บทที่ 8

รูปแบบการพิมพผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการเปนเอกสารสําคัญของผูขอผลงานทางวิชาการที่แสดงถึงความสามารถ
ของผูเ ขียนในการอธิบายถึงองคความรูและกระบวนการวิจัย ซึ่ง ตองมีความถูกตองทั้งดานเนื้อหา
และมีรูปลักษณะเอกสารที่นาอาน การพิมพประณีต ชัดเจน เวนวรรคตอนเหมาะสม การพิมพถูกตอง
ตามรู ป แบบมาตรฐานของผลงานทางวิชาการ อยางไรก็ดีในประกาศคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไมไดมีกําหนดในเรื่องของรูปแบบการพิมพผลงานทางวิชาการ
ดังนั้นเจาของผลงานจะนําเสนอเอกสารผลงานในรูปลักษณแบบใดก็ได แตความสมบูรณของเอกสารนี้
มีผลสวนสําคัญมาจากการจัดพิมพ การจัดรูปแบบของเอกสารอยางดี และมีการตรวจทานพิสูจ น
อักษรอยางรอบคอบ ในบทนี้จึงเสนอแนะหลักเกณฑในการพิมพและรูปแบบที่เปนที่นิยมไว

หลักเกณฑในการพิมพ
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (2556) ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิมพ
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีระบบระเบียบเปนสากล ทําให
ผลงานนาอานและมีคุณคา หลักเกณฑดังกลาวสามารถนํามาใชกับการพิมพผลงานทางวิชาการได
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. กระดาษ
กระดาษที่ใชพิมพตองเปนกระดาษที่มีคุณภาพดี มีความหนา 80 แกรม ขนาดมาตรฐาน
A4 สีขาว ไมมีเสนบรรทัด พิมพไดทั้งสองหนา
2. ระบบการพิมพ
พิมพดวยระบบคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําหรับประมวลผลคํา
3. แบบอักษร
ควรใชแบบอักษร TH SarabunPSK เพื่อใหเอกสารตาง ๆ เปนไปอยางมีมาตรฐาน
ปราศจากป ญ หาลิ ขสิ ท ธิ์ หรือ แบบอั ก ษรที่ ชั ด เจน สะดวกแก ก ารอ า น เช น Angsana New,
Angsana UPC, Browallia New, BrowalliaUPC, Cordia New, CordiaUPC และ TH Niramit
AS เปนตน โดยตองเปนแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม ใชสีแบบอักษรสีดํา ใชแบบอักษรขนาด 16 พอยต
และลักษณะแบบอักษรธรรมดา สําหรับในตาราง หรือภาพประกอบตางๆ สามารถปรับขนาดเล็กลง

หรือยอสวนเพื่อใหอยูในระยะขอบขอความจากขอบกระดาษตามที่กําหนด ยกเวนในสวนที่เปนหัวขอ
ใหปรับขนาดและลักษณะดังนี้

22 พอยต ตัวหนา สําหรับชื่อบท
20 พอยต ตัวหนา สําหรับบทที่
18 พอยต ตัวหนา สําหรับหัวขอสําคัญ
16 พอยต ตัวหนา สําหรับหัวขอรอง
4. การจัดระยะขอบขอความจากขอบกระดาษ
กําหนดระยะขอบดานบนเวน 1.5 นิ้ว ระยะขอบดานลางเวน 1 นิ้ว ระยะขอบดานซาย
และดานขวา สําหรับหนาคี่ ดานซายเวน 1.5 นิว้ ดานขวาเวน 1 นิ้ว สําหรับหนาคู ดานซายเวน 1 นิ้ว
ดานขวาเวน 1.5 นิ้ว เปนระยะขอบเพื่อการเย็บเลมหนังสือ พิมพสองหนา ตัวอยางดังภาพที่ 8.1
1.5”

2”

1”

1”

1.5”

1.5”

1”

1”

