินได้ ในกรณีที่เสนอมากกว่า 1 
ชิ้น ผลงานหลักต้องเผยแพร่แล้วเช่นเดียวกัน โดยตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับเขต หรือกรม หรือกระทรวง หรือ
สมาคมวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพ หรือเสนอในการประชุม
เสนอผลงานทางวิชาการของหน่วยงานระดับเขต หรือกรม 
หรือกระทรวง หรือสมาคมวิชาชีพ หรือสภาวิชาชีพ  
เป็นต้น 
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ลักษณะท่ี 3 งานด้านวิชาการพยาบาล 

ชื่อต าแหน่ง 
ระดับคุณภาพ
ของผลงาน 

ผลงานที่ใช้ในการประเมิน 

นักวิชาการ 
พยาบาล 9 

ดีเด่น 1. ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ที่ใช้หลักวิชาการ
พยาบาลในการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน
ม าก  ต้ อ ง ใช้ ค ว าม รู้  ค ว า ม ช าน าญ งาน  แ ล ะ
ประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับในระดับกรม หรือระดับ
กระทรวง หรือวงการวิชาชีพการพยาบาลในระดับสูง
มากอย่างเห็นได้ชัด โดยเสนอผลการปฏิบัติงานด้าน 
    1.1 งานบริการวิชาการหรือปฏิบัติการพยาบาล และ 
    1 .2 งานสอนหรือฝึ กอบรม ให้ การสอนหรือ
ฝึกอบรมในสาขาการพยาบาลแก่ผู้ปฏิบัติงานระดับ
รองลงมา นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาสาขาอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ่ืน ๆ หรือการจัด
ฝึกอบรมในสาขาการพยาบาลในหน่วยงาน หรือนอก
หน่วยงาน และ 
   1.3 งานให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับงานในสาขา
การพยาบาลแก่ ผู้ ปฏิ บั ติ งาน ในระดับ รองลงมา 
นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เจ้ าหน้ าที่ ส าธารณ สุ ข อ่ืน  ๆ  หรือแก่หน่ วยงาน 
สถานพยาบาลระดับต่าง ๆ เป็นต้น และ 

2. ผลงานวิชาการในสาขาการพยาบาลซึ่งมีคุณภาพดีเด่น 
และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือประชาชน หรือ 
ประเทศชาติ หรือต่อความก้าวหน้าในงานการพยาบาล
ในระดับสูงมากอย่างเห็นได้ชัดอย่างน้อย 1 ชิ้น แต่ไม่
เกิน 3 ชิ้น โดยอาจจัดท าเป็นงานวิจัย ต าราบทความ
วิชาการเชิงวิเคราะห์ รายงานการด าเนินงานโครงการ
หรือสื่ อวิช าการ เช่น  แถบบั นทึ ก เสี ยง วีดิทั ศน์ 
ภาพยนตร์ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลจากการ
ริเริ่ม คิดค้น ทดลอง วิจัย หรือพัฒนาจากพ้ืนฐานของ
วิชาการพยาบาล 
 

 



 18 

 

ชื่อต าแหน่ง 
ระดับคุณภาพ
ของผลงาน 

ผลงานที่ใช้ในการประเมิน 

นักวิชาการ 
พยาบาล 9 
(ต่อ) 

 ผลงานวิชาการ ถ้าเสนอ 1 ชิ้น ผลงานชิ้นนั้นต้อง
เผยแพร่แล้ว จึงเสนอประเมินได้  ในกรณีที่ เสนอ
มากกว่ า  1  ชิ้ น  ผ ล งาน ห ลั กต้ อ ง เผ ยแพ ร่ แ ล้ ว
เช่นเดียวกัน โดยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับเขต 
หรือกรม หรือกระทรวง หรือสมาคมวิชาชีพ หรือสภา
วิชาชีพ หรือเสนอในการประชุมเสนอผลงานทาง
วิชาการของหน่ วยงานระดับ เขต หรือกรม หรือ
กระทรวง หรือสมาคมวิชาชีพ หรือสภาวิชาชีพ เป็นต้น 

