หลักเกณฑการใหคะแนนผลงานวิชาการ เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน (รายบุคคล)
1. ผลงานวิชาการที่ใชในการพิจารณาใหคะแนน ประกอบไปดวย
1.1 ผลงานวิจัย
1.2 ผลงาน
R2R
1.3 ผลงาน
Best practice / CQI
1.4 ผลงานนวัตกรรม
2. เปนผลงานวิชาการที่ไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอหรือไดรับรางวัลจากการประกวดในเวทีประชุม
วิชาการระดับตางๆ ซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุข/หนวยงานในสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งองคกร
หรือหนวยงานตางประเทศ ไดแก
2.1 ระดับจังหวัด
2.2 ระดับเขต
/กรม/ภาค/ราชวิทยาลัย/สมาคมวิชาชีพทางการแพทย การพยาบาลและ
สาธารณสุข/มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
2.3 ระดับกระทรวงฯ หรือ องคกรหรือหนวยงานตางประเทศ
3. เปนผลงานที่นําไปใชประโยชนโดย
3.1 ผลการศึกษามีประโยชนตอประชาชน/สังคม/องคกร
3.2 หนวยงานอื่นๆ สามารถนําไปประยุกตใชประโยชนได
3.3 ผลงานผานการพิจารณาและไดรับการเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรู ผานเว็บไซตการ
จัดการความรู สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน โดยสรุปผลงานตามแบบฟอรมเผยแพรผลงานวิชาการที่
กําหนด (ใหพิมพตามแบบฟอรมไมเกินหนึ่งหนากระดาษ A4)
4. เปนผลงานในรอบปงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)
5. ไมเปนผลงานที่เปนวิทยานิพนธ หรือ เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน/การศึกษาตอ
6. หากผลงานผานการคัดเลือกหรือไดรับรางวัลการประกวดหลายระดับ ใหนําผลงานในระดับสูงสุดมา
พิจารณา
7. หากบุคลากรใดมีผลงานผานการคัดเลือกหรือไดรับรางวัลการประกวดหลายเรื่องและไมใชเรื่อง
เดียวกัน ใหนํามาพิจารณาทุกเรื่อง
8. หากผลงานเปนคณะ จะตองระบุผูศึกษาหลัก/ผูรวมศึกษา โดยจะพิจารณาตามสัดสวนความรับผิดชอบ
9. คณะกรรมการฯ จะเปนผูตรวจสอบผลงานตามหลักเกณฑและพิจารณาสัดสวนการ
ใหคะแนนผลงานโดย
ใชงบประมาณ 30 % จากยอดเงิน 2.95 ของเงินเดือนขาราชการที่ลาศึกษาตอ
10. การพิจารณาตามหลักเกณฑฯ นี้ พิจารณา เฉพาะขาราชการที่ปฏิบัติงานและนับอัตราเงินเดือนใน
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไมรวมขาราชการในสังกัดโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป
11.
สัดสวนการใหคะแนนผลงานวิชาการ
ระดับผลงาน
สัดสวนการใหคะแนน
กระทรวงฯ หรือ องคกร/หนวยงานตางประเทศ
120
เขต/กรม/กรม/ภาค/ราชวิทยาลัย/สมาคมวิชาชีพทางการแพทย
100
การพยาบาลและสาธารณสุข / มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
จังหวัด
60
12. หากมีผลงานที่นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาว คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเปนรายกรณี ตอไป

ขั้นตอนการสงผลงานวิชาการ เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน (รายบุคคล)
เจาของผลงานสงไฟลเพื่อประกอบการพิจารณา
ผานทางเว็บไซต www.kkpho.go.th > การจัดการความรู > ผลงานวิชาการเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. แบบสรุปผลงานวิชาการ พิมพตามแบบฟอรม
2. ใบประกาศ-เกียรติบัตรที่ไดรับรางวัล/ประกาศผลการคัดเลือกใหนําเสนอ (file นามสกุล .jpg)
3. บทคัดยอและสรุปสาระสําคัญ

สสจ.ขอนแกน รวบรวมผลงานนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการฯ

ตรงตามหลักเกณฑฯ
สสจ.ขอนแกน
1. เผยแพรผลงาน ผานทางเว็ปไซต
http://www.kkpho.go.th >
การจัดการความรู > ผลงานวิชาการเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
2. แจงสถานะ “ผาน” ใหเจาของผลงาน
ทราบทาง http://www.kkpho.go.th >
การจัดการความรู > ผลงานวิชาการเพื่อ
พิจารณา
3.คณะกรรมการฯ พิจารณาผลงานตาม
หลักเกณฑฯ และคิดสัดสวนการใหคะแนน
ผลงานตามระดับผลงาน
4. แจงผลการพิจารณาใหผูรับผิดชอบการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน สสจ.ขอนแกน
ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตอไป

ไมตรงตามหลักเกณฑฯ
สสจ.ขอนแกน
แจงสถานะ “ไมผาน” ใหเจาของผลงาน
ทราบทาง http://www.kkpho.go.th >
การจัดการความรู > ผลงานวิชาการเพื่อ
พิจารณา

รายละเอียดของผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงาน R2R ผลงาน Best Practice /CQI และนวัตกรรม
1. บทคัดยอ
พิมพดวยอักษร Th Sarabun PSK ขนาด 16 point ไมเกิน 300 คํา บทคัดยอที่สมบูรณตอง
ประกอบดวย
1) ชื่อเรื่อง
2) ชื่อผูวิจัย หรือคณะผูวิจัย พรอมชื่อหนวยงาน
4) บทนําและวัตถุประสงค
: อธิบายความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของ
การวิจัย อยางรัดกุมและไดใจความ
5) วิธีการศึกษา
: อธิบายรูปแบบการศึกษา ( Research design) การกําหนดตัวอยาง วิธีการ
คัดเลือกกลุมตัวอยาง วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
6) ผลการศึกษา
: อธิบายผลการศึกษาที่สําคัญ สอดคลองกับวิธีการศึกษา
7) สรุปและขอเสนอแนะ
: สรุปสาระสําคัญของผลการศึกษา และขอเสนอแนะอยางสั้น รัดกุม
ชัดเจน
2.สาระสําคัญ
สาระสําคัญ ไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 พิมพดวยอักษร Th Sarabun PSK ขนาด 16 point
ประกอบดวย
1) บทนําและวัตถุประสงคของผลงาน
2) วิธีดําเนินการ
3) สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
4) ประโยชนตอประชาชน/สังคม/องคกร
5) ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปประยุกตใชในหนวยงานอื่นๆ
(หมายเหตุ นําสง website http://www.kkpho.go.th แนบ file .pdf )

แบบสรุปผลงานวิชาการ เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน (รายบุคคล)
1. ชื่อผลงาน ......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ชื่อ-สกุลผูวิจัย
2.1 ผูวิจัยหลัก ชื่อ-สกุล.......................................................... ตําแหนง ..............................................
2.2 คณะผูวิจัย
1. ชื่อ-สกุล.......................................................... ตําแหนง ............................................................
2. ชื่อ-สกุล............................................................ ตําแหนง ...........................................................
3. หนวยงาน ......................................................................................................................................................
4. ประเภทของผลงานที่ไดรับคัดเลือกใหนําเสนอ/ที่ไดรับรางวัล
..........
4.1 ผลงานวิจัย
..........
4.2 ผลงาน R2R
..........
4.3 ผลงาน Best practice / CQI
..........
4.4 ผลงานนวัตกรรม
5. ไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอหรือไดรับรางวัลจากการประกวดในเวทีประชุมวิชาการระดับตางๆ ซึ่งจัดโดย
กระทรวงสาธารณสุข/หนวยงานในสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งองคกรหรือหนวยงานตางประเทศ
..........
5.1 ระดับจังหวัด
..........
5.2 ระดับเขต/กรม/ภาค/ราชวิทยาลัย/สมาคมวิชาชีพทางการแพทย การพยาบาลและ
สาธารณสุข/มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
..........
5.3 ระดับกระทรวงฯ หรือ องคกรหรือหนวยงานตางประเทศ
อันดับที่ที่ไดรับรางวัล (กรณีไดรับรางวัล) ..........................................................................................
6. บทนําและวัตถุประสงคของผลงาน
..................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
7. วิธีดําเนินการ
..................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
8. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
..................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
9. ประโยชนตอประชาชน/สังคม/องคกร
..................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
10. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปประยุกตใชในหนวยงานอื่นๆ
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
( หมายเหตุ : แนบไฟล (นามสกุล .jpg) ภาพใบประกาศฯจากการประกวดในเวทีประชุมวิชาการที่ไดรับคัดเลือก)

ขั้นตอนการจัดสงผลงานวิชาการเพื่อประกอบพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน website http://www.kkpho.go.th
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