
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน 
 

 
ของ 

 
 
 
 

...................................(ชือ่ผู้จัดทำ).................................. 

ตำแหน่ง....................................................ตำแหน่งเลขที.่.......................... 

ส่วนราชการ.................................... 

 
 
 
 
 
 

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 

ตำแหน่ง....................................................ตำแหน่งเลขที่............................. 

ส่วนราชการ.................................... 
 
 
 

 



 

สารบัญ 
 
              หัวข้อ         เลขหน้า 
ส่วนที่1  ข้อมูลส่วนบุคคล          
   1. ชื่อ 
   2. ตำแหน่งปัจจบุัน 
   3. ตำแหน่งที่ขอประเมิน 
   4. ประวัติส่วนตวั 
   5. ประวัติการศึกษา 
   6. ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 
   7. ประวัติการรับราชการ 
   8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
   9. ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน 
   10. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งปัจจุบนั 
            11. หน้าที่ความรับผดิชอบของตำแหน่งทีจ่ะแต่งตัง้         
ส่วนที่ 2  ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
   1. ชื่อเรื่อง 
   2. ระยะเวลาที่ดำเนินการ 
   3. ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ใช้ในการปฏบิัติงาน 
   4. สรุปสาระสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินการ และเปา้หมายของงาน 
   5.ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ) 
   6. การนำไปใช้ประโยชน์ / ผลกระทบ 
   7. ความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินการ 
   8. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนนิการ 
   9. ข้อเสนอแนะ 
   10. การเผยแพร่ผลงาน 
   11. ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน  
เอกสารแนบท้ายประกอบคำขอประเมินบุคคล 

       - สำเนา ก.พ. 7 
  - สำเนาใบประกอบวชิาชีพฯ 

       - สำเนาหลักฐานการเปลีย่นชื่อ-สกุล 
  - สำเนาหลักฐานการต่อใบประกอบวิชาชีพฯกรณีใบประกอบวิชาชีพหมดอายุ 
  - ถ้าปฏิบัติงานฯลฯไม่ตรง ต้องมีหนังสือรับรอง 
  - คำสั่งจา้งลูกจา้งชั่วคราวเงินบำรุงต่อเนื่องทุกปีจนกระทั่งลาออ   



ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ชื่อ (ผู้ขอรับการประเมิน)……………………………………………………………………………………………………….……… 

2. ตำแหน่งปัจจุบัน...........................................ระดับ................................. (ด้าน………………………….....) (ถ้ามี) 
    ตำแหน่งเลขท่ี……………………สังกัด งาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน.…………………………………………………………………… 
    กอง/ ศูนย/์ สำนัก...............……………………………………………………..…….กรม…………………………….………… 

3. ตำแหน่งที่ขอประเมิน.............................................ระดับ...........................(ด้าน………………….……….) (ถ้ามี) 
    ตำแหน่งเลขท่ี……………………สังกัด งาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน.…………………………………………………………………… 
    กอง/ ศูนย/์ สำนัก...............……………………………………………………..…….กรม…………………………….………… 

4.  ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ.7) 
     เกิดวันที่………….เดือน………………….พ.ศ…………รวมอายุ………….ปี………………เดือน 
     อายุราชการ………………….ปี …………………..เดือน  ปีเกษียณ................................... 

5.  ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิและวิชาเอก 
(ชื่อปริญญา) 

ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบัน 

- ................................................... 
- ………………………………..….………. 
- …………………………………………… 
- …………………………………………… 

……………………………………………..…. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

……………………………….……… 
………………………………….…… 
………………………………….…… 
…………………………….………… 

6.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ชื่อใบอนุญาต)…………..................…. เลขที่ใบอนุญาต........................... 
    วันออกใบอนุญาต……………………………………………..…….วันหมดอาย…ุ…………......….………(พร้อมแนบสำเนา)
7.ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการหรือได้รับการจ้างประเภทต่างๆ จนถึงปัจจุบันแสดงเฉพาะที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในการดำรงตำแหน่งในสายงานต่างๆ) พร้อม
แนบสำเนา ก.พ. 7 และสัญญาจ้างต่างๆ เฉพาะกรณีการจ้างประเภทอ่ืน ของกระทรวงสาธารณสุข 

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด 
……………………….
………………… 
…………………… 
….………………… 
………………… 

……………………………
………………… 

……………………… 
……………………………

……………… 

…………………………
…………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 

 

………………………
………………… 
…………………… 
…………………… 
………………… 

 
 

  



                   
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 
8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 

ปี ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน/หน่วยงานที่จัดอบรม 
………………………
……………………. 
......................... 
.......................... 

 

………………….……. 
………………………..  
............................. 
............................. 

………………..……………. 
…………….……………….. 
.................................... 
.................................... 

………..….……………. 
…………..……………… 
............................... 
............................... 