นักวิชาการ 
พยาบาล 10 

ดีเด่นเป็นพเิศษ 1. ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี  ที่ ใช้หลักวิชาการ
พยาบาลในการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน
เป็นพิ เศษต้องใช้ความรู้  ความช านาญงาน และ
ประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับในระดับกรม หรือ
ระดับกระทรวง หรือระดับชาติ หรือวงการวิชาชีพการ
พยาบาลในระดับสูงเป็นพิเศษอย่างเห็นได้ชัด โดยเสนอ
ผลการปฏิบัติงานด้าน 
1.1 งานบริการวิชาการหรือปฏิบัติการพยาบาล และ 
1.2 งานสอนหรือฝึกอบรม ให้การสอนหรือฝึกอบรมใน
สาขาการพยาบาลแก่ผู้ปฏิบัติงานระดับรองลงมา 
นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ่ืนๆ หรือการจัดฝึกอบรมใน
สาขาการพยาบาลในหน่วยงาน หรือนอกหน่วยงาน 
และ 
1.3 งานให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับงานในสาขาการ
พยาบาลแก่ผู้ปฏิบัติงานระดับรองลงมา นักศึกษา
พยาบาล นักศึกษาสาขาอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอ่ืนๆ หรือแก่หน่วยงาน สถานพยาบาล
ระดับต่างๆ เป็นต้น และ 

2. ผลงานวิชาการในสาขาการพยาบาล ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น
เป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือ
ประชาชน หรือประเทศชาติ หรือต่อความก้าวหน้าใน 
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ชื่อต าแหน่ง 
ระดับคุณภาพ
ของผลงาน 

ผลงานที่ใช้ในการประเมิน 

นักวิชาการ 
พยาบาล 10 
(ต่อ) 

 งานการพยาบาลในระดับสูงเป็นพิเศษอย่างเห็นได้ชัด
อย่างน้อย 1 ชิ้น แต่ไม่เกิน 3 ชิ้น โดยอาจจัดท าเป็น
งานวิจัย ต ารา หรือสื่อวิชาการ เช่น แถบบันทึกเสียงวีดิ
ทัศน์ ภาพยนตร์ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลจาก
การริเริ่ม คิดค้น ทดลอง วิจัย หรือพัฒนาจากพ้ืนฐาน
ของวิชาการพยาบาลผลงานวิชาการ ถ้าเสนอ 1 ชิ้น 
ผลงานชิ้นนั้น  ต้องเผยแพร่แล้ว จึงเสนอประเมินได้ ใน
กรณีที่เสนอมากกว่า 1 ชิ้น ผลงานหลักต้องเผยแพร่แล้ว 
เช่นเดียวกันโดยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับเขตหรือ
กรม หรือกระทรวง หรือสมาคมวิชาชีพ หรือสภาวิชาชีพ 
หรือเสนอในการประชุมเสนอผลงานทางวิชาการของ
หน่วยงานระดับเขต หรือกรม หรือกระทรวง หรือสมาคม
วิชาชีพ หรือสภาวิชาชีพ เป็นต้น 
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3. แนวทางการประเมินผลงาน 
 3.1 องค์ประกอบในการประเมิน 
  การประเมินผลงานของสาขาพยาบาลศาสตร์ ได้ก าหนดคะแนนเต็มในแต่ละระดับเท่ากับ 
100 คะแนน โดยมีองค์ประกอบและแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

ก. การประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ต ารงต าแหน่งในระดับ 9 มี 3 องค์ประกอบคือ 
องคป์ระกอบและแนวทางในการพิจารณา   คะแนน 
1) ผลงานย้อนหลัง 3 ปี 
    -  ผลงานบริการ/ปฏิบัติการพยาบาล      10 
    -  ผลงานสอนหรือฝึกอบรม       20 
    -  ผลงานให้ค าปรึกษาแนะน า       15 
2) ประสบการณ์การปฏิบัติงาน       10 
3) ผลงานวิชาการ         45 
    -  คุณภาพและความยุ่งยาก (25 คะแนน) 
    -  ประโยชน์ของผลงาน (15 คะแนน)      
    -  การเผยแพร่ผลงาน (5 คะแนน)  

