
ระเบยีบสาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
วาดวยการผลติผลงานวชิาการของอาจารยในวทิยาลยัสงักดั 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
พ.ศ.2544 
…………….. 

เพื่อใหการผลติผลงานวิชาการอนัเปนการสรางเสริมองคความรู  เผยแพรความรู  และ 
พัฒนาการเรียนการสอนของอาจารยที่ปฏิบัติหนาที่ดานการจัดการเรยีนการสอนของวิทยาลัยใน 
สังกดัสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  และเพื่อใหอาจารยไดตระหนกัถึงความจําเปนในการ 
ผลิตผลงานวิชาการสํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข จงึออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

ขอ  1  ระเบียบนีเ้รียกวา  “ระเบยีบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  วาดวยการผลิต 
ผลงานวิชาการของอาจารยในวิทยาลยัสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544” 

ขอ 2  ในระเบียบนี้ 
“อาจารย”  หมายถึง  บุคลากรที่ปฏิบตัิหนาที่ดานการสอนในวิทยาลยัสังกัด 

สํานกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ 
“ผลงานวิชาการ”  หมายถึง  ผลงานวิชาการ  8  ประเภท  ไดแก  เอกสาร 

ประกอบการสอน  เอกสารคําสอน  บทความวิชาการ  ตํารา  หนังสอื  งานวิจัย  งานแปลและผลงาน 
วิชาการในลกัษณะอืน่ 

“เอกสารประกอบการสอน”  หมายถึง  เอกสารหรือสือ่อื่นๆ  ที่ใชประกอบการสอน 
ในวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสตูรของวทิยาลัย ที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปน 
ระบบ และมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน 

“บทความทางวชิาการ”  หมายถึง  งานเขยีนซึ่งมีการกําหนดประเด็นทีช่ัดเจน  มี 
การวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลกัวิชาการ  และมีการสรุปประเดน็  อาจเปนการนําความรูจาก 
แหลงตางๆ มาสังเคราะห โดยทีผ่ ูเขียนสามารถใหทัศนะทางวิชาการของตนไดอยางชดัเจน 

“ตํารา”  หมายถงึ  เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรยีงอยางเปนระบบ  อาจเขยีนเพื่อ 
ตอบสนองเนือ้หาทั้งหมดของรายวิชา  หรือสวนหนึ่งของวชิาหรือหลักสูตรก็ได  โดยมีการวิเคราะห 
และสังเคราะหความรูที่เกีย่วของ  และสะทอนใหเหน็ความสามารถในการถายทอดความรูใน



ระดับอุดมศึกษา  หรอือาจเสนอตํารามาในรูปของสือ่อื่นๆ  เชน  ซีดีรอม  หรืออาจใชทั้งเอกสารและ 
สือ่อืน่ๆ ประกอบกันตามความเหมาะสม 

“หนังสอื”  หมายถงึ  เอกสารทางวชิาการทีเ่ขียนขึน้เพือ่เผยแพรความรูไปสูวง 
วิชาการและ/หรือผูอานทั่วไป  โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลกัสูตร หรือตองนํามา 
ประกอบการเรยีนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  ทั้งนี้  จะตองเปนเอกสารที่เรยีบเรยีงขึ้นอยางมี 
เอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และใหทศันะของผูเขยีนทีส่รางเสริมปญญาความคิด และ 
สรางความแข็งแกรงทางวิชาการหรืออาจเสนอหนังสอืมาในรูปของสือ่อื่นๆ  เชน ซีดีรอมหรืออาจใช 
ทั้งเอกสารหรือสือ่อื่นๆ ประกอบกนัตามเหมาะสม 

“งานวิจัย” หมายถึง งานคนควาอยางมีระบบและมีวตัถุประสงคททีช่ัดเจนเพือ่ให 
ไดมาซึ่งขอมลู  หลักการหรือขอสรุปรวม  ที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวชิาการหรอืเอือ้ตอการนํา 
วิชาการนั้นไปประยุกต  มีลักษณะเปนเอกสารที่มีระเบียบวิธีวิจัยทีเ่หมาะสมกับธรรมชาตขิองเรือ่ง 
ที่ศึกษาคนควา 