ภาพที่ 8.1 การจัดระยะขอบขอความจากขอบกระดาษ
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5. การเวนระยะระหวางบรรทัด
กําหนดระยะหางระหวางบรรทัดเปนแบบชวงบรรทัดพิมพเดี่ยว หรือหนึ่งเทา
6. การยอหนา
กําหนดยอหนาโดยเวนระยะหางจากขอบดานซายเขามา 0.5 นิ้ว สําหรับยอหนาถัดมา
ใหขยับเขามาจากยอหนาแรก 2 ชวงตัวอักษร
7. การจัดแนวขอความ
กําหนดแนวขอความกระจายชิดทั้งซายและขวา ใชจัดแนวขอความกระจายแบบไทย
8. การพิมพเลขหนาและการลําดับหนา
8.1 พิมพเลขหนา ดานลาง กึ่งกลางหนากระดาษ หางจากขอบกระดาษ 0.5 นิ้ว
8.2 สวนปก ไมนับลําดับหนา และไมพิมพเลขหนา
8.3 สวนหนา ใหพิมพเลขหนาโดยใชเลขอารบิก ในวงเล็บ (1), (3), (5), ..... ตามลําดับ
8.4 ส วนเนื้ อ เรื่ อง สว นอ า งอิ ง และภาคผนวก ให พิม พ เ ลขหน าโดยใชเ ลขอารบิ ก
1, 2, 3, ..... ตามลําดับ
8.5 การนั บ ลํ า ดั บ หน า เริ่ ม นั บ หน า ที่ 1 ตั้ ง แต ห น า แรกของบทที่ 1 เป น ต น ไป
และนับตอเนื่องไปตลอดทั้งเลม
8.6 ไมพิมพเลขหนาในหนาแรกของแตละบท หนาแรกของบรรณานุกรม หนาแรกของ
ภาคผนวก หนาแรกของภาคผนวกยอย และหนาแรกดังกลาวตองอยูที่หนาคี่เสมอ
8.7 ไมพิมพเลขหนาในหนาวางที่เวนไว แตนับลําดับหนา
8.8 พิ ม พ เ ลขหน า ในตํ า แหน ง เดี ย วกั น ทุ ก หน า แม ว า บางหน า จะมี ก ารนํ า เสนอ
ตาราง ภาพ หรือขอความในแนวขวางก็ตาม

การแบงบทและหัวขอในบท
1. พิมพบทที่ ดวยอักษรขนาด 20 พอยต ตัวหนา กึ่งกลางหนากระดาษ ใชเลขอารบิกเปน
เลขประจําบท เวนวาง 1 บรรทัด ขนาด 20 พอยต ระหวางบทที่กับชื่อบท
2. พิมพชื่อบท ดวยอัก ษรขนาด 22 พอยต ตัวหนา กึ่ง กลางหนากระดาษ สําหรับ ชื่อบท
ที่ยาวใหแบงเปน 2-3 บรรทัด ตามความเหมาะสม เรียงลงมาในลักษณะสามเหลี่ยมหัวกลับ ()
