
วิธีการปฏิบัติการส่งผลงานการวิชาการ 

ชื่อหน่วยงาน :  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำจังหวัดน่ำน 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม : งำนวิจัยนวัตกรรมด้ำนสุขภำพและสนับสนุนวิชำกำร กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำร
แลบริกำร 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำรจำกงำนประจ ำ 

ความหมายและนิยามผลงานทางวิชาการ 

1. งำนวิจัยท่ีด ำเนินกำรเสร็จแล้ว  หมำยถึง โครงกำรวิจัยท่ีได้ด ำเนินกำรจนแล้วเสร็จ และได้เสนอ
รำยงำนกำรวิจัยไปเรียบร้อยแล้ว โดยท่ีโครงกำรวิจัยนี้ อำจจะเป็นโครงกำรวิจัยภำยในของ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์เอง หรือเป็นโครงกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย/สถำบัน/หน่วยงำนอื่นๆ กไ็ด้  

2. ผลงำนวิจัยท่ีตีพิมพ์ / บทควำมวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวำรสำร (Publications)  หมำยถึง  ผลงำนท่ีเขียน/
จัดท ำขึ้น โดยน ำเนื้อหำจำกผลงำนวิจัยท่ีก ำลังท ำอยู่ หรือท ำเสร็จไปแล้ว ไปลงตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร  
ในท่ีนี้รวมถึงบทควำมท่ีจัดท ำขึ้นโดยน ำเอำผลงำนวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ของนักศึกษำ จำกกำรเป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ของนักศึกษำ ไปลงตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรด้วย (ท้ังนี้ต้องมีช่ืออำจำรย์(ท่ี
ได้ load unit) ปรำกฏอยู่ในฐำนะผู้แต่งหลัก/ผู้แต่งร่วม)   แต่ยกเว้น กรณีท่ีเป็นผลงำนวิทยำนิพนธ์ของ
อำจำรย์เอง หรือผลงำนวิจัยท่ีอำจำรย์ท ำเพื่อให้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก อนึ่ง 
ภำระงำนวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ของนักศึกษำปริญญำโทหรือเอก ในบทบำทของอำจำรย์ที่ปรึกษำ จะอยู่ใน
หัวข้อภำระงำนสอน (ไม่แสดงในหัวข้อนี้)    แต่ในกรณีท่ีมีกำรตีพิมพ์ผลงำนวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์เหล่ำนี้ลง
ในวำรสำร หรือมีกำรน ำเสนอในท่ีประชุมวิชำกำร ให้น ำไปกรอกในหัวข้อ บทควำมวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวำรสำร 
(Publications)  และผลงำนท่ีน ำเสนอในท่ีประชุมวิชำกำร (Proceedings) ตำมล ำดับ  

 3. ผลงำนวิจัยท่ีน ำเสนอในท่ีประชุมวิชำกำร (Proceedings) หมำยถึง ผลงำนวิชำกำรที่ได้น ำเสนอ
ในท่ีประชุมวิชำกำร ท้ังในระดับประเทศ หรือนำนำชำติ  ท่ีเป็นกำรน ำเสนอในรูปแบบ oral หรือ poster   
โดยอำจมีภำระงำนงำนเป็นผู้น ำเสนอผลงำนหลักหรือเป็นผู้ร่วมเสนอผลงำนก็ได้  
   4. บทควำมวิชำกำร หมำยถึง ผลงำนท่ีจัดท ำ/เขียนขึ้น และได้รับกำรตีพิมพ์ในเอกสำร/วำรสำรทำง
วิชำกำร โดยมีกำรก ำหนดประเด็นท่ีชัดเจน มีกำรวิเครำะห์ประเด็นดังกล่ำวตำมหลักวิชำกำร และมีกำรสรุป
ประเด็น  อำจเป็นกำรน ำควำมรู้จำกแหล่งต่ำง ๆ มำสังเครำะห์  โดยท่ีผู้เขียนสำมำรถให้ทัศนะทำงวิชำกำรของ
ตนได้อย่ำงชัดเจน    
    5. Reviewed Articles  หมำยถึง ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีจัดท ำขึ้นและได้รับกำรตีพิมพ์ในเอกสำร/
วำรสำรทำงวิชำกำร โดยมีกำรสรุปวิเครำะห์ สังเครำะห์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัย และ/หรือผลงำนวิชำกำรอื่น ๆ 
ได้อย่ำงชัดเจน     
 6.  ต ำรำ-หนังสือ  



