วิธีทีการสร้ าง
ผลงานวิชาการหรืองานวิจยั
เริ มตังแต่ กําหนดหัวข้อ โครงงาน ขันตอน พิจารณาเนือหาทางวิชาการ ตัวแปรสําคัญทีตอ้ ง
เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ข้อบกพร่ อง จนกระทัง เป็ นผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper) ขันตอน
ดําเนินการวิจยั มีดงั ต่อไปนี
1 สรุ ปรายละเอียดขันตอนทีไ ด้ ดําเนินการวิจัย
ตารางที 1 รายละเอียดขันตอนการดําเนินการ
เดือน
1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรม
กําหนดหัวข้อ เรื องอะไร?
กําหนดองค์ประกอบโครงงาน,ระยะเวลา , เครื องมือ
นําเสนอแนวความคิด
เก็บข้อมูล
ศึกษาผลงานวิชาการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล
-เขียนผลงาน
-นําเสนอเอกสารการวิจยั
รายงานผลการวิจยั

แผนภูมแิ สดงแนวทางการพัฒนาการจัดทําเอกสารทางวิชาการ

1.ทบทวนโครงสร้างวิชาการ
1

2.กําหนดหัวข้อเรื อง

กําหนดโครงสร้างเอกสารวิชาการ
ตรวจสอบ

เก็บข้ อมูล วิเคราะห์

เขียนผลงาน

2

ตรวจสอบข้อมูล
ปรึกษาผู้รู้ ผู้เชียวชาญ
นําข้ อบกพร่ องไปปรับปรุงแก้ ไข

ตรวจสอบเอกสารผลงาน
3

จัดส่งประเมิน

จากแผนภูมแิ สดงแนวทางการพัฒนาการจัดทําเอกสารทางวิชาการ มีแผนงานสําคัญ 3
กลุ่ม ดังนี
1. การดําเนินการและเป้าหมาย
1.1 ทบทวนโครงสร้างวิชาการ
1.2กําหนดหัวข้อเรื อง
2. การดําเนินการตรวจสอบ
2.1 ขันแรก กําหนดโครงสร้างเอกสารวิชาการ
2.2 ขันทีสอง เก็บข้ อมูล วิเคราะห์ เขียนผลงาน ตรวจสอบข้อมูล ปรึกษาผู้รู้ ผู้เชียวชาญ นํา
ข้ อบกพร่ องไปปรับปรุงแก้ ไข

3.
3.1 ตรวจสอบเอกสารผลงาน
3.2 จัดส่งประเมิน

แทรกประเด็นทีควรทราบ
ผลงานวิชาการของนักรั งสี การแพทย์ ที ขอประเมินจะถูกรวบรวมและจัดส่ งให้ กรรมการ
แต่ ละท่ าน ทั%งสามชุด ชุดละ 1 เล่ ม ได้ แก่ แบบประเมินบุคคล 1 เล่ ม ข้ อเสนอแนวคิ ดพัฒนางาน 1
เล่ ม ผลงานวิชาการฉบับเต็ม 1 เล่ ม(กรรมการแต่ ละท่ านจะได้ รับเอกสารระเบียบคู่มือสําหรั บการ
ประเมินคนละ 1 ชุดที จะใช้ เป็ นเกณฑ์ อ้างอิง) ผลงานวิชาการทั%ง 3 ชุด จะถูกอ่ านและประเมินโดย
คณะกรรมการแต่ ละท่ าน และลงความเห็นในแบบฟอร์ มทีกระทรวงส่ งให้
หลังจากที เอกสารส่ งถึงกรรมการ เลขานุการกลุ่มงานประเมินบุคคลและวิ ชาการ จะนัด
กรรมการทุกท่ านมาประชุมร่ วมกันทีกระทรวงเพือลงมติผลงานวิชาการของผู้ขอประเมินแต่ ละสาย
งาน

กรรมการประเมินผลงานวิชาการ จะใช้เกณฑ์ทีในการประเมินผลงาน ดังนี
(1) พิจารณาโครงสร้างเอกสารวิชาการ สํานวนการใช้ภาษา การสื อความหมาย
ความถูกต้องในการพิมพ์
(2) พิจารณาเป็ นรายบท ประกอบด้วยหัวข้อสําคัญ
(2.1) บทที 1
พิจารณาหัวข้อ หลักการแลเหตุผล วัตถุประสงค์ ประโยชน์ทีคาดว่าจะ
ได้รับ ขอบเขตการศึกษา ระยะเวลาในการดําเนินการ
(2.2) บทที 2
พิจารณา ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้อง การระบุแหล่งอ้างอิง
(2.3) บทที 3
พิจารณา ขั#นตอนการดําเนินการ
(2.4) บทที 4
พิจารณา ผลการศึกษา การสื อความหมาย
(2.5) บทที 5
ข้อสรุ ป
(2.6) พิจารณาการเขียนเอกสารอ้างอิง ภาคผนวก(หากมี)