เวนวาง 1 บรรทัด ขนาด 22 พอยต ระหวางชื่อบทกับหัวขอแรกหรือบรรทัดแรกของเนื้อเรื่อง
3. พิมพหัวขอสําคัญ ดวยอักษรขนาด 18 พอยต ตัวหนา ชิดซายหนากระดาษ เวนวาง
1 บรรทัด ขนาด 16 พอยต ระหวางหัวขอสําคัญกับเนื้อเรื่องในหัวขอสําคัญ
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4. พิมพหัวขอรอง ดวยขนาด 16 พอยต ตัวหนา ตรงกับยอหนา สําหรับหัวขอยอยลงมา
ใหขยับเขามาอีก 2 ชวงตัวอักษร ขนาด 16 พอยต
5. พิมพรายละเอียดสวนเนื้อเรื่อง ดวยขนาด 16 พอยต จัดแนวขอความกระจายชิดทั้งซาย
และขวา ในหนากระดาษเพื่อความสวยงาม ทั้งนี้ใหคํานึงถึง ความถูก ตองเหมาะสมทางดานภาษา
ควรพิมพอยูในบรรทัดเดียวกัน ไมควรพิมพตัดคําหรือแยกคํา เชน คําวา “การศึกษา” ไมควรพิมพ
คําวา “การ” อยูบรรทัดหนึ่งและคําวา “ศึกษา” อยูอีกบรรทัดหนึ่ง
6. พิมพหัวขอในแตละบท ใหแบงออกเปนหัวขอสําคัญ และหัวขอรองตามลําดับ ใชตัวเลข
อารบิกเปนเลขกํากับ โดยกําหนดใหใชตัวเลขไดไมเกิน 4 ตัว คือ 1.1.1.1 หากตองแบงยอยเพิ่มอีก
ใหใชเครื่องหมายวงเล็บ ดังนี้ 1), 2), 3), .....
7. พิมพขอความที่คัดลอกมา ดวยขนาด 16 พอยต ตัวเอียง ในเครื่องหมายอัญ ประกาศ
(“.........................”) โดยไมตองขึ้นบรรทัดใหม หากขอความที่คัดลอกมานั้นมีความยาวเกิน 3 บรรทัด
ตองขึ้นบรรทัดใหม โดยเวนวาง 1 บรรทัด พิมพตรงกับยอหนา ในกรณีที่รายละเอียดของเนื้อหามี
ลักษณะเปนขอๆ ใหใสหมายเลขขอไวในวงเล็บ ดังนี้ (1), (2), (3), .....
8. การขึ้นหัวขอใหม ถามีที่วางสําหรับพิมพขอความตอไปไดนอยกวาสองบรรทัด ควรขึ้น
หัวขอใหมในหนาถัดไป เพื่อไมใหมีแตหัวขอและเนื้อเรื่องบางสวนเพียงไมกี่บรรทัด
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บทที่ (20 pt. ตัวหนา)
เวน 1 บรรทัด (20 pt. ตัวหนา)