6.1 ต ำรำ หมำยถึง เอกสำรทำงวิชำกำรท่ีเรียบเรียงอย่ำงเป็นระบบ อำจเขียนเพื่อตอบสนอง
เนื้อหำท้ังหมดของรำยวิชำ หรือส่วนหนึ่งของวิชำหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้ที่
เกี่ยวข้องและสะท้อนให้เห็นควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดวิชำระดับอุดมศึกษำ  6.2 หนังสือ หมำยถึง 
เอกสำรทำงวิชำกำรที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ควำมรู้ไปสู่วงวิชำกำร และ/หรือผู้อ่ำนท่ัวไป โดยไม่จ ำเป็นต้องเป็นไป
ตำมข้อก ำหนดของหลักสูตร หรือต้องน ำมำประกอบกำรเรียนกำรสอนในวิชำใดวิชำหนึ่ง ท้ังนี้จะต้องเป็น
เอกสำรที่เรียบเรียงขึ้นอย่ำงมีเอกภำพ มีรำกฐำนทำงวิชำกำรท่ีมั่นคง  ให้ทัศนะของผู้เขียนท่ีสร้ำงเสริมปัญญำ
ควำมคิด  สร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำรให้แก่สำขำวิชำนั้น ๆ และ/หรือสำขำวิชำท่ีเกี่ยวเนื่อง     

7. เอกสำรค ำสอน เอกสำรค ำบรรยำยท่ีใช้ประกอบกำรสอนวิชำใดวิชำหนึ่ง ตำมหลักสูตรของ
มหำวิทยำลัยท่ีสะท้อนให้เห็นเนื้อหำวิชำและวิธีกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ และต้องมีกำรจัดท ำเป็นรูปเล่ม 

8. คู่มือต่ำง ๆ  
8.1 คู่มือกำรสอน หมำยถึง เอกสำรที่ใช้เป็นคู่มือในกำรสอน  
8.2  คู่มือกำรใช้เครื่องมือ หมำยถึง เอกสำรท่ีใช้อธิบำยกำรใช้เครื่องมือต่ำง ๆ   
8.3 คู่มือปฏิบัติกำร หมำยถึง เอกสำรในเชิงคุณภำพ ซึ่งรวบรวมกฎหมำย พระรำชบัญญัติ 

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักกำรปฏิบัติในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ พร้อมท้ังแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
รวมท้ังแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ข้อเสนอแนะ หรอืคู่มือปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ  

8.4 คู่มือปฏิบัติงำน หมำยถึง เอกสำรท่ีใช้ประกอบกำรปฏิบัติงำนใดงำนหนึ่งท่ีก ำหนดไว้ใน
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง มีค ำอธิบำยกำรปฏิบัติงำน ซึ่งประกอบด้วย หัวเรื่อง ประวัตคิวำมเป็นมำ 
วัตถุประสงค์ ภำระหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ พระรำชบัญญัติ กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียน มติ
ต่ำงๆ และเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง เทคนิคหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไข ซึ่งมี
เนื้อหำสำระท่ีสมบูรณ์ และมีรำยละเอียด ครอบคลุมเนื้อหำในแต่ละเรื่อง ในแต่ละงำน โดยจัดท ำเป็นรูปเล่ม  

8.5 คู่มือแนะน ำกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร หมำยถึง เอกสำรท่ีแนะน ำกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร 
9. ต ำรำชั้นสงูในวชิำใดวิชำหนึ่ง (Monograph) หมำยถึง ผลงำนที่อำจำรย์จัดท ำ/เขียนข้ึน หรือ 

บทควำมทำงวชิำกำรในหัวข้อวิชำใดวชิำหนึ่ง หรือเป็นเรื่องรำวของบุคคลใดบุคคลหนึง่ มัก จะพิมพ์ออกมำเป็นชุด 
10. CAI  หมำยถึง  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีอำจำรย์ได้สร้ำงขึ้น โดย CAI 1 เรื่อง เป็น 1 

ผลงำน  
11. Virtual Classroom  หมำยถึง  เว็บไซต์ท่ีอำจำรย์สร้ำงขึ้นประกอบรำยวิชำท่ีสอน โดยถือว่ำ 

Virtual Classroom 1 รำยวิชำเป็น 1 ผลงำน 
12. ส่ิงประดิษฐ์ หมำยถึง ควำมคิดสร้ำงสรรค์เกี่ยวกับลักษณะ องค์ประกอบ โครงสร้ำง หรือกลไก

ของผลิตภัณฑ์ รวมท้ังกรรมวิธีในกำรผลิต กำรเก็บรักษำ หรือกำรปรับปรุงคุณภำพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือ
ท ำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ท่ีแตกต่ำงจำกเดิม  

13. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หมำยถึง หนังสือส ำคัญท่ีรัฐออกให้เพื่อคุ้มครองกำรประดิษฐ์ หรือกำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 



14. ผลงำนท่ีได้น ำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน หมำยถึง ผลงำนท่ีได้น ำไปเผยแพร่ต่อชุมชน และมี
หลักฐำนกำรใช้ประโยชน์ รับรอง 

15. ผลงำนทำงวิชำกำรอื่นๆหมำยถึง ผลงำนวิชำกำรท่ีไม่สำมำรถจัดประเภทตำมสถำนะผลงำน
ข้ำงต้นได้  ประกอบด้วย 