ข. การประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ต ารงต าแหน่งในระดับ 10 มี 3 องค์ประกอบคือ 
องคป์ระกอบและแนวทางในการพิจารณา   คะแนน 
1) ผลงานย้อนหลัง 3 ปี 
    -  ผลงานบริการ/ปฏิบัติการพยาบาล      5 
    -  ผลงานสอนหรือฝึกอบรม       20 
    -  ผลงานให้ค าปรึกษาแนะน า       15 
2) ประสบการณ์การปฏิบัติงาน       10 
3) ผลงานวิชาการ         50 
    -  คุณภาพและความยุ่งยาก (30 คะแนน) 
    -  ประโยชน์ของผลงาน (15 คะแนน)      
    -  การเผยแพร่ผลงาน (5 คะแนน)  

 3.2 เกณฑ์การตัดสิน 
     การประเมินผลงาน ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนน ดังนี้ 
      ระดับ 8-10 ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
     ในกรณีที่ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแตกต่างกัน ให้ตัดสินการ
ประเมิน โดยผู้ที่ผ่านการประเมินต้องได้รับผลการพิจารณา “ผ่าน” จากกรรมการ 2 ใน 3 หรือ  
3 ใน 4 หรือคิดเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนกรรมการ ทั้งนี้คะแนนรวมต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ในระดับ 9 หรือ 10 

----------------------------------------- 
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ภาคผนวก 1 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล สาขาพยาบาลศาสตร์ 
 

ชื่อ-สกุล.................................ขอประเมินต าแหน่ง/ระดับ......................................ด้าน....................... 
 
ตอนที่ 1                           รายการประเมิน 

(พิจารณาจากพฤติกรรม) 
ผลการประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้รับ 
1 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 
 

 
 
 
 

ความรับผิดชอบ 

- เอาใจใส่ในการท างานที่ได้รับมอบหมายและ/หรืองานที่เกี่ยวข้อง 

- ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความส าเร็จและความผิดพลาด 

- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและ/หรือแก้ไขปัญหา 
หรอื ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

- อุทิศเวลาให้กับงานในความรับผิดชอบ 

- ช่วยเหลืองานอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรทั้งงานโดยตรงและ
งานที่เก่ียวข้อง 

ความคิดริเริ่ม 

- คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีด าเนินการใหม่ๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน 

- แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถ
ปฏิบัติได้ 

- แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอโดยเฉพาะในสายวิชาชีพ
และในสายงานของตน 

- ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีท างานให้มี
ประสิทธิภาพ และ ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 

- สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 

- มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 

- วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใด ๆ 

- วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี 

- ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

- เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 

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

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

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

 

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

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

................. 
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รายการประเมิน 
(พิจารณาจากพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 

4 
 

ความสามารถในการสื่อความหมาย 

- สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคบับัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
ผู้รับบริการ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 

- ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน
โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 

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

 
 

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

 

5 
 
 
 
 

 
6 
 
 
 

 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 

9 

ความประพฤติ 
-    ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานและราชการ 

- ปฏิบัติตามข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพล
เรือน และวิชาชีพของตน 

- มีความประพฤติส่วนตัวที่เหมาะสม 

- มีความซื่อสัตย์สุจริต 
การพัฒนาตนเอง 

- แสวงหาติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็น
ความก้าวหน้าทางวิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ 

- สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา 

- น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

- ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับผู้อื่น 

- เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน 
บุคลิกภาพ 

- มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยน 

- มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

- ควบคุมอารมณ์ได้ 

- มีความเป็นผู้น า 
วิสัยทัศน์ (Vision) ตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป 

- คาดการณ์หรือพยากรณ์สถานการณ์ข้างหน้าอย่างมีหลักการและเหตุผล 
-   ก าหนดกลยุทธ์และวางแผนด าเนินการเพ่ือรองรับสิ่งที่คาดว่าจะ

เกิดข้ึนทั้งด้านที่เป็นผลโดยตรง หรือผลกระทบ 

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

 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 

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

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

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

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

 รวม 100 ................. 
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ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน 
ความเห็นของผู้ประเมิน 
 (  ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
 (  ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) 

  (ระบุเหตุผล)................................................................................................................................ 
.....................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................... ............................ 