ชื่อบท

(22 pt. ตัวหนา)

เวน 1 บรรทัด (22 pt. ตัวหนา)

หัวขอสําคัญ (18 pt. ตัวหนา)
เวน 1” บรรทัด (16 pt. ตัวหนา)
0.5
1.//หัวขอรองขอที่ 1 ของหัวขอสําคัญ (16 pt. ตัวหนา)
..... (16 pt. ธรรมดา) ..................................................................................................
.........................................................................................................................................................
1.1//หัวขอยอยขอที่ 1 ของ 1. ...................................................................................
.........................................................................................................................................................
1.1.1//หัวขอยอยขอที่ 1 ของ 1.1 ....................................................................
.........................................................................................................................................................
1.1.1.1//หัวขอยอยขอที่ 1 ของ 1.1.1 .................................................
.........................................................................................................................................................
1)//หัวขอยอยขอที่ 1 ของ 1.1.2.1 .......................................
.........................................................................................................................................................
1.1)//หัวขอยอยขอที่ 1 ของ 1) ......................................
.........................................................................................................................................................
1.2//หัวขอยอยขอที่ 2 ของ 1. ...................................................................................
.........................................................................................................................................................
2.//หัวขอรองขอที่ 2 ของหัวขอสําคัญ (16 pt. ตัวหนา)
..... (16 pt. ธรรมดา) ..................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ภาพที่ 8.2 การแบงบทและหัวขอในบท
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การนําเสนอภาพและตารางประกอบเนื้อหา
1. ภาพ และตาราง ใหมีหมายเลขประจําบทและเรียงตามลําดับในแตละบท เชน ตารางที่
1 ในบทที่ 3 พิมพวา ตารางที่ 3.1 เปนตน
2. เลขลําดับ ที่ ชื่อตาราง ใหพิม พอยูสวนบนของตารางและชิดซาย สําหรับที่มาใหพิม พ
ตอทายชื่อตารางโดยเขียนเปนรูปแบบอางอิงระบบนาม-ปแทรกในเนื้อหา ตัวอยางดังภาพที่ 8.3
3. เลขลํ า ดั บ ที่ ชื่ อ ภาพ และที่ ม า ให พิ ม พ อ ยู ส ว นล า งของภาพในหน า เดี ย วกั น และ
จัดกึ่ง กลาง สําหรับที่มา ใหพิมพตอทายชื่อภาพโดยเขียนในรูปแบบอางอิง ระบบนาม-ปแทรกใน
เนื้อหา ตัวอยางดังภาพที่ 8.4
4. รูปภาพ ภาพถาย แผนภูมิ แผนที่ แผนภาพ และกราฟที่นํามาใชประกอบเอกสารจะตอง
ทําสําเนาใหชัดเจน มีคุณภาพดี วางภาพแทรกไว ตามสวนเนื้อหาที่ระบุถึงภาพนั้นๆ หากภาพไมมี
ความสัมพันธโดยตรงกับเนื้อหา ควรนําไปรวมไวในภาคผนวก
5. ถาตารางที่มีความกวางยาวเกินกวาที่จะบรรจุในหนากระดาษเดียว สามารถใชวิธีการ
ยอสวนลงไดถายังคงมีขนาดที่สามารถอานไดชัดเจน
6. ถาตารางมีความยาวมาก ไมจบในหนาเดียว และไมสามารถใชวิธีการยอสวนได ใหพิมพ
สวนที่เหลือในหนาถัดไป โดยตองมีลําดับที่ของตาราง และพิมพคําวา (ตอ) แตไมจําเปนตองพิมพชื่อ
ตาราง เชน ตารางที่ 3.1 (ตอ)
ในผลงานวิชาการภาษาอัง กฤษ ใหพิมพวา Table ตามดวยเลขที่ตาราง และตอดวย
(Cont.) เชน Table 3.1 (Cont.)
7. การพิมพหมายเหตุหรือคําอธิบายตารางเพิ่มเติม ใหพิมพคําวา “หมายเหตุ” ในบรรทัด
ตอจากตารางตามดวยทวิภาค (:) และเวน 1 ตัวอักษร จึงตามดวยขอความของหมายเหตุ
8. การพิมพตารางตามแนวขวางของกระดาษ ใหวางสวนบนของตารางหันเขาหาขอบซาย
ของหนากระดาษ และควรวางขอบซายของตัวตารางใหชิดขอบลางของหนากระดาษ
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ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยการคัดสรรกลวิธกี ารสอน
t-test
คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียน n
S.D.
x
t
df
sig
กอนเรียน
30 12.90 2.69
18.78 29
.00**
หลังเรียน
30 20.23 3.25

