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แนวทางการสงเสริมและกํากับคุณภาพผลงานวิจัยหรือวิชาการ กอนการเผยแพร
ของบุคลากรกรมควบคุมโรค (DDC clearance)

ความเปนมา
ที่ผานมากรมฯ ไดสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสรางผลงานวิจัยและผลงานวิชาการมาอยางตอเนื่อง และ
ผลงานเหลานั้นไดมีสวนทําใหเกิดการพัฒนามาตรการการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพมาเปนอยางดี
อย า งไรก็ ต ามปรากฏว า มี ผลงานวิ จั ย หรื อ ผลงานวิ ช าการของบุ ค ลากรกรมฯ บางส ว นที่ ไ ด รั บ การเผยแพร
สูสาธารณะ เชน ตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือการนําเสนอผลงานในที่ประชุมระดับนานาชาติ ซึ่งพบปญหาวา
บางผลงานไมตรงกับภารกิจของกรมฯ บางผลงานที่เผยแพรออกไปอาจจะไมมีคุณภาพ แตกรมควบคุมโรคยังตอง
รวมรับผิดชอบในผลงานนั้นๆ จึงมีการเสนอใหมีการจัดทําแนวทางการสงเสริมและกํากับคุณภาพ ผลงานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการของบุคลากรกรมควบคุมโรค (DDC clearance) กอนเผยแพร
ทั้งนี้ มีตัวอยางของการสงเสริมและกํากับคุณภาพผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการของบุคลากรในหนวยงาน
เชน ศูนยปองกันและควบคุมโรคแหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC) ซึ่งแนวทางการสงเสริมและกํากับคุณภาพ
ฉบับนี้ไดประยุกตใชแนวทางของ CDC โดยปรับใหเขากับบริบทของกรมควบคุมโรคและเปนการสงเสริมใหมี
การเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค
เพื่ อให มั่ น ใจว า ผลงานวิ จั ย หรื อ ผลงานวิช าการของหนว ยงานในสั งกั ดกรมควบคุม โรคที่ จ ะเผยแพร
สูสาธารณะเปนผลงานที่มีคุณภาพ และไมมีผลกระทบในทางลบตอกรมควบคุมโรค
กระบวนการการสงเสริมและกํากับคุณภาพผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
1. ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่จะเผยแพร ที่จะเขาสูกระบวนการสงเสริมและกํากับคุณภาพ ไดแก
• บทคัดยอที่จะเสนอดวยวาจา (Oral presentation) หรือนําเสนอแบบโพสเตอร (Poster presentation)
หรือที่จะเสนอดวยวิธีการอื่นใดในการประชุมหรือการสัมมนาวิชาการในระดับเขต ระดับประเทศ
หรือระดับนานาชาติ
• รายงานหรือบทความ ซึ่งเปนผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการอื่นๆ ที่จะเสนอตีพิมพในวารสารวิชาการ
ของหนวยงาน วารสารระดับเขต วารสารระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
2. การสงเสริมคุณภาพผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ
2.1 สถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.) และกลุมพัฒนาวิชาการของ
หนวยงานมีหนาที่ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีขีดความสามารถในการจัดทําผลวิจัยและ
ผลงานวิชาการใหมีคุณภาพ โดยการจัดอบรมหรือดวยวิธีการอื่นที่เหมาะสม
2.2 กรณีบุคลากรของกรมควบคุมโรค มีความตองการจัดทําผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ
สามารถขอรับการปรึกษา แนะนําจากผูเชี่ยวชาญ หรือผูทรงคุณวุฒิฯ ของกรมฯ ในการจัดทํา
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการได (Mentorship)
2.3 บุ คลากรของกรมควบคุ มโรค สามารถเข าถึ งฐานข อมู ล ความรู ต างๆ อย างกว างขวางได
โดยสะดวกไมเสียคาใชจาย หรือเสียคาใชจายแตนอย โดยหนวยงานใหการสนับสนุน
2.4 หนวยงานพิจารณาใหการสนับสนุนในดานคาใชจายในการเขาถึงฐานขอมูลความรูการตีพิมพ
เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารวิชาการตางๆ ของหนวยงานในระดับเขต ระดับประเทศ
ระดับนานาชาติ และในการนําเสนอในที่ประชุม หรือการสัมมนาวิชาการในระดับเขต และ
ระดับประเทศ ทั้งนี้ การเขารวมประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ จะพิจารณาให
การสนับสนุน เมื่อมีแหลงงบประมาณและวงเงินที่ชัดเจนหรือมีแนวโนมที่จะไดทุนกอนแลว
เทานั้น
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3. ขั้นตอนการพิจารณากํากับคุณภาพผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ แบงเปน 2 กรณี ไดแก
