ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยการผลิตผลงานวิชาการของอาจารยในวิทยาลัยสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2544
……………..
เพื่อใหการผลิตผลงานวิชาการอันเปนการสรางเสริมองคความรู เผยแพรความรู และ
พัฒนาการเรียนการสอนของอาจารยที่ปฏิบัติหนาที่ดานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อใหอาจารยไดตระหนักถึงความจําเปนในการ
ผลิตผลงานวิชาการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้

หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการผลิต
ผลงานวิชาการของอาจารยในวิทยาลัยสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544”
ขอ 2 ในระเบียบนี้
“อาจารย” หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบตั ิหนาที่ดานการสอนในวิทยาลัยสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
“ผลงานวิชาการ” หมายถึง ผลงานวิชาการ 8 ประเภท ไดแก เอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารคําสอน บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ งานวิจัย งานแปลและผลงาน
วิชาการในลักษณะอืน่
“เอกสารประกอบการสอน” หมายถึง เอกสารหรือสือ่ อื่นๆ ที่ใชประกอบการสอน
ในวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของวิทยาลัย ที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปน
ระบบ และมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน
“บทความทางวิชาการ” หมายถึง งานเขียนซึ่งมีการกําหนดประเด็นทีช่ ัดเจน มี
การวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ และมีการสรุปประเด็น อาจเปนการนําความรูจ าก
แหลงตางๆ มาสังเคราะห โดยทีผ่ เู ขียนสามารถใหทัศนะทางวิชาการของตนไดอยางชัดเจน
“ตํารา” หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อ
ตอบสนองเนือ้ หาทั้งหมดของรายวิชา หรือสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะห
และสังเคราะหความรูท ี่เกีย่ วของ
และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดความรูใน

ระดับอุดมศึกษา หรืออาจเสนอตํารามาในรูปของสือ่ อื่นๆ เชน ซีดีรอม หรืออาจใชทั้งเอกสารและ
สือ่ อืน่ ๆ ประกอบกันตามความเหมาะสม
“หนังสือ” หมายถึง เอกสารทางวิชาการทีเ่ ขียนขึน้ เพือ่ เผยแพรความรูไปสูวง
วิชาการและ/หรือผูอ านทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร หรือตองนํามา
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมี
เอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และใหทศั นะของผูเ ขียนทีส่ รางเสริมปญญาความคิด และ
สรางความแข็งแกรงทางวิชาการหรืออาจเสนอหนังสือมาในรูปของสือ่ อื่นๆ เชน ซีดีรอมหรืออาจใช
ทั้งเอกสารหรือสือ่ อื่นๆ ประกอบกันตามเหมาะสม
“งานวิจัย” หมายถึง งานคนควาอยางมีระบบและมีวตั ถุประสงคททีช่ ัดเจนเพือ่ ให
ไดมาซึ่งขอมูล หลักการหรือขอสรุปรวม ที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการหรือเอือ้ ตอการนํา
วิชาการนั้นไปประยุกต มีลักษณะเปนเอกสารที่มีระเบียบวิธีวิจัยทีเ่ หมาะสมกับธรรมชาติของเรือ่ ง
ที่ศึกษาคนควา
“งานแปล” หมายถึง งานแปลจากตัวงานตนแบบทีเ่ ปนงานวรรณกรรมหรืองาน
ดานปรัชญา หรือประวัติศาสตรหรือวิทยากรสาขาอืน่ ทีม่ ีความสําคัญและทรงคุณคา ซึ่งเมือ่ ได
นํามาแปลแลวจะเปนการเสริมสรางความกาวหนาทางวิชาการที่เห็นไดประจักษชัด เปนการแปล
จากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย
หรือภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศหรือแปลจาก
ภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึง่
“ผลงานทางวิชาการในลักษณะหนึ่ง” หมายถึง การเปนผูท รงคุณวุฒิหรือที่
ปรึกษา ผูบรรยายทางวิชาการในโครงการหรือองคกรตางๆ สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค เปน
ตน
“การลาไปผลิตผลงานวิชาการ” หมายถึง การลาไปปฏิบตั ิงานเพือ่ เพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการ มีกําหนดเวลาไมเกิน 6 เดือน ซึ่งตองไดรับอนุมัติจากผูม ีอํานาจและถือวาเปนการไป
กระทําการใดๆ อันจะนับเวลาระหวางนัน้ เหมือนเปนเวลาราชการ

หมวด 2
การผลิตผลงานวิชาการ
ขอ 3 อาจารยจะตองมีผลงานวิชาการ ดังนี้
(1) เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนอยางใดอยางหนึ่ง อยางนอยคน
ละ 1 เรื่อง ภายในระยะเวลา 1 ป และ