ภาพที่ 8.3 ตัวอยางการนําเสนอตาราง

Figure 2.6 Unprofessional body posture for salespeople
Source : Created by Panyadilokpong, 2016
ภาพที่ 8.4 ตัวอยางการนําเสนอภาพ

การใชคําศัพทและตัวสะกด
ผลงานทางวิชาการที่ เปนภาษาไทยจะตองใช คําในภาษาไทย หากคําไทยนั้นยังไมเ ปนที่
เผยแพรหลาย ควรใสคําภาษาตางประเทศไวในวงเล็บ ในกรณีที่ไมสามารถหาคําไทยได จําเปนตอง
ทับศัพทก็ควรเขียนคํานั้นใหถูกตองตามหลักเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน ไมควรเขียนภาษาไทยและ
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ตางประเทศปะปนกัน การเขียนที่ไมถูก ตอง สะกดผิดพลาด จะทําใหง านเขียนนั้นมีคุณคาลดลง
ประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับคําศัพท และขอพึงระวังมีดังนี้
1. ผลงานทางวิชาการที่เ ปนภาษาไทย ไมควรพิม พ คําภาษาตางประเทศเปนสวนหนึ่ง
ของเนื้อหาโดยที่ไมใช คํานั้นที่มีอยูแลวในภาษาไทย เชน คําวา “คอมพิวเตอร ” ไมควรพิม พวา
“Computer” หรือ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ไมควรพิมพคําวา “Information Technology”
2. เอกสารทางวิชาการที่เขียนดวยภาษาไทย ไมควรกํากับภาษาอังกฤษในวงเล็บ แตถามี
ตองมีตลอดทั้งเลม
3. การกํากับภาษาอังกฤษในวงเล็บ ใหใชตัวพิมพใหญในอักษรตัวแรกของคํา และคําตอๆ
ไปใชอักษรตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะที่ตองใชตัวพิมพใหญเปนอักษรตัวแรกของทุกคํา และกํากับไว
เฉพาะครั้งแรกเทานั้น
4. การเขี ย นตั ว สะกด การั น ต ต อ งตรวจสอบให ถู ก ต อ งโดยยึ ด พจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถานสําหรับ ภาษาไทย และยึดพจนานุก รมภาษาตางประเทศที่เ ปนมาตรฐานของ
ภาษานั้น ๆ
การเขียนคําศัพททางวิชาการ
เมื่อผูเขียนผลงานทางวิชาการตองใชคําศัพทเทคนิคที่แปลจากภาษาตางประเทศ จะตองใช
ตามศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถานในสาขาวิชานั้นๆ เชน กราฟเชื่อมตอ (connected graph)
การจัดพิมพเว็บ (web publishing) การศึกษาออนไลน (online education) ยกเวนไมไดบัญญัติ
ไวใหใชคําแปลที่นิยมใชกัน ถาหากคําศัพทใดไมเปนที่คุนเคยของคนทั่วไป ควรวงเล็บภาษาอังกฤษ
กํากับไวดวย โดยกระทําเพียงครั้งเดียวเทานั้น ถาหากนําไปเขียนอี ก ไมตองวงเล็บคําศัพทคํานั้นอีก
ราชบัณฑิตยสถานไดกําหนดหลักเกณฑการเขียนทับศัพทจากภาษาอื่นสรุปไดดังนี้
1. การทับศัพทใหถอดอักษรในภาษาเดิมพอควรแกการแสดงที่มาของรูปศัพท และใหเขียน
ในรูปที่จะอานไดสะดวกในภาษาไทย
2. คําศัพทที่ใชกันมานานจนถือเปนคําไทย มีปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
แลว ใหใชตอไปตามเดิม เชน ช็อกโกแลต กาซ แกส
3. คําวิสามานยนามที่ใชกันมานานแลว อาจใชตอไปตามเดิม เชน
โรคอัลไซเมอร
Alzheimer’s disease
การสอนแบบมอนเตสเซอรี่
Montessori Method
4. คําศัพททางเทคนิคภาษาอังกฤษที่ยังไมมี คําไทยบัญ ญัติไวใหเขียนทับ ศัพทภาษาไทย
ตามหลักการเขียนทับศัพทของราชบัณฑิตยสถาน และวงเล็บทายคําภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
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ฮารดดิสก (hard disk)
เบราวเซอร (browser)
คียบอรด (keyboard)
การทับศัพทภาษาอังกฤษ
คําศัพทท างวิ ชาการที่มิไ ดมีคําไทยบัญ ญัติไว หรือ ผูเ ขียนผลงานไมส ามารถหาคําไทยที่
เหมาะสมมาใชแทนได ก็ใหเขียนทับศัพทตามหลักเกณฑที่จะกลาวตอไป นอกจากนี้ยังมีหลักเกณฑที่
อธิบายในรายละเอียดอยูในภาคผนวก ก.ดวย
1. การเขียนทับศัพทไมตองใสวรรณยุกต ยกเวนคําที่ใชกันมานานจนเปนคําไทยและปรากฏ
อยูในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกอนแลว และคําที่ไมใสวรรณยุกตแลวจะไปพองกับคําไทย
ทั้ง รูป และเสียง สระ ใหถอดตามการออกเสียงในพจนานุก รมภาษาอัง กฤษ โดยเทียบเสียงสระ
ภาษาไทย
2. คําที่พยัญชนะตัวเดียวกันซอนเปนตัวสะกด ถาเปนศัพททั่วไป ใหตัดออก 1 ตัว แตถาเปน
ศัพทวิชาการ หรือชื่อเฉพาะใหใสเครื่องหมายทัณฑฆาตไวที่ตัวทาย เชน
Football = ฟุตบอล
Cell
= เซลล
James Watt = เจมส วัตต

