
การประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ช านาญการพิเศษ 

จ านวน 24 สายงาน   เขตสุขภาพที่ 9



การประเมินผลงานวิชาการ

สาขา ผู้ส่งประเมิน
(ราย)

ได้รับการประเมินแล้ว
(ราย)

คิดเป็นร้อยละ 

1. แพทย์ ( 17 สาขา ) 42 31 73.81

2. ทันตแพทย์ 10 6 60.00

3. เภสัชกร 25 18 72.00

4. นักเทคนิคการแพทย์ 13 6 46.15

5. นักรังสีการแพทย์ 3 2 66.66

6. นักกายภาพบ าบัด 4 2 50.00

7. พยาบาล 113 113 100

8. นักวิชาการสาธารณสุข 11 5 45.45

รวมผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 221 183 82.81

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตค.62 - 1 มิย.63



การประเมินผลงานวิชาการ  ( กรณีไม่เกิน 2 เดือน )
สาขา ยังไม่ได้รับ

การประเมิน
(ราย)

วันท่ีนัดประชุม ประธาน เลขานุการ

1. แพทย์
(อายุรกรรม)

2 30 มิย.63 นายสุชาติ เจนเกรียงไกร 
รพ.มหาราชนครราชสมีา

สสจ.นครราชสีมา

2. แพทย์
(ศัลยกรรม)

2 มิย.63 นายปริญญา สันติชาติงาม
รพ.มหาราชนครราชสมีา

รพ.ชัยภูมิ

3. แพทย์
(กุมารเวชกรรม)

1 มิย. – กค.63 นส.ผการัตน์ แสงกล้า
รพ.สุรินทร์

รพ.บุรีรัมย์

4. แพทย์
(สูติกรรม)

1 มิย. - กค.63 นายสมภพ สารวนางกูร
รพ.ปราสาท

รพ.สุรินทร์

5. แพทย์
( Ortho )

3 มิย.63 นายยิ่งยง สุขเสถียร
รพ.มหาราชนครราชสมีา

รพ.ชัยภูมิ

6. แพทย์
( ENT )

1 มิย. - กค.63 นส.เพ็ญพรรณ บุญประสาทสุข
รพ.มหาราชนครราชสมีา

สสจ.นครราชสีมา



การประเมินผลงานวิชาการ  ( กรณีไม่เกิน 2 เดือน )
สาขา ยังไม่ได้รับการ

ประเมิน
(ราย)

วันที่นัดประชุม ประธาน เลขานุการ

7. แพทย์
(เวชกรรมป้องกัน)

1 มิย. – กค.63 นายมงคล เกียรติกวินพงศ์
โรงพยาบาลสุรินทร์

สสจ.บุรีรัมย์

8. ทันตแพทย์
(ด้านทันตกรรม)

2 4 กค. 63 นางสายสมร สบู่แก้ว
โรงพยาบาลสุรินทร์

เขตสุขภาพที ่9

9. ทันตแพทย์
(ด้านทันตสาธารณสุข)

2 17 มิย. 63 นางศิรริัตน์ รัศมโีสรัจ
สสจ.นครราชสีมา

เขตสุขภาพที ่9

10. เภสัชกร 7 11 มิย. 63 นางอนงค์เนตร อิทธิ
ปรัชญาบุญ   รพ สุรินทร์

เขตสุขภาพที ่9

11. นักเทคนิค
การแพทย์

7 30 มิย. 63 นายปณิธาน วิศาลสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตสุขภาพที ่9

12. นักรังสีการแพทย์ 1 26 มิย. 63 นายดุสิต หรุ่นโพธิ์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เขตสุขภาพที ่9



การประเมินผลงานวิชาการ ( กรณีไม่เกิน 2 เดือน )

สาขา ยังไม่ได้รับการ
ประเมิน
(ราย)

วันทีน่ัดประชุม ประธาน เลขานุการ

13. นักกายภาพบ าบัด 2 12 มิย. 63 นางพรรณวดี สารวนางกูร
โรงพยาบาลสุรินทร์

เขตสุขภาพที่ 9

14. นักวิชาการ
สาธารณสุข

6 17 มิย. 63 นางนิภา สุทธิพันธ์ สสจ.ชัยภูมิ

รวมทั้งสิ้น (ราย) 38



การประเมินผลงานวิชาการ
กรณีผูส่้งผลงานวิชาการ  (มากกว่า 2 เดือน)

สาขา ยังไม่ได้
รับการ
ประเมิน
(ราย)

วันที่เขตได้รับ
เอกสาร

วันที่นัด
ประชุม

ประธาน เลขานุการ

1. แพทย์
(ศัลยกรรม)

1 4 กพ.63 มิย.63 นายปริญญา สันติชาติงาม

รพ.มหาราชนครราชสมีา
รพ.ชัยภูมิ

1. แพทย์
(เวชกรรมป้องกัน)

1 4 มีค.63 มิย.63 นายมงคล เกียรติกวินพงศ์

รพ.สุรินทร์
สสจ.บุรีรัมย์



ปัญหา / อปุสรรค

1. นัดคณะกรรมการให้ครบองค์ประชุมไม่ง่าย  ( ประธาน-เลขา ) 

2.   ผู้ขอรับการประเมินส่งผลงานที่มีมติแก้ไขในเวลากระช้ันชิด  จัดส่งเอกสารให้    
กรรมการทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้

3. ขาดแคลนผู้ที่ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะ ก าหนดให้เป็นข้าราชการท่ีปฏิบัติงาน
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  ระดับช านาญการข้ึนไป



จบการ
น าเสนอ 