9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น  
    เป็นหัวหน้าโครงการ, หัวหน้างาน, กรรมการ, อนุกรรมการ, วิทยากร, อาจารย์พิเศษ เป็นต้น) 
    …………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
    ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
    ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
     
10. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งปัจจุบัน 
    …………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
    ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
    ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 
11. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง         
    …………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
    ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
    ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 

 



ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)  

สรุปผลการตรวจคุณสมบัติของบุคคล   

  1. วุฒิการศึกษา 
     (     ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
     (     ) ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 62 
   2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ากำหนดไว้) 
     (     ) ตรงตามที่กำหนด ใบอนุญาตเลขท่ี ….......................................………..       
     (     ) ไม่ตรงตามที่กำหนด 
   3. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 
     (     )  ครบตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
     (     )  ไม่ครบ แต่จะครบกำหนดในวันที่…..............................................…… 
   4. ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง 
        (ให้รวมถึงการดำรงตำแหน่งในสายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลด้วย) 
     (     ) ครบตามท่ี ก.พ. กำหนด   
     (     ) ไมค่รบ ให้ส่งคณะกรรมการประเมินบุคคลพิจารณา 
    5. การประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
     (     )  ผ่านการประเมิน                 (     )  ไม่ผ่านการประเมิน เหตุผล............................................ 
    6.  สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
    (     ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการต่อไปได้      
    (     )  ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล)............................................................................……………. 

 
            ลงชื่อ…………………………..(ผู้ตรวจสอบ) 

                                                                    (………………………......) 
                                                             ตำแหนง่......................................................... 
                                                (หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่/ ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่)                                                                                                                   

                                                                   วันที่.........เดือน.................พ.ศ................ 
 

 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน * 

1. ชื่อเรื่อง  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….……………………………………………….…………………………….. 

2. ระยะเวลาการดำเนินการ..……………………………….………………………………………………………………………………. 

3. ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
3.1 การทบทวนวรรณกรรม  
3.2 ทฤษฎีทางการพยาบาล   
3.3 กรณีศึกษา  

4. สรุปสาระสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินการ และเป้าหมายของงาน 
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ) 
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. การนำไปใช้ประโยชน์ / ผลกระทบ 
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินการ 
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 



ส่วนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน (ต่อ) 

8 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ 
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..       
 

9. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     
10. การเผยแพร่ผลงาน 

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     
11. ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี) หากผู้ขอประเมินดำเนินการเพียงผู้เดียวให้ระบุชื่อและสัดส่วน      
      ผลงาน 100%  
     1) ...............................................................................................สัดสว่นผลงาน............... ........(ระบุร้อยละ) 
     2) ...............................................................................................สัดสว่นผลงาน............... ........(ระบุร้อยละ) 
     3) ...............................................................................................สั ดสว่นผลงาน.......................(ระบุร้อยละ) 

ฯลฯ 
 
                        ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                                   (ลงชื่อ)……………………………………. 
                                                                           (...............................................) ผู้ขอประเมิน 
                                                                   (วนัที่)............./................................/..............   
                                   
 

 



ส่วนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน (ต่อ) 

 
                ขอรับรองว่าสัดส่วนการดำเนินการข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ (ถ้ามี) 
 

รายช่ือผู้มีส่วนร่วมในผลงาน ลงลายมือชื่อ 

1. ชื่อผู้ขอรับการประเมิน......................................  

2. ชื่อผู้ร่วมดำเนินการ (ถ้ามี).................................  

3. ชื่อผู้ร่วมดำเนินการ (ถ้ามี).................................  

      
    ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                        
                                                                       (ลงชื่อ)........................................................ 

                                                                               (....................................................) 
                                                                                     หัวหน้าพยาบาล 

                                                                  (วันที่)............./................................/.............. 
 
                                                                       (ลงชื่อ)........................................................ 

                                                                               (....................................................) 
                                                                                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
                                                                  (วันที่)............./................................/............. . 

 
หมายเหตุ       
 1. กรณีส่งผลงานมากกว่า 1 เรื่อง ผู้ขอประเมินจะต้องจดัทำเอกสารในส่วนที่ 2 ผลงานท่ีเป็นผลการ 
ปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน เพื่อประกอบการพิจารณาให้ครบตามจำนวนเรื่องที่ส่งประเมิน 
                      2. กรณีขอประเมินผลงานตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ไม่ต้องส่งผลงานฉบับเต็ม (Full paper) และ         
ขอประเมินระดับชำนาญการพิเศษ บางสายงาน ที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนดให้ส่งเฉพาะเอกสารเผยแพร่ผลงาน 
โดยไม่ได้ส่งผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) ผู้ขอประเมินจะต้องจัดทำรายละเอียดของเนื้อหาผลงานวิชาการที่จัดทำ 
โดยสรุปไว้ในส่วนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน (ข้อ 1 – 11) ให้เนื้อหาผลงานมีความชัดเจน
ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 15 หน้า 
  3. คำรับรองจากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 2 ระดับ คือ ผู้บังคับบัญชาท่ีกำกบัดูแล และผู้บังคับบัญชา     ที่
เหนือข้ึนไปอีก 1 ระดับ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ก็ให้มีคำรับรอง 1 ระดับได้ 



 