กรณีที่ 1 บุคลากรในหนวยงานเปนผูเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ (ผูนําเสนอ หมายถึง
ผูที่มีชื่อแรกหรือมีชื่อที่ไมไดเปนชื่อแรกแตเสนอขอเปนผูนําเสนอในที่ประชุมวิชาการที่ตองการสมัคร)
ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
- ขั้ น ตอนที่ 1 ผูนําเสนอแจ งความจํานงขอเสนอผลงานวิจั ย หรือผลงานวิช าการ
ลวงหนา อยางนอย 1 เดือน กอนสงเรื่องสมัครเพื่อเสนอผลงานฯ ตอผูบังคับบัญชา
ชั้นตน (เชน หัวหนากลุมงาน)
- ขั้นตอนที่ 2 ผูบังคับบัญชาชั้นตนกลั่นกรองเกี่ยวกับภาษาถอยคําและเนื้อหาสาระ
และใหขอคิดเห็นและหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขใหถูกตองและเหมาะสม
โดยใหแลวเสร็จภายใน 1 สัปดาห เพื่อสงกลับใหผูนําเสนอปรับปรุงแกไขเบื้องตน
- ขั้ น ตอนที่ 3 ผู นํ า เสนอปรั บ ปรุ ง แก ไ ข หรื อ ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ตามข อ คิ ด เห็ น ของ
ผูบังคับบัญชาชั้นตน ใหเสนอตอผูบังคับบัญชาขั้นตนอีกครั้งหนึ่ง หากเห็นวามีความ
เหมาะสมแลว ใหเสนอตอผูอํานวยการผานกลุมพัฒนาวิชาการหรือหนวยงานยอยที่
รับผิดชอบงานดานพัฒนาวิชาการ ผูอํานวยการหนวยงานพิจารณามอบหมายให
ผูเชี่ยวชาญ (Peer Review) ในหนวยงานที่ไมมีสวนเกี่ยวของหรือมีผลไดผลเสียกับ
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการนั้นๆ พิจารณาใหขอเสนอแนะ ใหแลวเสร็จภายใน 1
สัปดาห แลวสงใหผูนําเสนอปรับปรุงแกไขหรือชี้แจงเพิ่มเติม เสนอตอผูเชี่ยวชาญ
(Peer Review)
- ขั้นตอนที่ 4 หากผูเชี่ยวชาญ (Peer Review) ในหนวยงานที่ไดรับมอบหมายเห็นวา
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการนั้น มีความเหมาะสมแลวใหนําเสนอตอผูอํานวยการ
พิจารณาอนุมัติใหสงสมัครเพื่อเผยแพรได
หมายเหตุ:
1. การพิจารณาของหัวหนากลุมงานและผูเชี่ยวชาญในหนวยงาน ใหถือเปนสวนหนึ่งของหนาที่ในงานและ
เป น ไปเพื่ อ สนั บ สนุ น ให มี ก ารเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย หรื อ ผลงานวิ ช าการนั้ น โดยทบทวนและให
ขอเสนอแนะเพื่อใหเปนผลงานที่มีคุณภาพ สอดคลองกับภารกิจ เปนไปตามหลักวิชา เสนอไปเผยแพร
ยังเวทีประชุมวิชาการหรือวารสารที่เหมาะสมกับเนื้อหา
2. กลุมงานพัฒนาวิชาการมีหนาที่ในการสนับสนุนและประสานงาน ติดตามใหกระบวนการ การสนับสนุน
และกํากั บ คุ ณภาพผลงานวิ จั ย หรื อผลงานวิช าการเปน ไปตามกํ าหนดเวลาและรวดเร็ ว ใหทั น กั บ
ระยะเวลาที่ผูนําเสนอจะตองสมัครเขานําเสนอ และรวบรวมผลการดําเนินงานการสมัครเขาเผยแพร
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการของบุคลากรตางๆ เปนผลงานประจําปของบุคคล ฝาย/ กลุมงานของ
หนวยงานและหนวยงานของกรมฯ
3. กรณีผูนําเสนอสนใจจะสมัครเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการสูสาธารณะผานเวทีการประชุม
วิชาการตางๆ ในระดับประเทศ ระดับนานาชาติ หรือสมัครสงเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการตางๆ ทั้งใน
ประเทศหรือระดับนานาชาติ มีสวนที่เกี่ยวของกับงบประมาณ คาใชจายตางๆ ใหหนวยงานพิจารณา
งบประมาณที่จะใชจายพรอมๆ กันไปดวย โดยฝายหรือกลุมงานตนสังกัดของผูนําเสนอ เสนอขอมูล
ดานงบประมาณและคาใชจายประกอบการพิจารณาอนุมัติของผูอํานวยการหนวยงาน
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4. กรณีผูนําเสนอเปนผูปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนาหนวยงานยอย (เชน เปนหัวหนากลุมงานและหรือหัวหนาฝาย)
หรื อ เป น ผู ดํ า รงตํ า แหน งระดั บ เชี่ ย วชาญใหเ ริ่ ม ตน ดํ า เนิ น การในขั้ น ตอนที่ 3 ไดแ ก เสนอต อ
ผูอํานวยการหนวยงาน ฝายกลุมพัฒนาวิชาการ หรือหนวยงานยอยที่รับผิดชอบงานพัฒนาวิชาการของ
หนวยงาน
กรณีที่ 2 กรณีที่ผูอํานวยการหนวยงานหรือผูทรงคุณวุฒิฯ หรือรองอธิบดี เปนผูเสนอผลงานวิจัย
หรือผลงานวิชาการ
- ขั้นตอนที่ 1 ผูนําเสนอแจงความจํานงขอเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการลวงหนา
อยางนอย 1 เดือน กอนสงเรื่องสมัครเพื่อนําเสนอผลงานฯ ตอประธานคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค โดยผาน สวคร.