ตาราง แสดงเกณฑ์ในแบบฟอร์มสําหรับประเมินผลงานวิชาการสายงานรังสี การแพทย์
ผลงานทีขอประเมิน
เกณฑ์ทีใช้ในการประเมิน

ผ่านการ
ประเมิน

ปรับปรุ ง
ผลงาน

จํานวน (ราย)
ไม่ผา่ นประเมิน
บกพร่ องมากประเด็น

โครงสร้างเอกสารวิชาการ
สํานวนการใช้ภาษา
การสื อความหมาย
ความถูกต้องในการพิมพ์
พิจารณาเป็ นรายบท
หลักการแลเหตุผล
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ
บทที 1

ขอบเขตการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินงาน

บทที 2 ทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจยั ทีเกียวข้อง
การระบุแหล่งอ้างอิง
บทที 3

ขันตอนการดําเนินการ
ผลการศึกษา

บทที 4

การสื อความหมาย

บทที 5 สรุ ป
สรุ ป
ภาคผนวก

หมายเหตุ
ผิด
กฎเกณฑ์

สําหรับระดับ 8 (ระดับชํานาญการพิเศษ) เพิม เติมตารางเผยแพร่ ผลงานอีก 1 ตารางสําหรับการ
พิจารณา
แบบฟอร์มเกณฑ์ทีใช้สาํ หรับการประเมินระดับชํานาญการการพิเศษ (อ้างอิง: ระเบียบ กพ.)
ระเบียบ กพ.กําหนด
ระดับชํานาญการการพิเศษ

ตีพิมพ์เอกสารเผยแพร่ ผลงาน
เข้าเกณฑ์การประเมิน
โปรดระบุ............................

เอกสารยังไม่เผยแพร่ ผลงาน
ไม่เข้าเกณฑ์การประเมิน
โปรดระบุ............................

กรรมการพิจารณารายละเอียดในหัวข้ อสํ าคัญตามแบบฟอร์ มการประเมินผลงาน
สรุ ปมีดงั นี
(1) ตรวจสอบความถูกต้องโครงสร้าง เนือหา สาระสําคัญ การได้มาของข้อมูล การอ้างอิง
สํานวนการเขียนเอกสาร การสื อความหมาย ตรวจสอบความถูกต้องการพิมพ์
กรรมการจะบันทึกข้ อบกพร่ องผลงานทีข อประเมินเอกสารวิชาการแต่ ละราย
โดยบันทึกรายละเอียด ความเห็น ข้อแนะนํา และเหตุผลข้อบกพร่ อง ได้แก่
(1) ข้อบกพร่ องข้อมูลทีตรวจพบ
(2) ข้อแนะนํากรณี ผลงานวิชาการทีตอ้ งปรับปรุ ง
(3) ข้อคิดเห็นกรณี ทีทาํ ผิดหลักเกณฑ์
(4) ข้อสรุ ปความเห็นของกรรมการแต่ละท่าน
ทีมีตอ่ ผลงานวิชาการแต่ละเล่ม แสดงเป็ นหลักฐาน
กรณี ทีผปู ้ ระเมินมีขอ้ สงสัย และเรี ยกร้องให้เปิ ดเผยข้อสรุ ปของกรรมการ
(หมายเหตุ กรณี หากมีการร้องเรี ยน)

ผลการประเมินเอกสารวิชาการของ สาขา X แต่ ละระดับและรุ่นทีข อประเมิน สรุปข้ อมูลดังนี
ตารางที แสดงจํานวนผลงานทีขอประเมินและผลการประเมินระดับชํานาญงาน(ชก.)
รุ่ นที 1 -รุ่ นที 4 (ความเห็นของกรรมการ: ผูว้ จิ ยั )
ผลงานทีขอประเมิน

จํานวนผลงาน
ทีขอประเมิน

ผ่านประเมิน

แก้ไขผลงาน

ไม่ผา่ นประเมิน

ผลงานระดับ 6
(ระดับชํานาญงาน)
รุ่ นที 1
รุ่ นที 2
รุ่ นที 3
รุ่ นที 4
รวมผลงาน
ตารางที แสดงจํานวนผลงานทีขอประเมินและผลการประเมินระดับชํานาญงาน เงินประจํา
ตําแหน่ง (งต.)
รุ่ นที 1 -รุ่ นที 4 (ความเห็นของกรรมการ: ผูว้ จิ ยั )
ผลงานทีขอประเมิน
ผลงานระดับ 7
(ระดับชํานาญการ) (งต.)
รุ่ นที 1
รุ่ นที 2
รุ่ นที 3
รุ่ นที 4
รวมผลงาน

จํานวนผลงาน
ทีขอประเมิน
(ราย)

ผ่านประเมิน

แก้ไขผลงาน

ไม่ผา่ นประเมิน

(ราย)

(ราย)

(ราย)