15.1 งำนแปล หมำยถึง ผลงำนแปลจำกตัวต้นแบบท่ีเป็นงำนวรรณกรรม หรืองำนด้ำน
ปรัชญำ หรือประวัติศำสตร์ หรือวิทยำกำรสำขำอื่นบำงสำขำท่ีมีควำมส ำคัญ และทรงคุณค่ำในสำขำนั้นๆ ซึ่ง
เมื่อได้น ำมำแปลแล้วจะเป็นกำรเสริมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรท่ีเห็นได้ประจักษ์ชัด เป็นกำรแปลจำก
ภำษำต่ำงประเทศเป็นภำษำไทย หรือจำกภำษำไทยเป็นภำษำต่ำงประเทศ หรือแปลจำกภำษำต่ำงประเทศ
หนึ่ง ไปเป็นภำษำต่ำงประเทศอีกภำษำหนึ่ง 

15.2 เอกสำรประกอบกำรบรรยำยและฝึกปฏิบัติ หมำยถึง เอกสำรท่ีใช้เพื่อประกอบกำร
บรรยำยและฝึกปฏิบัติ  

15.3 รำยงำนกำรวิเครำะห์งำนในหน้ำท่ี หมำยถึง งำนวิเครำะห์ในเชิงสถิติ หรือกำร
วิเครำะห์ปัญหำ และแนวทำงแก้ไขปัญหำ ของงำนในหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบอยู่  

15.4 บทควำมท่ัวไป หมำยถึง กำรเขียนบทควำมลงหนังสือพิมพ์ หรือวำรสำรที่เกี่ยวข้องกับ
งำนในหน้ำท่ี 

15.5 งำนสำรนิพนธ/์วิทยำนิพนธ์   
15.6 เอกสำรประกอบกำรบรรยำย / อบรม / สัมมนำ 
15.7  วีดิทัศน์  

วิธีปฏิบัติในการด าเนินงาน 

๑. ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำแจ้งประชำสัมพันธ์ผ่ำนส่ือ/ช่องทำงต่ำงๆเพื่อประชำสัมพันธ์ กำร
ส่งผลงำนทำงวิชำกำรในช่วงเวลำท่ีก ำหนด 

๒. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จัดท ำเอกสำรผลงำนวิชำกำรส่งให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภูเพียง 
๓. ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำรวบรวมผลงำนวิชำกำรท่ีจัดส่งท้ังหมด จัดท ำเป็นรูปเล่มเอกสำร 

เพื่อให้คณะกรรมกำรผู้วิพำกษ์ผลงำนฯในเวทีน ำเสนอผลงำนวิชำกำรในระดับอ ำเภอ 
๔. ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำจัดเวทีน ำเสนอผลงำนวิชำกำรและประชำสัมพันธ์บุคลำกร

สำธำรณสุขในสังกัดเข้ำร่วมประชุมรับฟังกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรท่ีส่งท้ังหมด โดยผลงำนวิชำกำร
จะได้รับกำรปรับปรุงแก้ไข/คัดเลือกผลงำนดีเด่นระดับอ ำเภอจำกคณะกรรมกำรผู้วิพำกษ์ 

๕. ผลงำนท่ีได้รับกำรคัดเลือกในระดับอ ำเภอจะได้รับมอบใบประกำศเกียรติคุณผลงำนวิชำกำร ลงนำม
โดยสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำและผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลภูเพียง 

๖. ผลงำนทุกเรื่องจะส่งเข้ำร่วมกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรในระดับจังหวัด โดยผู้รับผิดชอบงำนวิจัย
นวัตกรรมด้ำนสุขภำพและสนับสนุนวิชำกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำรวบรวมส่ง 

๗. กรณีกำรส่งผลงำนวิชำกำรในระดับเขต/ประเทศ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจะด ำเนินกำร
พิจำรณำจัดส่งโดยตรง 



การส่งผลงานการวิชาการ 
 

 

 
แจ้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการ 

ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

สสอ.ภูเพียง รวบรวมผลงานวิชาการ จัดท าเอกสารรูปเล่ม 

รพ.สต.ส่งผลงานวิชาการให้ สสอ.ภูเพียง 

อ าเภอจัดเวทีน าเสนอผลงานวิชาการระดับอ าเภอ 

ปรับปรุงผลงานวิชาการ มอบใบประกาศเกียรติคุณผลงานวิชาการ
ดีเด่นระดับอ าเภอ 

ส่งผลงานน าเสนอสูเ่วทีต่างๆ 

ระดับจังหวัด ระดับเขต / ประเทศ สสอ.ภูเพียง 

รวบรวมส่ง 
สสอ.ภูเพียง 

ประชาสัมพันธ ์

รพ.สต.
ด าเนินการ

จัดส่งผลงาน
วิชาการโดยตรง 