3. พยัญชนะ “t” ถาเปนพยัญชนะตนใหแทนดวย “ท” ยกเวนคํานิยมใช “ต” ก็ใหใช “ต”
เชน
Cocktail = ค็อกเทล
Kuwait
= คูเวต
4. คําที่มียัติภังค (-) ใหเขียนติดตอกันไป ยกเวนคําศัพทเฉพาะ เชน
Cross - Eye = ครอสอาย
Cobalt - 60 = โคบอลต – 60
5. คําประสมที่ภาษาอังกฤษเขียนแยกกัน เมื่อเขียนเปนภาษาไทยใหเขียนติดกัน เชน
Night Club = ไนตคลับ
6. คํายอจากภาษาอังกฤษ ใหเขียนตัวยอใหติดกันและไมตองใชจุด ยกเวน ชื่อคนใหใสจุด
ตามภาษาเดิม เชน
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USB
= ยูเอสบี
D.N. Smith = ดี.เอ็น. สมิท
7. คําที่ผูกขึ้นจากตัวยอ ซึ่งอานออกเสียงไดเสมือนคําคําหนึ่ง มิไดออกเสียงเรียงตัวอักษร
ใหเขียนตามเสียงที่ออก และไมตองใสจุด เชน
USIS
= ยูซิส
ASEAN
= อาเซียน
8. คําที่มีพยัญชนะตนหลายตัว ไมตองใสพยัญชนะตัวที่มิไดออกเสียง เชน
Pseudo
= ซิวโด
Psycho
= ไซโค
9. ชื่อเฉพาะที่ออกเสียงพิเศษออกไป ใหเขียนตามเสียงที่ออก เชน
Worcester = วูสเตอร
10. คํ า ที่ ตั ว สะกดมี พ ยั ญ ชนะอยู ข า งหน า และตามข า งหลั ง มาอี ก ให ตั ด พยั ญ ชนะ
ตัวขางหนาออก และใหใสเครื่องหมายทัณฑฆาตตัวที่ตามหลัง เชน
World
= เวิลด
Quartz = ควอตซ
11. ไมไตคู ใหใชเพื่อใหคําตางออกไปจากคําไทยที่มีอยูและตรงกัน หรือทําใหเสียงสั้นเขา
เพื่อใหใกลเคียงภาษาเดิม หรือเพื่อแยกพยางค เชน
Log
= ล็อก
Okhotsk = โอค็อตสก
12. อัก ษร “C” เมื่ อเปน พยั ญ ชนะต นใชกั บ a, o, u, r, l ใหใ ช “ค” (ยกเว น
คํานิยมใช “ก”) ถาใชกับ e, i, y, ใหใช “ซ” และเมื่อเปนตัวสะกดใหใช “ก”
Cable
= เคเบิล
13. พยัญชนะที่ตามสระ ไมออกเสียงการันต เชน
Golf
= กอลฟ
Flash drive
= แฟลชไดรฟ
14. พยัญชนะ “p” เมื่อเปนพยัญชนะตนใหใช “พ” ยกเวนคํานิยมใช “ป”เมื่อเปนตัวสะกด
ใหใช “ป” เชน
Parabola = พาราโบลา
Topic
= ทอปปก
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การใชอักษรตัวใหญในภาษาอังกฤษ
การเขียนตัวอัก ษรตั วใหญขึ้นตนในคําภาษาอัง กฤษเขียนอัก ษรขึ้นตนดวยอัก ษรตัวใหญ
ในกรณีตอไปนี้
1. ในคําแรกของประโยคที่สมบูรณ เชน
The first sentence of an abstract should clearly introduce the topic of
the paper.
2. ในคําแรกของประโยคที่ตามหลังเครื่องหมายทวิภาค : เชน
The author made one main point: No explanation that has been
suggested so far answers all questions.
3. ในคําหลัก (ที่มิใชคํา Conjunctions, articles, และ Prepositions) ที่เปนชื่อหนังสือ
ชื่อบทความ ชื่อบท ชื่อหัวขอ หรือชื่อหัวขอหลัก ชื่อหัวขอรอง ชื่อตาราง ชื่อรูป เชน
Grammar for Academic Writing,
Academic Writing: A Handbook for International Students
4. ในคําที่เ ปนชื่อเฉพาะ ชื่อการคา ชื่อคน ชื่อ สถานที่ ชื่อที่ทํางาน ชื่อองคก ารที่ใชเ ปน
การเฉพาะ เชน World Tourism Organization (UNWTO), Dhonburi Rajabhat University
(DRU) แต ไ ม ใ ช ขึ้ น ต น ด ว ยอั ก ษรตั ว ใหญ ใ นชื่ อ กฎ สมมติ ฐ าน ทฤษฎี เช น Einstein's
general theory of relativity, law of symmetry, Newton’s three laws of motion
5. ชื่อเว็บไซต ฐานขอมูล ชื่อซอฟทแวร หรือชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน Facebook,