คู่มือแนวทางการเขียนเพ่ือขอประเมินผลงาน  

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุผลงาน 

การตั้งค่าหน้ากระดาษ 

 

 
 

ปกใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 20 

เนื้อหา ทั้งหมดใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 

ใช้เลขอาราบิค 

 

 

 
 
 

 

 

 



 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ชื่อ (ผู้ขอรับการประเมิน)……………………………………………………………………………………………………….……… 

2. ตำแหน่งปัจจุบัน...........................................ระดับ................................. (ด้าน………………………….....) (ถ้ามี) 
    ตำแหน่งเลขท่ี……………………สังกัด งาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน.…………………………………………………………………… 
    กอง/ ศูนย/์ สำนัก...............……………………………………………………..…….กรม…………………………….………… 

3. ตำแหน่งที่ขอประเมิน.............................................ระดับ...........................(ด้าน………………….……….) (ถ้ามี) 
    ตำแหน่งเลขท่ี……………………สังกัด งาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน.…………………………………………………………………… 
    กอง/ ศูนย/์ สำนัก...............……………………………………………………..…….กรม…………………………….………… 

4.  ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ.7) 
     เกิดวันที่………….เดือน………………….พ.ศ…………รวมอายุ………….ปี………………เดือน 
     อายุราชการ………………….ปี …………………..เดือน  ปีเกษียณ................................... 

5.  ประวัติการศึกษา  
คุณวุฒิและวิชาเอก 

(ชื่อปริญญา) 
ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบัน 

- ................................................... 
- ………………………………..….………. 
- …………………………………………… 
- …………………………………………… 

……………………………………………..…. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

……………………………….……… 
………………………………….…… 
………………………………….…… 
…………………………….………… 

6.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ชื่อใบอนุญาต)…………..................…. เลขที่ใบอนุญาต........................... 
    วันออกใบอนุญาต……………………………………………..…….วันหมดอาย…ุ…………......….………(พร้อมแนบสำเนา)
7.ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการหรือได้รับการจ้างประเภทต่างๆ จนถึงปัจจุบันแสดงเฉพาะที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในการดำรงตำแหน่งในสายงานต่างๆ) พร้อม
แนบสำเนา ก.พ. 7 และสัญญาจ้างต่างๆ เฉพาะกรณีการจ้างประเภทอ่ืน ของกระทรวงสาธารณสุข 

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด 
……………………….………
……………………….……… 
……………………….………
……………………….……… 
……………………….……… 

……………………….……………
………………….……… 

……………………….……………
………………….……… 

……………………….……… 

……………………….…………
…………………….……… 

……………………….…………
…………………….……… 

……………………….……… 

……………………….………
……………………….……… 
……………………….………
……………………….……… 
……………………….……… 

 
                  



ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 
8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 

ปี ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน/หน่วยงานที่จัดอบรม 
………………………
……………………. 
......................... 

………………….……. 
………………………..  
............................. 

………………..……………. 
…………….……………….. 
.................................... 

………..….……………. 
…………..……………… 
.............................. 

9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น  
    เป็นหัวหน้าโครงการ, หัวหน้างาน, กรรมการ, อนุกรรมการ, วิทยากร, อาจารย์พิเศษ เป็นต้น) 
    ไม่ต้องพิมพ์ในส่วน วงเล็บ ส่วนวงเล็บเป็นคำอธิบาย 
    ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
        10. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งปัจจุบัน 

    หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน (ตามลักษณะงาน ในตำแหน่งปัจจุบัน) .....ตามรายละเอียด
ของงานที่ทำ โดยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติการพยาบาล ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในทางวิชาการ 
ในการทำงาน ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงในด้านพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานภายใต้การ
กำกับดูแลของหัวหน้างาน  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่สอดคล้องกับ
งานตามขอบเขตของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง มีการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
โดยมีการวางแผนการทำงาน การประสานงาน ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาผู้ป่วย
และญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการฟ้ืนฟูสภาพ เพ่ือให้สามารถ
กลับไปดูแลตนเองและครอบครัวได้  

(หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ดำรงอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยบรรยายลักษณะงานที่ดำรงอยู่ )  
(อธิบายลักษณะงาน ให้สอดคล้องกับงานในตำแหน่ง ดังกล่าวข้างต้น) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1 ด้านบริหาร : ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงในด้านพยาบาล
วิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  

    : การจัดอัตรากำลัง การจัดทำแผนงาน โครงการ การกำกับติดตามงาน การ
นิเทศงาน การจัดการข้อร้องเรียน การบริหารความเสี่ยง  

      5.2 ด้านบริการ : ปฏิบัตติิงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญสูงในด้านพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก                   



                               : คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพที่ซับซ้อน เฉพาะงาน การปฏิบัติงานรายโรค 
การทำหัตถการเฉพาะ รวมทั้งการปรับใช้การบำบัด เครื่องมือพิเศษ ให้สอดคล้องกับภาวะของโรค เพ่ือ
ช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ช่วยให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยจากภาวะที่คุกคามได้อย่างทันที 
                                : การส่งเสริม ป้องกัน ดูลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่น ๆ 
ทางด้านสุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 