(2) บทความวิชาการหรืองานแปล หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นอยาง
ใดอยางหนึ่งอยางนอยคนละ 1 เรือ่ งภายในระยะเวลา 2 ป และ
(3) งานวิจยั หรือหนังสือหรือตําราอยางใดอยางหนึ่ง อยางนอยคนละ 1 เรื่อง
ภายในระยะเวลา 4 ป โดยเปนชื่อหลักหรือในฐานะหัวหนาโครงการ
ขอ 4 การลาไปผลิตผลงานวิชาการ ลาไดเฉพาะการผลิตผลงานวิชาการ 3 ประเภท
คือ
(1) งานวิจัย
(2) หนังสือ
(3) ตํารา

หมวด 3
คณะกรรมการ
ขอ 5 ใหมีกรรมการสองคณะโดยมีองคประกอบดังนี้
(1)ใหวิทยาลัยแตงตัง้ คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการของอาจารยใน
วิทยาลัยประกอบดวย
( )אรองผูอ ํานวยการดานวิชาการ เปนประธาน
()בอาจารยในวิทยาลัยไมนอ ยกวา 2 คน เปนกรรมการ
( )גผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดาน 2 คน เปนกรรมการ
หนาที่
( )אประเมินคุณภาพผลงานวิชาการกอนนําเสนอคณะกรรมการ
รับรองผลงาน
()בใหขอ เสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงแกไขผลงานวิชาการ
(2) ใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งคณะกรรมการรับรอง
ผลงานวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก ประกอบดวย
( )אที่ปรึกษาระดับกระทรวงดานกําลังคนสาธารณสุข เปนประธาน
กรรมการ
( )בรองผูอ ํานวยการสถาบันพระบรมราชชนกที่ไดรับมอบหมาย 1
คน
( )גผูทรงคุณวุฒิ 3 คน
ใหสวนพัฒนาการศึกษาทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ

( )אกําหนดเกณฑในการรับรองคุณภาพผลงานวิชาการแตละ
ประเภท
()בรับรองคุณภาพผลงานวิชาการตามที่คณะกรรมการประเมินผลงาน
วิชาการของอาจารยในวิทยาลัยเสนอมา
( )גประกาศผลการรับรองคุณภาพผลงานวิชาการใหส าธารณชน
รับทราบ
ขอ 6 ใหคณะกรรมการวิชาการของวิทยาลัยทําหนาที่
(1) พิจารณาความเหมาะสมในการลาไปผลิตผลงานวิชาการของผูท ี่จะลาไป
ผลิตผลงานวิชาการ ไดแก คุณสมบัติ การนําไปใชประโยชนของเรือ่ งนั้นๆ
(2) พิจารณากลั่นกรองกรอบแนวคิด และวิธีดําเนินการผลิตผลงานวิชาการ
ระยะเวลาตลอดจนประโยชนที่ไดรับ
(3) สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
(4) สงเสริมและประสานงานเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการที่ผานการรับรองจาก
คณะกรรมการรับรองผลงานวิชาการแลว
(5) ติดตาม กํากับการดําเนินงาน การผลิตผลงานวิชาการ

หมวด 4
หลักเกณฑ และเงื่อนไขการลาไปผลิตผลงานวิชาการ
ขอ 7 ผูทจี่ ะลาไปผลิตผลงานวิชาการ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) ตองมีอายุไมเกิน 57 ป เวนแตจะไดรับอนุมัตจิ ากผูม ีอํานาจเปนกรณีพิเศษ
(2) ปฏิบัติงานในวิทยาลัยสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาแลวไม
นอยกวา 5 ป กรณีโอนยายมาจากหนวยงานอืน่ ตองปฏิบัติงานในวิทยาลัยสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไมนอยกวา 3 ป และเมือ่ รวมกับประสบการณเดิมตองไมนอ ยกวา 5 ป
(3) เปนผูมีความประพฤติดแี ละตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ
(4)เปนผูไมอยูใ นระหวางถูกตั้งกรรมการสออบสวนทางวินัยหรือถูกฟอง
คดีอ าญา
ขอ 8 ผูท ี่จะลาไปผลิตผลงานวิชาการตองยื่นคําขอตามแบบฟอรม ผว.1 ทายระเบียบนี้
พรอมดวยหลักฐานดังนี้
(1) โครงการผลิตผลงานวิชาการ
(2) ประวัติการศึกษาอบรมและการปฏิบัตงิ าน