“งานแปล”  หมายถึง  งานแปลจากตัวงานตนแบบทีเ่ปนงานวรรณกรรมหรืองาน 
ดานปรัชญา  หรอืประวัติศาสตรหรือวิทยากรสาขาอืน่ทีม่ีความสําคัญและทรงคุณคา  ซึ่งเมือ่ได 
นํามาแปลแลวจะเปนการเสริมสรางความกาวหนาทางวิชาการที่เหน็ไดประจกัษชัด  เปนการแปล 
จากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย  หรือภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศหรอืแปลจาก 
ภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึง่ 

“ผลงานทางวิชาการในลักษณะหนึ่ง”  หมายถึง  การเปนผูทรงคุณวุฒิหรือที่ 
ปรึกษา  ผูบรรยายทางวิชาการในโครงการหรอืองคกรตางๆ  สิ่งประดิษฐหรอืงานสรางสรรค  เปน 
ตน 

“การลาไปผลิตผลงานวิชาการ”  หมายถึง  การลาไปปฏบิตัิงานเพือ่เพิ่มพูนความรู 
ทางวิชาการ มีกําหนดเวลาไมเกิน 6  เดอืน ซึ่งตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจและถอืวาเปนการไป 
กระทําการใดๆ อันจะนับเวลาระหวางนัน้เหมือนเปนเวลาราชการ 

หมวด 2 
การผลติผลงานวิชาการ 

ขอ 3 อาจารยจะตองมผีลงานวิชาการ ดังนี้ 
(1)  เอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารคําสอนอยางใดอยางหนึ่ง  อยางนอยคน 

ละ 1 เร่ือง ภายในระยะเวลา 1 ป และ



(2)  บทความวิชาการหรืองานแปล  หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นอยาง 
ใดอยางหนึ่งอยางนอยคนละ 1  เรือ่งภายในระยะเวลา 2 ป และ 

(3)  งานวิจยัหรือหนงัสือหรือตําราอยางใดอยางหนึ่ง  อยางนอยคนละ  1  เร่ือง 
ภายในระยะเวลา 4 ป  โดยเปนชื่อหลักหรอืในฐานะหัวหนาโครงการ 

ขอ  4  การลาไปผลิตผลงานวิชาการ  ลาไดเฉพาะการผลิตผลงานวิชาการ  3  ประเภท 
คือ 

(1)  งานวิจัย 
(2)  หนังสอื 
(3)  ตํารา 

หมวด 3 
คณะกรรมการ 

ขอ 5  ใหมีกรรมการสองคณะโดยมอีงคประกอบดังนี้ 
(1)ใหวิทยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการของอาจารยใน 

วิทยาลยัประกอบดวย 
 (א) รองผูอํานวยการดานวิชาการ เปนประธาน 
อาจารยในวิทยาลัยไมนอยกวา 2(ב) คน เปนกรรมการ 
(ג) ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดาน 2 คน  เปนกรรมการ 
หนาที่ 
 (א) ประเมินคุณภาพผลงานวิชาการกอนนําเสนอคณะกรรมการ 

รับรองผลงาน 
 ใหขอเสนอแนะเพือ่ปรับปรุงแกไขผลงานวชิาการ(ב)

(2)  ใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งคณะกรรมการรับรอง 
ผลงานวิชาการของสถาบนัพระบรมราชชนก ประกอบดวย 

 (א) ที่ปรึกษาระดบักระทรวงดานกําลังคนสาธารณสขุ  เปนประธาน 
กรรมการ 

 (ב) รองผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนกที่ไดรับมอบหมาย  1 
คน 

 (ג) ผูทรงคุณวุฒิ 3 คน 
ใหสวนพัฒนาการศึกษาทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ



 (א) กําหนดเกณฑในการรับรองคุณภาพผลงานวิชาการแตละ 
ประเภท 

 รับรองคุณภาพผลงานวิชาการตามที่คณะกรรมการประเมนิผลงาน(ב)
วิชาการของอาจารยในวิทยาลัยเสนอมา 

(ג) ประกาศผลการรับรองคุณภาพผลงานวิชาการใหสาธารณชน 
รับทราบ 

ขอ 6  ใหคณะกรรมการวิชาการของวิทยาลัยทําหนาที่ 
(1)  พิจารณาความเหมาะสมในการลาไปผลิตผลงานวิชาการของผูที่จะลาไป 