         5.3 ด้านวิชาการ : พัฒนาข้อมูล จัดทำเอกสาร คู่มือ ตำรา สื่อเอกสารเผยแพร่ พัฒนา
เครื่องมืออุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
องค์กร 

                             : สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การปฐมนิเทศ การจัดบอร์ดวิชาการ การจัดนิทรรศการ จัดประชุม
อบรมวิชาการ การนำเสนอ Case Conference ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของศึกษาดูงาน 

5.4 ด้านประสานงาน : ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและ
คำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กำหนด 

: ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
11. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ในตำแหน่งที่สูงขึ้น เช่น ระดับชำนาญการ/
ชำนาญการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่บ่งถึงความชำนาญการ: โดยสรุปการบรรยายในภาพรวม)     
      ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน/พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ซึ่งต้องกำกับ 
แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชำนาญสูงในด้านพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงในด้านพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่สอดคล้องกับงานตาม
ขอบเขตของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง มีการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยมี
การวางแผนการทำงาน การประสานงาน ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาผู้ป่วยและญาติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการฟ้ืนฟูสภาพ เพื่อให้สามารถกลับไปดูแล
ตนเองและครอบครัวได้ รวมถึงการสอนนิเทศ ฝึกอบรบความรู้ทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ผู้ร่วมอบรมภายนอก   

หมายเหตุ       
 1. กรณีส่งผลงานมากกว่า 1 เรื่อง ผู้ขอประเมินจะต้องจดัทำเอกสารในส่วนที่ 2 ผลงานท่ีเป็นผลการ 
ปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน เพื่อประกอบการพิจารณาให้ครบตามจำนวนเรื่องที่ส่งประเมิน 



                      2. กรณีขอประเมินผลงานตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ไม่ต้องส่งผลงานฉบับเต็ม (Full paper) และ         
ขอประเมินระดับชำนาญการพิเศษ บางสายงาน ที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนดให้ส่งเฉพาะเอกสารเผยแพร่ผลงาน 
โดยไม่ได้ส่งผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) ผู้ขอประเมินจะต้องจัดทำรายละเอียดของเนื้อหาผลงานวิชาการที่จัดทำ 
โดยสรุปไว้ในส่วนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน (ข้อ 1 – 11) ให้เนื้อหาผลงานมีความชัดเจน
ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 15 หน้า 
  3. คำรับรองจากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 2 ระดับ คือ ผู้บังคับบัญชาท่ีกำกับดูแล และผู้บังคับบัญชา     ที่
เหนือข้ึนไปอีก 1 ระดับ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ก็ให้มีคำรับรอง 1 ระดับได้ 

 
 
คำอธิบายเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน 

1.การเขียนกรณีศึกษา 
1. ชื่อเรื่อง……………………………………………………………………………………………………….………… 
2. ระยะเวลาที่ดำเนินการ……………………………………………………………………………………….……… 

3. ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
3.1 ความรู้เกี่ยวกับโรคที่ศึกษา ประกอบด้วย 

3.1.1 กายวิภาค และสรีรวิทยาของระบบที่เกี่ยวข้อง 

3.1.2  ความหมายของโรค 

3.1.3  อุบัติการณ์เกิดของโรค 

3.1.4  สาเหตุของโรค/ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค 

3.1.5  อาการ และอาการแสดงของโรค 

3.1.6  การวินิจฉัยโรค 

3.1.7 การรักษาโรค และข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ใช้ในกรณีศึกษา 

ยาที่ใช้ในกรณีศึกษา เลือกเฉพาะยาที่ใช้ในการรักษาโรค โดยสรุปในส่วนของชื่อยา 

กลุ่มยา การออกฤทธิ์ ผลข้างเคียง และการพยาบาลที่สำคัญ  

               3.1.8     การพยาบาลที่สอดคล้องกับโรคที่ศึกษา ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 

    3.2 ทฤษฎีทางการพยาบาล ที่ใช้ ในการพยาบาลนั้น สอดคล้องกับ กรณีศึกษานั้นอย่างไร              

(โดยอธิบายแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง)  

          3.2.1 ทฤษฎีแบบแผนสุขภาพกอร์ดอน 11 แบบแผน ........................................  

          3.2.2 ทฤษฎีทางการพยาบาลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ...เช่น Orem Roy  Stress etc................ 

