วิธีการปฏิบัติการสงผลงานการวิชาการ
ชื่อหนวยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม : งานวิจัยนวัตกรรมดานสุขภาพและสนับสนุนวิชาการ กลุมงานสนับสนุนวิชาการ
และบริการ
วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาความรูและทักษะในการจัดทําผลงานวิชาการจากงานประจํา

ความหมายและนิยามผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัยที่ดําเนินการเสร็จแลว หมายถึง โครงการวิจัยที่ไดดําเนินการจนแลวเสร็จ และไดเสนอ
รายงานการวิจยั ไปเรียบรอยแลว โดยที่โครงการวิจัยนี้อาจจะเปนโครงการวิจัยภายในของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเอง หรือเปนโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หนวยงานอื่นๆ ก็ได
2. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ / บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร (Publications) หมายถึง ผลงานที่เขียน/
จัดทําขึ้น โดยนําเนื้อหาจากผลงานวิจัยที่กําลังทําอยู หรือทําเสร็จไปแลว ไปลงตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ในที่นี้รวมถึงบทความที่จัดทําขึ้นโดยนําเอาผลงานวิทยานิพนธ/สารนิพนธของนักศึกษา จากการเปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธของนักศึกษา ไปลงตีพิมพในวารสารทางวิชาการดวย (ทั้งนี้ตองมีชื่ออาจารย(ที่
ได load unit) ปรากฏอยูใ นฐานะผูแตงหลัก/ผูแตงรวม) แตยกเวน กรณีที่เปนผลงานวิทยานิพนธของ
อาจารยเอง หรือผลงานวิจัยที่อาจารยทําเพื่อใหสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก อนึ่ง
ภาระงานวิทยานิพนธและสารนิพนธของนักศึกษาปริญญาโทหรือเอก ในบทบาทของอาจารยที่ปรึกษา จะอยูใน
หัวขอภาระงานสอน (ไมแสดงในหัวขอนี้) แตในกรณีที่มีการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ/สารนิพนธเหลานี้ลง
ในวารสาร หรือมีการนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ ใหนําไปกรอกในหัวขอ บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร
(Publications) และผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings) ตามลําดับ
3. ผลงานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings) หมายถึง ผลงานวิชาการที่ไดนําเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ ทั้งในระดับประเทศ หรือนานาชาติ ที่เปนการนําเสนอในรูปแบบ oral หรือ poster
โดยอาจมีภาระงานงานเปนผูนําเสนอผลงานหลักหรือเปนผูรวมเสนอผลงานก็ได
4. บทความวิชาการ หมายถึง ผลงานที่จัดทํา/เขียนขึ้น และไดรับการตีพิมพในเอกสาร/วารสารทาง
วิชาการ โดยมีการกําหนดประเด็นที่ชัดเจน มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ และมีการสรุป
ประเด็น อาจเปนการนําความรูจากแหลงตาง ๆ มาสังเคราะห โดยที่ผูเขียนสามารถใหทัศนะทางวิชาการของ
ตนไดอยางชัดเจน
5. Reviewed Articles หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่จัดทําขึ้นและไดรับการตีพิมพในเอกสาร/
วารสารทางวิชาการ โดยมีการสรุปวิเคราะห สังเคราะหความรูจากผลงานวิจัย และ/หรือผลงานวิชาการอื่น ๆ
ไดอยางชัดเจน

6. ตํารา-หนังสือ
6.1 ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนอง
เนื้อหาทั้งหมดของรายวิชา หรือสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูที่
เกี่ยวของและสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาระดับอุดมศึกษา
6.2 หนังสือ หมายถึง
เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรูไปสูวงวิชาการ และ/หรือผูอานทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไป
ตามขอกําหนดของหลักสูตร หรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะตองเปน
เอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง ใหทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญา
ความคิด สรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้น ๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง
7. เอกสารคําสอน เอกสารคําบรรยายที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ และตองมีการจัดทําเปนรูปเลม
8. คูมือตาง ๆ
8.1 คูมือการสอน หมายถึง เอกสารที่ใชเปนคูมือในการสอน
8.2 คูมือการใชเครื่องมือ หมายถึง เอกสารที่ใชอธิบายการใชเครื่องมือตาง ๆ
8.3 คูมือปฏิบัติการ หมายถึง เอกสารในเชิงคุณภาพ ซึ่งรวบรวมกฎหมาย พระราชบัญญัติ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักการปฏิบัติในหนาที่ความรับผิดชอบ พรอมทั้งแนวทางในการดําเนินงาน
รวมทั้งแนวทางการแกไขปญหา ขอเสนอแนะ หรือคูมือปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการตางๆ
8.4 คูมือปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่ใชประกอบการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งที่กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง มีคําอธิบายการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย หัวเรื่อง ประวัติความเปนมา
วัตถุประสงค ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือเวียน มติ
ตางๆ และเอกสารที่เกี่ยวของ เทคนิคหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข ซึ่งมี
เนื้อหาสาระที่สมบูรณ และมีรายละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาในแตละเรื่อง ในแตละงาน โดยจัดทําเปนรูปเลม
8.5 คูมือแนะนําการใชหองปฏิบัติการ หมายถึง เอกสารที่แนะนําการใชหองปฏิบัติการ
9. ตําราชั้นสูงในวิชาใดวิชาหนึ่ง (Monograph) หมายถึง ผลงานที่อาจารยจัดทํา/เขียนขึ้น หรือ
บทความทางวิชาการในหัวขอวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือเปนเรื่องราวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มัก จะพิมพออกมาเปนชุด
10. CAI หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่อาจารยไดสรางขึ้น โดย CAI 1 เรื่อง เปน 1
ผลงาน
11. Virtual Classroom หมายถึง เว็บไซตที่อาจารยสรางขึ้นประกอบรายวิชาที่สอน โดยถือวา
Virtual Classroom 1 รายวิชาเปน 1 ผลงาน
12. สิ่งประดิษฐ หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับลักษณะ องคประกอบ โครงสราง หรือกลไก
ของผลิตภัณฑ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น หรือ
ทําใหเกิดผลิตภัณฑขึ้นใหมที่แตกตางจากเดิม
13. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ

14. ผลงานที่ไดนําไปใชประโยชนตอชุมชน หมายถึง ผลงานที่ไดนําไปเผยแพรตอชุมชน และมี
หลักฐานการใชประโยชน รับรอง
15. ผลงานทางวิชาการอื่นๆหมายถึง ผลงานวิชาการที่ไมสามารถจัดประเภทตามสถานะผลงาน
ขางตนได ประกอบดวย
15.1 งานแปล หมายถึง ผลงานแปลจากตัวตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดาน
ปรัชญา หรือประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญ และทรงคุณคาในสาขานั้นๆ ซึ่ง
เมื่อไดนํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่เห็นไดประจักษชัด
เปนการแปลจาก
ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจากภาษาตางประเทศ
หนึ่ง ไปเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง
15.2 เอกสารประกอบการบรรยายและฝกปฏิบัติ หมายถึง เอกสารที่ใชเพื่อประกอบการ
บรรยายและฝกปฏิบัติ
15.3 รายงานการวิเคราะหงานในหนาที่ หมายถึง งานวิเคราะหในเชิงสถิติ หรือการ
วิเคราะหปญหา และแนวทางแกไขปญหา ของงานในหนาที่ที่รับผิดชอบอยู
15.4 บทความทั่วไป หมายถึง การเขียนบทความลงหนังสือพิมพ หรือวารสารที่เกี่ยวของกับ
งานในหนาที่
15.5 งานสารนิพนธ/วิทยานิพนธ
15.6 เอกสารประกอบการบรรยาย / อบรม / สัมมนา
15.7 วีดิทัศน

วิธีปฏิบัติในการดําเนินงาน
๑. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงกลาง แจงประชาสัมพันธผานสื่อ/ชองทางตางๆเพื่อประชาสัมพันธ
การสงผลงานทางวิชาการในชวงเวลาที่กําหนด
๒. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จัดทําเอกสารผลงานวิชาการสงใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียง
กลาง
๓. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชีย งกลาง รวบรวมผลงานวิชาการที่จัดสงทั้งหมด จัดทําเป นรูปเล ม
เอกสาร เพื่อใหคณะกรรมการผูวิพากษผลงานฯในเวทีนําเสนอผลงานวิชาการในระดับอําเภอ
๔. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงกลาง จัดเวทีนําเสนอผลงานวิชาการและประชาสัมพันธบุคลากร
สาธารณสุขในสังกัดเขารวมประชุมรับฟงการนําเสนอผลงานวิชาการที่สงทั้งหมด โดยผลงานวิชาการ
จะไดรับการปรับปรุงแกไข/คัดเลือกผลงานดีเดนระดับอําเภอจากคณะกรรมการผูวิพากษ
๕. ผลงานที่ไดรับการคัดเลือกในระดับอําเภอจะไดรับมอบใบประกาศเกียรติคุณผลงานวิชาการ ลงนาม
โดยสาธารณสุขอําเภอเชียงกลาง และผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง
๖. ผลงานทุกเรื่องจะสงเขารวมการนําเสนอผลงานวิชาการในระดับจังหวัด โดยผูรับผิดชอบงานวิจัย
นวัตกรรมดานสุขภาพและสนับสนุนวิชาการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงกลาง รวบรวมสง

๗. กรณีการสงผลงานวิชาการในระดับเขต/ประเทศ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจะดําเนินการ
พิจารณาจัดสงโดยตรง

การสงผลงานการวิชาการ
แจงประชาสัมพันธการสงผลงานวิชาการ
ในชวงเวลาที่กําหนด
รพ.สต.สงผลงานวิชาการให สสอ.เชียงกลาง
สสอ.เชียงกลาง รวบรวมผลงานวิชาการ จัดทําเอกสารรูปเลม
อําเภอจัดเวทีนําเสนอผลงานวิชาการระดับอําเภอ

มอบใบประกาศเกียรติคุณผลงานวิชาการ
ดีเดนระดับอําเภอ

ปรับปรุงผลงานวิชาการ

สงผลงานนําเสนอสูเวทีตางๆ

สสอ.เชียงกลาง
รวบรวมสง

ระดับจังหวัด

ระดับเขต / ประเทศ

สสอ.เชียงกลาง
ประชาสัมพันธ
รพ.สต.
ดําเนินการ
จัดสงผลงาน
วิชาการโดยตรง