ผลิตผลงานวิชาการ ไดแก คุณสมบัติ การนําไปใชประโยชนของเร่ืองนั้นๆ 
(2)  พิจารณากลั่นกรองกรอบแนวคิด  และวิธีดําเนนิการผลิตผลงานวิชาการ 

ระยะเวลาตลอดจนประโยชนที่ไดรับ 
(3) สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ 
(4)  สงเสริมและประสานงานเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการที่ผานการรับรองจาก 

คณะกรรมการรับรองผลงานวิชาการแลว 
(5) ติดตาม กํากับการดําเนนิงาน การผลิตผลงานวิชาการ 

หมวด 4 
หลักเกณฑ และเงื่อนไขการลาไปผลิตผลงานวิชาการ 

ขอ 7  ผูทีจ่ะลาไปผลิตผลงานวชิาการ ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) ตองมอีายุไมเกนิ 57 ป  เวนแตจะไดรับอนุมัตจิากผูมีอํานาจเปนกรณีพิเศษ 
(2)  ปฏิบัติงานในวิทยาลัยสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุมาแลวไม 

นอยกวา  5  ป  กรณีโอนยายมาจากหนวยงานอืน่ตองปฏิบัติงานในวิทยาลัยสงักัดสํานกังาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไมนอยกวา 3 ป และเมือ่รวมกบัประสบการณเดิมตองไมนอยกวา 5 ป 

(3) เปนผูมีความประพฤติดแีละตั้งใจปฏบิัติหนาที่ราชการ 
(4)เปนผูไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสออบสวนทางวนิัยหรือถูกฟอง 

คดีอาญา 
ขอ 8  ผูที่จะลาไปผลิตผลงานวิชาการตองยื่นคําขอตามแบบฟอรม ผว.1  ทายระเบียบนี้ 

พรอมดวยหลักฐานดังนี้ 
(1) โครงการผลิตผลงานวชิาการ 
(2) ประวัติการศึกษาอบรมและการปฏิบัตงิาน



โดยนําเสนอตอผูบังคับบัญชาชั้นตนเพื่อนําเสนอความเหน็ตอคณะกรรมการ 
ผลิตผลงานวิชาการของอาจารยในวิทยาลัย 

ขอ  9  การกําหนดจํานวนอาจารยที่ใหลาไปผลิตผลงานวิชาการตองอยูในจํานวนไมเกนิ 
รอยละ 10  ของอาจารยที่ปฏิบัตหินาทีอ่ยูในขณะที่พจิารณา  ทั้งนี้ ถาคํานวณไดไมถึง 1  คน  ให 
นับเปน 1 คน 

ขอ  10  เมื่อคณะกรรมการวิชาการของวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นวาผูทีจ่ะลาไป 
ผลิตผลงานวิชาการมีคุณสมบัตติามขอ  7  และเรือ่งดังกลาวเปนประโยชนแกทางราชการและไม 
เกินกําหนดจํานวนตามขอ 9  ใหเสนอขออนมุัติตามลําดบัขัน้จนถึงผูอนุมัติ 

ขอ 11  การลาไปผลิตผลงานวิชาการมหีลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(1) การผลิตผลงานวิชาการ 1  เร่ือง  ใหลาไดครั้งละไมเกิน 6  เดือน และไมเกิน 

12  เดือน ภายใน 2 ป 
(2)  กรณีที่มีการลาไปผลิตผลงานวิชาการครัง้ตอไป  อาจลาไปผลิตผลงาน 

วิชาการไดไมเกิน 6  เดอืน  หลังจากลาครั้งกอนไมนอยกวา 3  ป  หรือไมเกิน 12  เดือน  หลังจาก 
ลาครั้งกอนไมนอยกวา 5 ป 

ขอ  12  การลาไปผลิตผลงานวชิาการ  ถาลาเกิน  6  เดอืน  ใหเปนไปตามระเบยีบ 
กระทรวงสาธารณสขุวาดวยการใหขาราชการลาไปศกึษาหรือฝกอบรมภายในประเทศ 
พ.ศ.2543 