 
 (ลงชื่อผู้ประเมิน) ............................................. 
  (...........................................) 
 (ต าแหน่ง)  ............................................. 
 (วันที่) ........../........../.......... 

 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 
 (  ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
 (  ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการ ดังนี้ ............................................ 

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

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

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

 (ลงชื่อผู้ประเมิน) ............................................. 
  (...........................................) 
 (ต าแหน่ง)  ............................................. 
 (วันที่) ........../........../.......... 
 
 
 หมายเหตุ กรณทีี่ผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับเห็นควรให้ผ่านการประเมิน ให้น าเสนอผลงาน

เพ่ือขอรับการประเมินได้ 
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ความเห็นของผู้มีอ านาจตามมาตรา 52  (กรณีที่ความเห็นของผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับ แตกต่างกัน) 
 
 (   ) ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล) ...................................................................................................... 

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

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

..............................................................................................................................................................
. 
 
 (   ) ไม่ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล) ............................................................ .......................................... 

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

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

..............................................................................................................................................................
. 
 
 (ลงชื่อผู้ประเมิน) ............................................. 
  (...........................................) 
 (ต าแหน่ง)  ............................................. 
 (วันที่) ........../........../.......... 
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ภาคผนวก 2 

แบบแสดงผลงานย้อนหลัง 3 ปี 

1.  ผลงานบริการหรือปฏิบัติการพยาบาล 

ล าดับ 
ที ่

ลักษณะงานด้าน
บริการ/

ปฏิบัติการ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณงานด้านบริการ/ปฏิบัติการ 

หมายเหตุ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ....... 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ....... 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ....... 
หน่วย 
งาน 

เฉพาะ
ตัว 

หน่วย 
งาน 

เฉพาะ
ตัว 

หน่วย 
งาน 

เฉพาะ
ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

2. ผลงานสอนหรือฝึกอบรม 

ล าดับ 
ที ่

วิชาทีส่อนหรือ
ฝึกอบรม 

ผู้รับการสอน 
หรือฝึกอบรม 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ....... 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ....... 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ....... 

ช.ม. คน ช.ม. คน ช.ม. คน 
 
 
 

 
 
ระบุหัวข้อที่สอน 

 
 

ระบุกลุ่มบุคคลที่ 
รับการสอน 
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3. ผลงานให้ค าปรึกษาแนะน า 

ล าดับ
ที ่

เรื่องให้ค าปรึกษา ผู้รับค าปรึกษา 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ....... 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ....... 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ....... 
ครั้ง/คน ครั้ง/คน ครั้ง/คน 

  
ระบุเรื่องที่ให้การ
ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบุกลุ่มหรือ
บุคคลที่ขอรับ
การปรึกษา 

   

 
หมายเหตุ ผลงานย้อนหลัง 3 ปี ให้เสนอผลงานที่ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะ

ได้รับการแต่งตั้ง โดยเสนอผลงานย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณก่อนปีที่ส่งค าขอประเมิน 
  กรณีที่ลาศึกษาต่อ การเสนอผลงานย้อนหลัง 3 ปี ให้เสนอผลงานของปีงบประ 

มาณก่อนนั้นแทน 
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ภาคผนวก 3 

แบบสรุปผลการปฏิบัติงานหรือผลส าเร็จของงาน 
 
 

เรื่อง “........................................................... ........” 
  (ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการ) 
 
ก.  ความส าคัญของผลงาน 
 ................................................................................ ............................................................... 
 ...............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................... 
ข.  วิธีการ/ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
 ........................................................................................................................... .................... 
 ............................................................................................... ................................................ 
 ......................................................................................... ...................................................... 
ค.  ลักษณะที่แสดงถึงความยุ่งยากของงาน 
 ...............................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................... ......... 
 ............................................................................................................................. .................. 
ง.  ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา 
 ................................................................ ............................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................................  
จ.  การน าผลงานไปใช้ประโยชน์/อ้างอิง 
 ............................................................................................................................................... 
 ................................................................................................... ............................................ 
 ....................................................................... ........................................................................ 

 
 