โดยนําเสนอตอผูบ ังคับบัญชาชั้นตนเพื่อนําเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
ผลิตผลงานวิชาการของอาจารยในวิทยาลัย
ขอ 9 การกําหนดจํานวนอาจารยที่ใหลาไปผลิตผลงานวิชาการตองอยูในจํานวนไมเกิน
รอยละ 10 ของอาจารยที่ปฏิบัตหิ นาทีอ่ ยูในขณะที่พจิ ารณา ทั้งนี้ ถาคํานวณไดไมถึง 1 คน ให
นับเปน 1 คน
ขอ 10
เมื่อคณะกรรมการวิชาการของวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นวาผูทจี่ ะลาไป
ผลิตผลงานวิชาการมีคุณสมบัตติ ามขอ 7 และเรือ่ งดังกลาวเปนประโยชนแกทางราชการและไม
เกินกําหนดจํานวนตามขอ 9 ใหเสนอขออนุมัติตามลําดับขัน้ จนถึงผูอ นุมัติ
ขอ 11 การลาไปผลิตผลงานวิชาการมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) การผลิตผลงานวิชาการ 1 เรื่อง ใหลาไดครั้งละไมเกิน 6 เดือน และไมเกิน
12 เดือน ภายใน 2 ป
(2) กรณีที่มีการลาไปผลิตผลงานวิชาการครัง้ ตอไป อาจลาไปผลิตผลงาน
วิชาการไดไมเกิน 6 เดือน หลังจากลาครั้งกอนไมนอ ยกวา 3 ป หรือไมเกิน 12 เดือน หลังจาก
ลาครั้งกอนไมนอ ยกวา 5 ป
ขอ 12 การลาไปผลิตผลงานวิชาการ ถาลาเกิน 6 เดือน ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยการใหขาราชการลาไปศึกษาหรือฝกอบรมภายในประเทศ
พ.ศ.2543
ขอ 13 ผูท ี่ไดรับอนุมัตใิ หลาไปผลิตผลงานวิชาการ ตองรายงานความกาวหนาตอ
คณะกรรมการผลิตผลงานวิชาการในวิทยาลัยทราบทุก 2 เดือน หากไมมีรายงานผลโดยไมมีเหตุ
อันควร คณะกรรมการผลิตผลงานวิชาการในวิทยาลัยอาจพิจารณาใหยุตกิ ารลาหรือดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งตามควรแกกรณี
ขอ 14 ในระหวางการลาไปผลิตผลงานวิชาการ หากผูท ี่ไดรับอนุมัติใหลาไปผลิตผล
งานวิชาการมีความประพฤติเสียหาย
หรือวิทยาลัยมีความจําเปนทีจ่ ะใหผ ูที่ไดรับอนุมัตใิ หลา
กลับมาปฏิบัติราชการ ผูอ นุมัติพจิ ารณาใหยุติการลาได และผูน ั้นจะตองกลับไปปฏิบัติราชการ
ทันที
ขอ 15 ในระหวางการลาเพือ่ ไปผลิตผลงานวิชาการ หากตองไปปฏิบตั ิงานหรือเดินทาง
ไปคนควาวิจัยหรือเก็บขอมูลนอกสถานที่ จะไมไดรับอนุมตั ิใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก
จากวิทยาลัย
ขอ 16 ผูที่ไดรับอนุมัติใหลาไปผลิตผลงานวิชาการเมือ่ ครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมตั ิ
แลวจะตองกลับมาปฏิบัติราชการทันที

ขอ 17 ผูที่ไดรับอนุมตั ิใหล าไปผลิตผลงานวิชาการ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมตั ิ
แลวตองกลับมาปฏิบัติราชการในวิทยาลัยเดิมเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ไดอนุมัติใหล าไป
ผลิตผลงานวิชาการ
ขอ 18 ผูที่ไดรับอนุมตั ิใหล าไปผลิตผลงานวิชาการจะตองนําเสนอผลงานภายใน 3
เดือน หลังจากวันที่ครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ
ขอ 19 ใหหัวหนาหนวยงานสนับสนุนงบประมาณสําหรับการผลิตผลงานวิชาการตาม
ขอ 4 อยางนอยรอยละ 10 ของงบดําเนินการ

หมวด 5
การเผยแพรผลงานวิชาการและอื่นๆ
ขอ 20 ผูท ี่ไดรับอนุมัตใิ หลาไปผลิตผลงานวิชาการตองมีการตีพมิ พเผยแพรผลงานใน
วารสารวิชาการ
ขอ 21 ใหวิทยาลัยติดตามผลการผลิตผลงานวิชาการของอาจารยตามขอ 4 และสรุป
รายงานเสนอผูบ ังคับบัญชาตามลําดับ
ขอ 22
ผลงานวิชาการอาจนํามาพิจารณาประกอบ การเลือ่ นตําแหนงทางการ
บริหารงานและทางวิชาการ การพิจารณาความดีความชอบ การไดรับโอกาสตางๆ เชน การลาไป
ผลิตผลงานวิชาการ การไปศึกษาดูงานตางประเทศ การไดเปนกรรมการพิเศษ หรือเงินโบนัส เปน
ตน
ขอ 23
ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผูรบั มอบอํานาจเปนผูอ นุมัตกิ ารลาตาม
ระเบียบนี้
ขอ 24 ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูวนิ ิจฉัยชีข้ าดและรักษาการตามระเบียบนี้

บทเฉพาะกาล
ขอ 25 บรรดาผลงานวิชาการของอาจารยตามขอ 4 ที่มีอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
สามารถเสนอขอรับรองผลงานวิชาการจากคณะกรรมการรับรองผลงานวิชาการของสถาบันพระ
บรมราชชนก ทั้งนีผ้ ลงานวิชาการดังกลาวตองไมเกินสามป นับแตวันที่ระเบียบนีใ้ ชบังคับ