Internet, SPSS, Mplus, Davis’s Drug Guide for iPhone
6. ในคํา นามที่มี ตั วเลขหรือ ตัว อั ก ษรตามหลัง เช น Table 1, Figure 2, Panel
A Experiment 2
7. ชื่อ หนั ง สือ ชื่อ บทความ ที่เ ขี ยนในการลงรายการในบรรณานุ ก รมหรือ ในรายการ
เอกสารอางอิง ใหขึ้นตนดวยตัวอักษรตัวใหญเฉพาะคําแรกที่เปนคําหลัก สวนคําอื่นๆ ใหเขียนอักษร
ตัวธรรมดา ยกเวน คําที่เปนชื่อเฉพาะ
Eupedia. (2009). Interesting facts about France. Available from:
http://www.eupedia.com/ france/trivia.shtml. [2012, April 10]
Nation, Paul. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge:
Cambridge University Press.
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ขอเสนอแนะในการจัดทําผลงานทางวิชาการ
การจัดทําผลงานวิชาการ เพื่อขอกําหนดตํ า แหนง ทางวิชาการใหไดผ ลงานที่มี คุณภาพ
ตามเกณฑที่กําหนดนั้น มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งไดรวบรวมจากคูมือการเขียนผลงานทางวิชาการ
(สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2544) และนํามาเรียบเรียงใหมในบางสวน ดังนี้
ขอควรคํานึงในการเขียนผลงานวิชาการ
การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคํา สอน งานแตง เรียบเรียง หนัง สือ ตํารา
มีขอที่ควรคํานึง ดังนี้
1. รู ป แบบของผลงาน ควรคํ า นึ ง ถึ ง เรื่ อ งต า งๆ เช น การพิ ม พ ป ระณี ต ชั ด เจน
การเวนวรรคตอน มีความตอเนื่ องในการเสนอเนื้อหา หัวขอชัดเจน ใชศัพทท างเทคนิค ถูก ตอง
มีการอางอิงแหลงวิชาการที่ผูเขียนไดศึกษาคนควา (เชน การคัดลอก หรือยกขอความ ภาพแผนภูมิ
ภาพประกอบ ตาราง ฯลฯ) ในรูปแบบที่สม่ําเสมอ และจัดทําบรรณานุกรม และหรือภาคผนวกไว
อยางถูกตองและเหมาะสม
2. ความถูก ตองในดานเนื้อหาวิชา ควรคํานึง ความถูก ตองของขอมูล ทฤษฎี สูตร ศักราช
การทดลอง การตีความ หลักฐานอางอิง การเสนอแนวความคิดและเหตุผล ความทันสมัยของหลัก
วิชาการ เนื้อหา สาระ และขอมูล
3. การใชภาษา ภาษาที่ใชเขียนตองเปนภาษาไทย ยกเวนตํารา หนังสือ หรือเอกสารที่ใช
ประกอบการเรียนวิชาภาษาตางประเทศ หรือหนังสือ ตํารา หรือเอกสารที่มีความจําเปนพิเศษที่ตอง
เขียนเปนภาษาตางประเทศ ใหเขียนเปนภาษาตางประเทศได กรณีที่เปนขอยกเวนใหคณะกรรมการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการพิจารณาเปนรายๆ ไป
4. ความถูกตองเหมาะสมดานการใชภาษา ภาษาที่ใชตองชัดเจน แจมแจง ถูกหลักภาษา
และตรงความหมาย ใชคําสุภาพที่นิยมใชในภาษาเขียน ตัวสะกด การันต ตองถูกตอง ศัพทบัญญัติ
ตาง ๆ ต องถูก ตองและใชให ต รงกันตลอดทั้ง เล ม การใช วรรคตอนเหมาะสม ขอความอานงา ย
กระชับ และมีความสัมพันธกันเปนอยางดี การเรียบเรียงเรื่องราวในแตละยอหนา แตละบท ตองมี
ความเกี่ยวเนื่องกัน สํานวนและโวหารตองเปนภาษาเขียนและเหมาะกับเรื่องแตละตอน
5. ความสมบูรณและความลึก ซึ้ง ผลงานที่ เ ขียนควรมีขอบเขตคลุม เนื้อหาวิชาที่ผูเ ขียน
มุงหมายครบถวนแตละเรื่อง แตละตอน การอธิบายหรือวิเคราะห ควรใหละเอียดถี่ถวนและลึกซึ้ง
ควรมีสวนประกอบอื่น เชน ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ ซึ่งเปนประโยชนแกการอานและ