ข้อ 3.1-3.2 สรุปไม่เกิน 10-15 หน้า 

          



3.3 กรณีศึกษา ประกอบด้วย 

                 3.3.1 การรวบรวมข้อมูลประวัติสุขภาพ อาการสำคัญ การเจ็บป่วยปัจจุบัน ประวัติการเจ็บป่วย

ในอดีต ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว ประเมินสภาพผู้ป่วยตามระบบ แบบประเมิน 11 แบบแผนสุขภาพ

ของกอร์ดอน 

3.3.2 ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษอ่ืนๆ 

3.3.3 ข้อมูลการรักษาของแพทย์ตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่าย 

3.3.4 สรุปอาการและการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่าย 

(สรุปในแต่ละวัน ประกอบด้วยอาการ อาการแสดง การรักษา/ยา/ผ่าตัด/หัตถการ/การ

ตรวจรักษาพิเศษ การพยาบาล และผลการรักษาพยาบาล)  

                 3.3.5  การพยาบาลผู้ป่วยตามหลักของกระบวนการพยาบาล โดยจัดลำดับความสำคัญของข้อ

วินิจฉัยทางการพยาบาลครอบคลุมองค์รวม ประกอบด้วย 

  1) การประเมินปัญหา/สภาพผู้ป่วย  

  2) การวินิจฉัยการ พยาบาล ระบุข้อมูลสนับสนุนของปัญหา และวัตถุประสงค์  

  3) การวางแผนการพยาบาล ระบุเกณฑ์การประเมินผล และกิจกรรมการพยาบาล  

  4) การปฏิบัติการพยาบาล  

4. สรุปสาระสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินการ และเป้าหมายของงาน  

            4.1 หลักการและเหตุผลในการศึกษา เป็นการเกริ่นนำถึงท่ีมาของปัญหา ระบุข้อมูลอุบัติการณ์ของ

โรคสะท้อนถึงความสนใจที่จะศึกษา 

 4.2 วัตถุประสงค์ (วัตถุประสงค์ของการทำกรณีศึกษา ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการดูแลผู้ป่วย) 

4.3 เป้าหมาย (กรณีศึกษาเป็นการเลือกผู้ป่วยโรคใด จำนวนเท่าไหร่ ) 

4.4 ขั้นตอนหลักการดำเนินการ แสดงแผนผังการทำงาน (Flowchart) หรือแผนประกอบการ

อธิบาย 

4.5 สรุปกรณีศึกษา (บรรยายในภาพรวม ตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่าย ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)  

5. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ) 

 กำหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ 

      5.1 ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ผลสำเร็จเชิงปริมาณ มีปริมาณของ

ผลงาน เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือข้อตกลง   



           5.2 ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือผลงานที่ตอบสนองแนวคิดยุทธศาสตร์ของประเทศ กระทรวง

สาธารณสุข จังหวัด โรงพยาบาล เช่นความพึงพอใจผู้รับบริการ การลดค่าใช้จ่าย การลดต้นทุน การผลิต การ

ลดเวลาปฏิบัติงาน และคุณภาพบริการดีขึ้น  

6. การนำไปใช้ประโยชน์ / ผลกระทบ 
           6.1 อธิบายการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานหากมีการนำผลงาน

ไปใช้ในการพัฒนา ต่อยอดปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานในวงกว้างข้ึนจากเดิมที่เกิดเฉพาะจุดและประยุกต์

แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 

     6.2 อธิบายว่านำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร กับบุคคลเป้าหมายคือใคร ที่ไหน เกิดประโยชน์ต่อ

ผู้รับบริการและสังคมอย่างไร ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

7. ความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินการ 

อธิบายความยุ่งยากในการดำเนินงานตามที่ได้นำไปปฏิบัติจริง เช่นการตัดสินใจแก้ปัญหา การใช้หลัก
วิชาการหรือทฤษฎีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การบูรณาการงานและการควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องว่ายุ่งยาก
ประการใด ทั้งนี้ไม่ใช่ความยุ่งยากจากการขาดแคลนอัตรากำลังหรืองบประมาณ   

8 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ 

 ให้วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค สาเหตุ ปัจจัยที่เก่ียวข้อง และอธิบายว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรทำให้
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้ ทั้งในระหว่างการดำเนินงานและหลังสิ้นสุดดำเนินงานแล้ว 
9. ข้อเสนอแนะ 
           ขอประเมินมีข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดข้ึนอีก และมีข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา

งาน/ปรับปรุงงานดังกล่าวอย่างไร เป็นการเสนอแนวทางเชิงสร้างสรรค์เป็นผลงานที่เป็นรูปธรรม 

10. การเผยแพร่ผลงาน   
          การนำเสนอผลงานวิชาการ ในหน่วยงาน ระดับโรงพยาบาล ระดับเขต ระดับประเทศ การลงวารสาร 
ให้ระบุ วันเวลา ในการนำเสนอผลงาน  
11. ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน  (ถ้ามี) ให้แสดงชื่อ สกุล ตำแหน่ง สังกัด ของผู้ร่วมดำเนินการในผลงานและระบุ
สัดส่วนความรับผิดชอบของผลงานเป็นร้อยละของผู้ร่วมดำเนินการ หากเป็นผลงานที่ปฏิบัติเองทั้งหมดให้เป็น 
100% และไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ ไม่ต้องนำเสนอผู้ร่วมดำเนินการ  
  เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม ระบุเอกสารที่ใช้ประกอบการเขียนผลงานเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม ตาม
หลักสากลแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ต้องไม่เกิน 10 ปี 
 หลักฐานอ้างอิง/ภาคผนวก (ถ้ามี) เพ่ิมเติมเพ่ือให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น  APA 
เอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย 