ตารางที แสดงจํานวนผลงานทีขอประเมินระดับชํานาญการ เงินประจําตําแหน่ง (งต.)
ทีไม่ผา่ นประเมินรุ่ นที 1- รุ่ นที 4 (ความเห็นของกรรมการ: ผูเ้ ขียน)

ผลงานทีไม่ผา่ นการ
ประเมิน
ขอปรับระดับ 7
(ระดับชํานาญการ)
รุ่ นที 1
รุ่ นที 2
รุ่ นที 3
รุ่ นที 4

จํานวน
(ราย)

ปรับตก
-ลอกเลียนผลงานผูอ้ ืน
- คร่ อมสายงานวิชาชีพอืน

ตารางที แสดงจํานวนผลงานทีขอประเมินและผลการประเมินระดับชํานาญงาน (ชพ.)
รุ่ นที 1 -รุ่ นที 4 (ความเห็นของกรรมการ: ผูว้ จิ ยั )
ผลงานทีขอประเมิน จํานวนผลงาน
ผลงานระดับ 8
(ราย)
(ระดับชํานาญการพิเศษ)
รุ่ นที 1
รุ่ นที 2
รุ่ นที 3
รุ่ นที 4
รวมผลงาน

ผ่านประเมิน
(ราย)

แก้ไขผลงาน
(ราย)

ไม่ผา่ นประเมิน
(ราย)

ตารางที แสดงจํานวนผลงานทีขอประเมินระดับชํานาญการพิเศษ (ชก.) ทีไม่ผา่ นประเมิน
รุ่ นที 1- รุ่ นที 4 (ความเห็นของกรรมการ: ผูเ้ ขียน)
ผลงานทีไม่ผา่ นการ
ประเมิน
ขอปรับระดับ 8
(ระดับชํานาญการพิเศษ)

จํานวน
(ราย)

สาเหตุ
- เนือหาไม่เหมาะสมการประเมิน
-ลอกเลียนผลงานผูอ้ ืน
- เนือหาซําซ้อน(วิชาการ,ข้อเสนอแนวคิด)
- มีขอ้ บกพร่ องมากประเด็น
- ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ข้อกําหนดของ กพ.)
- คร่ อมสายงานวิชาชีพอืน

รุ่ นที 1
รุ่ นที 2
รุ่ นที 3
รุ่ นที 4
ตารางที แสดงจํานวนผลงานทีขอประเมินและผลการประเมิน ทัง 4 รุ่ น
ระดับ
ชํานาญการ (C6)
เงินประจําตําแหน่ง (C7)
ชํานาญการพิเศษ (C8)

ผ่าน

แก ้ไข

ไม่ผา่ น

รวม (ราย)

ตัวอย่างรู ปกราฟที เปรี ยบเทียบจํานวนผลการประเมิน ทัง 4 รุ่ น (ความเห็นของกรรมการ: ผูว้ จิ ยั )
140
120
100
ชาํ นาญการ (C6)

80

เงินประจําตําแหน่ง (C7)
ชาํ นาญการพิเศษ (C8)

60
40
20
0
ผ่าน

แก ้ไข

ไม่ผาน

ลักษณะความบกพร่ องทีส ํ าคัญในเอกสารวิชาการทีขอประเมิน
ลักษณะความบกพร่ อง อิงเกณฑ์ทวั ไป จําแนกได้ 4 กลุ่ม จําแนกได้ดงั นี
- โครงสร้างเอกสารวิชาการไม่สมบูรณ์
- สํานวนการใช้ภาษาไม่ถูกต้อง
- การสื อความหมาย
- ความถูกต้องในการพิมพ์ (พิมพ์ผดิ ,ขนาดตัวหนังสื อ)
ลักษณะความบกพร่ องสํ าคัญ พิจารณาเป็ นรายบท จําแนกได้ดงั นี
บทที 1
- หลักการและเหตุผล ไม่ชดั เจน
- วัตถุประสงค์ เขียนไม่ถูกต้อง
- ประโยชน์ ทคี าดว่าจะได้ รับ เขียนไม่ถูกต้อง
- ขอบเขตการศึกษา ไม่มี
- ระยะเวลาดําเนินการ ไม่ ระบุ

บทที 2
-ไม่ระบุแหล่งอ้างอิงเอกสารวิชาการ หัวข้ อ ทบทวนวรรณกรรมและงานวิชาการทีเ กียวข้ อง
บทที 3
- ขันตอนดําเนินการ ไม่มี,ไม่ระบุ,ไม่ชดั เจนใน
บทที 4
-ไม่ชดั เจนใน ผลการศึกษา
- เอกสารประกอบ รูป, ภาพ, กราฟ ทีนาํ มาใช้ไม่ระบุแหล่งอ้างอิง
- สํ านวนภาษาไม่ถูกต้อง
- การสื อความหมายไม่ชดั เจน
บทที 5
- สรุ ปไม่ตรงประเด็น
- ไม่สอดคล้องผลการศึกษา
บรรณานุกรมท้ายบท
- เขียนไม่ถูกต้องตามหลักการอ้างอิง

