
การประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งช านาญการพิเศษ 
และเพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่ง

จ านวน 24 สายงาน



การประเมินผลงานวิชาการ

สาขา ผู้ส่งประเมิน
ขอรับเงินประจ าต าแหน่ง

C7

ผู้ส่งประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

C8

1. แพทย์ (17 สาขา) 22 28

2. ทันตแพทย์ 0 16

3. เภสัชกร 29 3

4. นักเทคนิคการแพทย์ 12 1

5. นักรังสีการแพทย์ 3 0

6. นักกายภาพบ าบัด 4 0

7. พยาบาล 158 47

8. นักวิชาการสาธารณสุข - 15

รวมผู้ส่งผลงานท้ังสิ้น 228 110

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตค.62 – 3 สค. 63



การประเมินผลงานวิชาการ
เพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่ง

สาขา ผู้ส่งประเมิน
(ราย)

ได้รับการประเมินแล้ว
(ราย)

คิดเป็นร้อยละ 

1. แพทย์ (17 สาขา) 22 20 90.90

2. ทันตแพทย์ 0 0 0

3. เภสัชกร 29 23 79.31

4. นักเทคนิคการแพทย์ 12 12 100

5. นักรังสีการแพทย์ 3 3 100

6. นักกายภาพบ าบัด 4 4 100

7. พยาบาล 158 148 93.67

รวมผู้ส่งผลงานท้ังสิ้น 228 210 92.11

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตค.62 – 3 สค.63



การประเมินผลงานวิชาการ
เพื่อแตง่ตั้งใหด้ ารงต าแหน่งช านาญการพเิศษ

สาขา ผู้ส่งประเมิน
(ราย)

ได้รับการประเมินแล้ว
(ราย)

คิดเป็นร้อยละ 

1. แพทย์ (17 สาขา) 28 23 82.14

2. ทันตแพทย์ 16 16 100

3. เภสัชกร 3 3 100

4. นักเทคนิคการแพทย์ 1 1 100

5. นักรังสีการแพทย์ 0 0 0

6. นักกายภาพบ าบัด 0 0 0

7. พยาบาล 47 42 89.36

8. นักวิชาการสาธารณสุข 15 15 100

รวมผู้ส่งผลงานท้ังสิ้น 110 100 90.90

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตค.62 – 3 สค. 63



แพทย การประเมินผลงานวิชาการ  (กรณีไม่เกิน 2 เดือน)

สาขา ยังไม่ได้รับการ
ประเมิน  C8

(ราย)

ยังไม่ได้รับการ
ประเมิน C7

(ราย)

วันที่นัดประชุม ประธาน เลขานุการ

1. แพทย์
(สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

1
รายสืบเนื่อง

- ส.ค. – ก.ย. 63 นายสุนทร ชินประสาทศักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

สสจ.ชัยภูมิ

2. แพทย์
(สาขารังสีวิทยา)

1 - ก.ย. – ต.ค.63 นางพัชรี ยิ้มรัตนบวร
รพ.บุรีรัมย์

รพ.บุรีรัมย์

3. แพทย์
(สาขาเวชกรรมป้องกัน)

2 *** - ก.ค.-ส.ค.63 นายมงคล เกียรติกวินพงศ์
รพ.สุรินทร์

สสจ.บุรีรัมย์

หมายเหตุ ***  มจี านวน 1 ราย เป็นรายสืบเน่ือง ทีย่งัไม่ได้รับการประเมิน เขต 9 ได้รับเอกสารแก้ไข
ตั้งแต่ 4 มีค. 63   (สาขาเวชกรรมป้องกนั)



แพทย การประเมินผลงานวิชาการ  (กรณีไม่เกิน 2 เดือน)

สาขา ยังไม่ได้รับการ
ประเมิน  C8

(ราย)

ยังไม่ได้รับการ
ประเมิน C7

(ราย)

วันที่นัดประชุม ประธาน เลขานุการ

4. แพทย์
(สาขาสูติ-นรีเวชกรรม)

1 ส.ค. – ก.ย. 63 นายสมภพ สารวนางกูร
โรงพยาบาลปราสาท

รพ.สุรินทร์

5. แพทย์
(สาขารังสีวิทยา)

1 - ก.ย. – ต.ค.63 นางสาวบังอรรัตน์ เธียรญาณี
รพ.บุรีรัมย์

รพ.บุรีรัมย์

6. แพทย์
(สาขาอายุรกรรม)

1 ก.ย. – ต.ค. 63 นายสุชาติ เจนเกรียงไกร
รพ.มหาราชนครราชสีมา

รพ.มหาราช
นครราชสีมา



การประเมินผลงานวิชาการ  (กรณีไม่เกิน 2 เดือน)

สาขา ยังไม่ได้รับการ
ประเมิน C8

(ราย)

ยังไม่ได้รับการ
ประเมิน C7

(ราย)

วันที่นัดประชุม ประธาน เลขานุการ

7. เภสัชกร - 6 ต.ค.63 นางอนงค์เนตร อิทธิปรัชญาบุญ
โรงพยาบาลสุรินทร์

เขตสุขภาพที่ 9

8. พยาบาล 5 10 ต.ค.63 นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สสจ.นครราชสีมา

รวมทั้งสิ้น 10 18



การประเมินผลงานวิชาการ
กรณีผู้ส่งผลงานวิชาการ  (มากกว่า 2 เดือน) ***

สาขา ยังไม่ได้รับการ
ประเมิน  C8

(ราย)

วันทีเ่ขตได้รับ
เอกสาร

วันท่ีนัดประชุม ประธาน เลขานุการ

1. แพทย์
(เวชกรรมป้องกัน)

1 4 มี.ค.63*** ส.ค.63 นายมงคล เกียรติกวินพงศ์
รพ.สุรินทร์

สสจ.บุรีรัมย์



ปัญหา / อุปสรรค

1. คณะกรรมการไม่ครบองค์ประชุม ท าให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ในระยะเวลาที่ก าหนด

2.   ผู้ขอรับการประเมินบางราย ส่งผลงานที่มีมติแก้ไขในเวลากระชั้นชิด ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่สามารถจัดส่งเอกสารให้กรรมการทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้

3. ขาดแคลนผู้ที่ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะ ซึ่งได้รับการมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวง  
ประจ าเขตมอบหมายนั้น ก าหนดให้เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระดับช านาญการขึ้นไป                       