ขอ  13  ผูที่ไดรับอนุมัตใิหลาไปผลิตผลงานวิชาการ  ตองรายงานความกาวหนาตอ 
คณะกรรมการผลิตผลงานวิชาการในวิทยาลัยทราบทุก  2  เดอืน  หากไมมีรายงานผลโดยไมมีเหตุ 
อันควร  คณะกรรมการผลิตผลงานวิชาการในวิทยาลยัอาจพจิารณาใหยุตกิารลาหรือดําเนินการ 
อยางใดอยางหนึ่งตามควรแกกรณี 

ขอ  14  ในระหวางการลาไปผลิตผลงานวชิาการ  หากผูที่ไดรับอนุมัติใหลาไปผลิตผล 
งานวิชาการมีความประพฤติเสยีหาย  หรือวิทยาลัยมคีวามจําเปนทีจ่ะใหผูที่ไดรับอนุมัตใิหลา 
กลบัมาปฏิบัติราชการ  ผูอนุมัติพจิารณาใหยุติการลาได  และผูนั้นจะตองกลบัไปปฏบิัติราชการ 
ทันที 

ขอ 15  ในระหวางการลาเพือ่ไปผลิตผลงานวิชาการ  หากตองไปปฏิบตัิงานหรอืเดินทาง 
ไปคนควาวิจัยหรือเก็บขอมลูนอกสถานที่  จะไมไดรับอนุมตัิใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 
จากวิทยาลยั 

ขอ  16  ผูที่ไดรับอนุมัติใหลาไปผลิตผลงานวชิาการเมือ่ครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมตัิ 
แลวจะตองกลับมาปฏิบัติราชการทนัที



ขอ  17  ผูที่ไดรับอนุมตัิใหลาไปผลติผลงานวิชาการ  เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมตัิ 
แลวตองกลบัมาปฏบิัติราชการในวทิยาลัยเดิมเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ไดอนุมัติใหลาไป 
ผลิตผลงานวิชาการ 

ขอ  18  ผูที่ไดรับอนุมตัิใหลาไปผลติผลงานวิชาการจะตองนําเสนอผลงานภายใน  3 
เดือน หลังจากวันที่ครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ 

ขอ  19  ใหหัวหนาหนวยงานสนับสนนุงบประมาณสําหรับการผลิตผลงานวชิาการตาม 
ขอ 4 อยางนอยรอยละ 10 ของงบดําเนินการ

หมวด 5 
การเผยแพรผลงานวิชาการและอื่นๆ 

ขอ  20  ผูที่ไดรับอนุมัตใิหลาไปผลิตผลงานวิชาการตองมีการตีพมิพเผยแพรผลงานใน 
วารสารวิชาการ 

ขอ  21  ใหวิทยาลยัติดตามผลการผลิตผลงานวชิาการของอาจารยตามขอ  4  และสรุป 
รายงานเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 

ขอ  22  ผลงานวิชาการอาจนํามาพิจารณาประกอบ  การเลือ่นตําแหนงทางการ 
บริหารงานและทางวชิาการ  การพิจารณาความดีความชอบ  การไดรับโอกาสตางๆ  เชน  การลาไป 
ผลิตผลงานวิชาการ การไปศึกษาดูงานตางประเทศ การไดเปนกรรมการพเิศษ หรือเงินโบนสั  เปน 
ตน 

ขอ  23  ใหปลัดกระทรวงสาธารณสขุหรือผูรบัมอบอํานาจเปนผูอนุมัตกิารลาตาม 
ระเบียบนี้ 

ขอ 24  ใหปลัดกระทรวงสาธารณสขุเปนผูวนิิจฉยัชีข้าดและรักษาการตามระเบียบนี้ 

บทเฉพาะกาล 

ขอ  25  บรรดาผลงานวชิาการของอาจารยตามขอ  4  ที่มีอยูในวนัที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 
สามารถเสนอขอรบัรองผลงานวิชาการจากคณะกรรมการรับรองผลงานวชิาการของสถาบนัพระ 
บรมราชชนก  ทั้งนีผ้ลงานวิชาการดังกลาวตองไมเกินสามป นับแตวันที่ระเบยีบนีใ้ชบังคับ