- ขั้นตอนที่ 2 ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ พิจารณาใหขอคิดเห็นและขอความ
รว มมือใหผูทรงคุณวุฒิฯ หรื อผูเชี่ยวชาญที่ไมมีสวนเกี่ย วของหรือมีผ ลไดผลเสีย
กับผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการนั้นๆ พิจารณาใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงเนื้อหา
สาระและภาษาถอยคําที่ใชใหเหมาะสมตามหลักวิชาใหแลวเสร็จภายใน 1 สัปดาห
สงกลับใหผูนําเสนอปรับปรุงแกไข
- ขั้ น ตอนที่ 3 ผูนํา เสนอปรั บ ปรุ งแก ไข หรือ ชี้แจงเพิ่ มเติ มตามขอ เสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิฯ หรือผูเชี่ยวชาญ แลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิฯ หรือผูเชี่ยวชาญอีกครั้ง
หากผูทรงคุณวุฒิฯ หรือผูเชี่ยวชาญที่ไดรับมอบหมายเห็นวาผลงานวิจัยหรือผลงาน
วิชาการนั้น มีความเหมาะสมแลวให สวคร. นําเสนอตออธิบดีกรมควบคุมโรคอนุมัติ
ใหสงสมัครเพื่อเผยแพรได
หมายเหตุ:
1. การพิจารณาของประธานผูทรงคุณวุฒิฯ ผูทรงคุณวุฒิฯ และผูเชี่ยวชาญที่ไดรับมอบหมายเปนไปเพื่อสนับสนุน
ใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการนั้น โดยทบทวนและใหขอเสนอแนะเพื่อใหเปนผลงานที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับภารกิจ เปนไปตามหลักวิชา เสนอไปเผยแพรยังเวทีประชุมวิชาการหรือวารสารที่เหมาะสม
กับเนื้อหา
2. ประธานผูทรงคุณวุฒิฯ ผูทรงคุณวุฒิฯ และผูเชี่ยวชาญที่ไดรับมอบหมายมีห นาที่ในการสนับสนุนและ
ประสานงาน ติดตามใหกระบวนการ การสนับสนุนและกํากับคุณภาพผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ
เปนไปตามกําหนดเวลาและรวดเร็ว ใหทันกับระยะเวลาที่ผูนําเสนอจะตองสมัครเขานําเสนอ และรวบรวม
ผลการดําเนินงานการสมัครเขาเผยแพรผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการของบุคลากรตางๆ เปนผลงาน
ประจําปของบุคคล, ฝายในกลุมงานของหนวยงาน และของกรมฯ
3. กรณีผูนําเสนอสนใจจะสมัครเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการสูสาธารณะผานเวทีการประชุม
วิชาการตางๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับนานาชาติ หรือสมัครสงเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการตางๆ ทั้งใน
ประเทศหรือระดับนานาชาติ มีสวนที่เกี่ยวของกับ งบประมาณ คาใชจายตางๆ ใหหนวยงานพิจารณา
งบประมาณที่จะใชจายพรอมๆ กันไปดวย โดยหนวยงานของผูนําเสนอ เสนอขอมูลดานงบประมาณและ
คาใชจายประกอบการพิจารณาอนุมัติของกรมควบคุมโรค

หมายเหตุ: ฉบับแกไขเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