       - สำเนา ก.พ. 7 



  - สำเนาใบประกอบวิชาชีพฯ 
       - สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 

  - สำเนาหลักฐานการต่อใบประกอบวิชาชีพฯกรณีใบประกอบวิชาชีพหมดอายุ 
  - ถ้าปฏิบัติงานฯลฯไม่ตรง ต้องมีหนังสือรับรอง 

            - คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงต่อเนื่องทุกปีจนกระทั่งลาออก 
 

 
 

2. คำอธิบายการเขียนผลงานที่เป็นงานวิจัย ประกอบด้วย 

1. ช่ือเรื่องระบุชื่อผลงานที่จะนำเสนอ โดยผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลสำเร็จของงานที่เกิดจาก 

การปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของผู้ขอประเมิน หากเป็นตำแหน่งเกื้อกูล ผลงานที่นำมาประเมินจะต้องเป็น

ผลงานของตำแหน่งเกื้อกูลนั้น  และจะต้องเป็นงานวิจัยทางการพยาบาล 

ลักษณะผลงาน 

ต้องมีการดำเนินตาม Research Methodology 
- ควรพิจารณา Research design ที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาวิจัยได้เหมาะสมชัดเจน  เช่น             

การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยกึ่งทดลอง การวิจัยและพัฒนาการวิจัยเชิงปฏิบัติการวิจัยแบบผสมผสาน 

   -    ผ่านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

2. ระยะเวลาดำเนินการ ระบุระยะเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน เช่น ระยะเวลาดำเนินการวิจัย ม.ค.63 - 

ต.ค. 63 (เป็นผลงานย้อนหลัง 3 ปี-ปัจจุบัน) 

3. ความรู้ทางวิชาการ หรือแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการ 
       -  การทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

       -  กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัยให้มีความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน 

       -  ลักษณะหน่วยงาน/องค์กร/งานฯ (สิ่งที่จะนำมาทำวิจัย) กล่าวถึงประวัติหน่วยงาน และโครงสร้างที่

เป็นอยู่ปัจจุบันโดยย่อ    

       -  แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง สังเคราะห์และสรุปเพื่อเชื่อมโยงกับเรื่องปัญหาที่จะทำวิจัยในครั้งนี้ 

       -  ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง สังเคราะห์และสรุปเพื่อเชื่อมโยงกับเรื่องปัญหาที่จะทำวิจัยในครั้งนี้ 

       -  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุชื่อเรื่องวิจัยที่เก่ียวข้อง และสรุปภาพรวมทั้งหมด 

       -  หลักสำคัญในการเลือกวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพยายามแสวงหามากที่สุด โดยศึกษา

ทฤษฎี หลักการ วิธีการวิจัย และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ความทันสมัยของเอกสารที่ทบทวน 

ควรคัดเลือกเนื้อหาสาระ ผลการวิจัยที่ตรงประเด็นกับเรื่องที่จะศึกษา 



      -  วรรณกรรม: แนวคิด ทฤษฎี ที่ทบทวนมีความครอบคลุมประเด็นที่จะทำวิจัย 

      -   งานวิจัย: การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความครอบคลุมประเด็นที่จะทำวิจัย 

ปัญหาที่พบบ่อย 

- หัวข้อการทบทวนวรรณกรรมไม่ครอบคลุมเรื่องที่ทำวิจัย 
- การเขียนขาดความเชื่อมโยงในแต่ละส่วน (บางครั้งพบว่าเป็นการ copy & paste) 
- ไม่มีการวิเคราะห์/สังเคราะห์ย่อยเนื้อหาแนวคิดทฤษฎีที่ได้ทบทวนมา 
- ท้ายบทที่ 2 ไม่มีการสรุปว่าผู้วิจัยได้นำแนวคิด ทฤษฎีใดที่ได้จากการทบทวนมาใช้ในการทำวิจัยเรื่องนี้

และงานวิจัยเรื่องนี้แตกต่างจากงานวิจัยเรื่องอ่ืนๆอย่างไร มีเหตุผล/ความคิดเห็นอย่างไร ควรอธิบายให้
ชัดเจน 

       ควรนำเสนอกรอบแนวคิดสอดคล้องกับงานวิจัย และแทรกกรอบแนวคิดให้เป็นแผนภาพ 

4.  สรุปสาระสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินการ และเป้าหมายของงาน  