การคนควาตอไปของงานแตงเรียบเรียง หนังสือ หรือตําราเลมนั้น และควรเสนอแนะหนังสือหรือ
เอกสารประกอบการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน หนังสือ ตํารา วารสาร และงานวิจัย เปนตน
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6. ความคิดริเ ริ่มสรางสรรค และความทั นสมัยในวงวิชาการระดับ อุดมศึก ษา หมายถึง
ผลงานทางวิชาการที่จัดทําจะตองมีเนื้อหาสาระที่ ทันสมัย สรางสรรค เกิดประโยชนแกวงวิชาการ
และเนื้อหาที่มีขอมูลใหมๆ ที่สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการในปจจุบัน ซึ่งพิจารณาได
จากแหลงขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาคนควา เชน หนังสือ ตํารา มีเนื้อหาที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน
ขอเสนอแนะในการจัดทําผลงานทางวิชาการ
1. ผลงานทางวิชาการตองพิม พใหเ รียบรอยและตรวจสอบความถูก ตองของการสะกด
การันต ควรพิสูจนอักษรดวยความประณีต โดยการใชปลายดินสอ หรือปากกาชี้ไปทีละตัว การพิสูจน
อักษรโดยการอานมีโอกาสผิดพลาดไดมาก การแกคําผิดจะใชวิธีทําใบแทรกแกคําผิดไมได หรือจะแก
โดยเขียนลงในหนาก็ไมได
2. เนื้อหาที่พิมพในแตละหนาควรมีประมาณ 25 บรรทัด ในกรณีอัดสําเนา และประมาณ
30 บรรทัด ในกรณีพิมพจากโรงพิมพ ถาหากเปนงานแตงเรียบเรียง หนังสือ หรือตํารา หรือเอกสาร
ประกอบการสอน รวมทั้งเอกสารคําสอน ตองพิมพ 2 หนา ยกเวนงานวิจัยสามารถพิมพหนาเดียวได
3. ตัวเลข และการอางอิง เมื่อใชแบบใดตองใชแบบนั้นตลอดทั้งเลม
4. รูปภาพหรือแผนภูมิ ตองชัดเจนและสื่อความหมายได และจะตองบอกที่มาของรูปภาพ
แผนภูมิ ตาราง โดยพิมพคําอธิบายของรูปไวดานลาง พิมพคําอธิบายของตารางไวดานบน พิมพที่มา
ของรูป และตารางไวดานลาง และไมแทรกตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพ ลงในระหวางเนื้อหาที่ยัง
ไมจบความ
5. การแปลตําราจากภาษาตางประเทศ ผูแปลจะตองสงสําเนาตนฉบับเดิม 5 ชุด แนบให
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ โดยผูแปลตองไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ และแนบใบอนุญาตนั้นมาดวย
6. ศัพทเ ทคนิคที่แปลจากภาษาอั ง กฤษ ตองใชตามศัพทบั ญ ญัติของราชบัณฑิตยสถาน
ในสาขาวิชานั้นๆ ยกเวนไมไดบัญญัติไวใหใชคําแปลที่นิยมใชกัน ถาหากคําศัพทใดไมเปนที่คุนเคยของ
คนทั่วไป ควรวงเล็บภาษาอังกฤษกํากับไวดวย แตกระทําเพียงครั้งเดียวเทานั้น ถาหากนําไปเขียน
ตอไป ไมตองวงเล็บภาษาอังกฤษคํานัน้ อีก
7. การเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ใหเ สนอผลงานทั้ง เอกสารประกอบการสอนหรือ
เอกสารคําสอน งานแตงเรียบเรียงหนังสือ หรือตํารา และงานวิจัย ที่เปนสาขาเดียวกันและตรงกับ
สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง
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8. ในกรณีที่จัดทําผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เอกสารที่สงในคราวเดียวกัน
เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนไมควรจะมีขอความซ้ําซอนกับงานแตงเรียบเรียงหนังสือ
หรือตํารา เกิน 1 ใน 4 ของเลม
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