4.1 ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา 

           - เขียนสรุป กระชับ ไม่เกิน 3-5 หน้า 

            - อธิบายให้เห็นว่างานวิจัยนั้นมีประเด็นปัญหาอะไร สภาพปัญหาเป็นอย่างไร 

            - งานวิจัยต้องการคำตอบอะไร 

            - เชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว 

            -  ชี้ให้เห็นความจำเป็น ที่ต้องจัดทำวิจัย/ทำวิจัยในการหาคำตอบ 

4.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

            - ระบุให้ชัดเจน ต้องการศึกษาประเด็นอะไรบ้าง 

            -  เชื่อมโยงกับความสำคัญของปัญหา คำถามวิจัย และขอบเขตในการวิจัย 

            -  หากมีหลายวัตถุประสงค์ควรเขียนแยกเป็นข้อๆ เรียงตามลำดับความสำคัญ 

ให้เขียนเป็นวัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์เฉพาะ 

4.3 กรอบแนวคิดการวิจัย เขียนแบบจำลองให้ชัดเจนว่า งานวิจัยมีแนวทาง วิธีการศึกษาอย่างไร นำ

แนวคิดทฤษฎีใดมาใช้ในการวิจัย เพ่ือหาคำตอบที่ต้องการศึกษา ให้ครอบคลุมตัวแปรทั้งหมด 

4.4 สมมุติฐานการวิจัย ตั้งสมมุติฐานให้สอดรับกรอบแนวคิดในการวิจัยทุกๆ ตัวแปร 

4.5 ขอบเขตการวิจัย ระบุขอบเขตที่ชัดเจน ได้แก่ 

           - ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 

           - พ้ืนที่/สถานที่ที่ทำวิจัย/การเก็บรวบรวมข้อมูล 

           - ตัวแปรที่ศึกษาทั้งตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 



           - ระยะเวลาทำวิจัย/เก็บรวบรวมข้อมูล 

4.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

          - เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไร 

และผลวิจัยในภาพรวมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างไร 

             - ทำวิจัยเรื่องนี้แล้วจะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง 

             -  ประโยชน์ต่อผู้ปว่ยอย่างไร 

             - ประโยชน์ต่อหน่วยงาน วิชาชีพ ราชการ ประเทศอย่างไร 

4.7 นิยามคำศัพท์  

             - เขียนในเชิงปฏิบัติการไม่ใช่เขียนในเชิงทฤษฏี 

             - คำศัพท์ที่ใช้ให้นิยามให้ครบถ้วน 

             - ถ้าคำศัพท์ที่เป็นตัวแปรตามให้ระบุเครื่องมือที่จะใช้วัด เช่น ความสามารถในการดูแล

ตนเอง ความพึงพอใจ คุณภาพชีวิต ฯลฯ 

         4.8 วธิีดำเนินการวิจัย 

              - Research design : การออกแบบการวิจัย เลือกให้เหมาะสมกับงานวิจัยที่ทำเช่น  การ

วิจัยเชิงทดลอง การวิจัยกึ่งทดลอง  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนา     การวิจัยแบบผสมผสาน 

             -Population & Sample  

                          ประชากร : เป็นใคร  มีกี่กลุ่ม จำนวนแต่ละกลุ่มเท่าไร 

               กลุ่มตัวอย่าง : กำหนดอย่างไร คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีใด  สุ่มตัวอย่างแบบ

ไหน กลุ่มตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนประชากรในการวิจัยได้หรือไม่ 

            - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย :  

               การสร้างเครื่องมือ  - โครงสร้างเครื่องมือ 

              การให้คะแนน การคิดคะแนน  - การแปลผลคะแนน 

             - ประเภทเครื่องมือ 

                  1) เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการวิจัย เช่น CNPG/ รูปแบบ/ โปรแกรม ฯลฯ  

และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

                  2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  แนบไว้ในภาคผนวกให้ครบทุกชุด 

          - ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย : อธิบายขั้นตอนการวิจัยให้ละเอียด ชัดเจน ระบุการ

ดำเนินการแต่ละขั้นตอน 

                 1) ขั้นเตรียมการ  



                 - ขออนุญาตทำวิจัยในสถาบัน/หน่วยงาน 

                - เสนอคณะกรรมการ พิจารณาการทำวิจัยในมนุษย์ 

                - เตรียมทีมงาน/ผู้ช่วยวิจัย 

                - ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียดกับผู้เกี่ยวข้อง 

                2) ขั้นดำเนินการ 

                - ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ 

                - ระยะที่ 2 การทดลองใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลฯ 

       3) ขั้นประเมินผล 

                - ประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ 

        5.  ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ) 
                ผลการวิจัย: ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

                  5.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

                  5.2 ส่วนที่ 2 ผลวิจัยในเรื่องนั้นๆ (ตัวอย่าง) 

                      เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล......  

                      ผลการวิจัย คือ... 

                         - แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย.......... 

                         - ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย............ 

       6. สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

                 6.1 สรุปผลการวิจัย : เขียนสรุปผลวิจัยที่ได้ท้ังหมด 1-3 หน้า 

                 6.2 อภิปรายผลวิจัย : อภิปรายเชิงกระบวนการ และเชิงผลลัพธ์ 

                        - เลือกผลวิจัยที่สำคัญมาอภิปราย โดยแสดงเหตุผล/ความคิดเห็นต่อผลการวิจัยที่ค้นพบ

ให้ข้อมูลสนับสนุนที่สมเหตุสมผล สอดคล้องหรือแตกต่างจากทฤษฏี หรืองานวิจัยอื่นๆอย่างไร  

                       - การนำผลการวิจัยไปใช้ในระบบพยาบาล 

                 6.3 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

                       - การทำวิจัยเรื่องต่อไป แต่ทำในหน่วยงานอื่น หรือเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่าง 

                       - การทำวิจัยเรื่องเดียวกัน แต่เปลี่ยนมุมมอง 

                       - การทำวิจัยเรื่องใกล้เคียงกับเรื่องเดิม เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ 

7. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) ตามวัตถุประสงค์ 

7.1 ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ ผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัย เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือข้อตกลง   



7.2 ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือผลลัพธ์ที่ตอบสนองแนวคิดยุทธศาสตร์ของประเทศ กระทรวง

สาธารณสุข จังหวัด โรงพยาบาล เช่นความพึงพอใจผู้รับบริการ การลดค่าใช้จ่าย การลดต้นทุน การผลิต การ

ลดเวลาปฏิบัติงาน และคุณภาพบริการดีขึ้น  

8. การนำไปใช้ประโยชน์ ให้อธิบายการนำผลงานไปปรับปรุงพัฒนา ต่อยอด แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนนำไปใช้

อย่างไร เป้าหมายคือใคร ผลการพัฒนาเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและสังคมอย่างไร  

ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

9. ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค อธิบายความยุ่งยากในการดำเนินงาน เช่น 

การตัดสินใจแก้ปัญหา การใช้หลักวิชาการหรือทฤษฏีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การบูรณาการงาน และการ

ควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องว่ายุ่งยากประการใดท้ังนี้ไม่ใช่ ความยุ่งยากจากการขาดแคลนอัตรากำลังหรือ

งบประมาณ  และให้วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค สาเหตุ ปัจจัยที่เก่ียวข้องและมีปัญหาอะไรทำให้ผลงานไม่

เป็นไปตามที่คาดหวัง ตัวอย่างเช่น 

         9.1 การเลือกหลักฐานเชิงประจักษ์ ต้องมีความเหมาะสมที่จะนำมาปรับใช้กับพ้ืนที่ 

         9.2 ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นผู้สูงอายุมีปัญหาทางสายตา การรับรู้ และการช่วยเหลือตัวเอง 

 การปฏิบัติตัวเพ่ือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจึงต้องให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล   

         9.3 พยาบาลต้องสร้างความไว้วางใจ มีสัมพันธภาพที่ดี และแนะนำการปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบท

ของผู้ป่วยจึงจะเกิดการยอมรับ และปฏิบัติตาม 

10. ข้อเสนอแนะ 

 การเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดข้ึนอีก และมีข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน 

ดังกล่าวอย่างไร เป็นการเสนอให้สามารถสร้างผลงานให้เป็นรูปธรรมได้ ตัวอย่าง 

           10.1 ควรนำไปทดลองศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม ( Quasi experimental research) และ

ขยายกลุ่มเป้าหมายเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติทางการพยาบาลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

           10.2 ควรพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพ่ือส่งเสริมการจัดการ

ตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ (นำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนวคิดฯ) 

 เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม การเขียนตามหลักสากล แบบ APA หรือแบบ Vancouver แบบใดแบบหนึ่ง

เท่านั้น  ต้องไม่เกิน 10 ปี 

11. การเผยแพร่ผลงาน  การนำเสนอผลงานวิชาการ การลงวารสาร 
 



12. ผู้ร่วมดำเนินการ (ถ้ามี) ให้กำหนดสัดส่วนผู้ร่วมดำเนินงาน ถ้าเป็นผลงานที่ปฏิบัติเองทั้งหมดให้เป็น 

100% ถ้ามีผู้ร่วมดำเนินการให้แสดงชื่อ สกุล ตำแหน่ง สังกัด และระบุสัดส่วนความรับผิดชอบของผลงานเป็น 

ร้อยละ (ผู้ส่งผลงานต้องมีผลงาน มากกว่าร้อยละ 70) 

 

ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ ระบุรายละเอียดของผลงาน พร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน                                    

ให้ระบุเก่ียวกับขั้นตอน กิจกรรมการดำเนินงาน และสัดส่วนของผลงานเป็นร้อยละที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ  เช่น  

         - การค้นหาปัญหาทางคลินิก (Evidence Triggered Phase) 

         - การสืบค้นและวิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence- supported phase)                     

ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

          - การนำสู่การปฏิบัติ (evidence – observed phase) เป็นการนำแนวปฏิบัติทางการ 

พยาบาลไปทำการศึกษานำร่อง (pilot study)  

 

เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม ระบุเอกสารที่ใช้ประกอบการเขียนผลงานเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม ตาม
หลักสากลแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ต้องไม่เกิน 10 ปี 
 หลักฐานอ้างอิง/ภาคผนวก (ถ้ามี) เพ่ิมเติมเพ่ือให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น  APA 
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