บทที่ 4

รูปแบบการเขียนเอกสารทางวิชาการ
เอกสารทางวิชาการที่จัดทําเปนรูปเลม ไมวาจะเปนเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผล
การสอน ตํารา หนังสือ งานวิจัย บทความทางวิชาการและผลงานทางวิชาการในลัก ษณะอื่น ๆ
จําเปนตองมีรูปแบบหรือโครงสรางของเนื้อหาถูกตองตามหลัก วิชาการนั้นๆ ซึ่งจะเปนสวนเสริมให
เนื้อหาทางวิชาการชวนใหนาอาน ชัดเจนและมีความสมบูรณ อยางไรก็ดีในประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไมไดมี ขอกําหนดในเรื่องของรูปแบบการพิม พ
ผลงานทางวิชาการ แตเอกสารทางวิชาการที่ดีจะมีรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเอกสาร ซึ่งจะชวยให
ผูอานเขาใจสาระสําคัญของเนื้อหาไดโดยงาย ผูอานจะมองเห็นการนําเสนอชัดเจนและสงผลตอความ
เขาใจ ผูเขียนเอกสารทางวิชาการสามารถเลือกใชรูปแบบเอกสารแบบใดแบบหนึ่งแตตองใชอยาง
เสมอตนเสมอปลายตลอดเลม

รูปแบบ/เคาโครงที่นํามาใชเขียนเอกสาร
รูปแบบหรือเคาโครงที่จะนํามาใชเขียนเอกสาร มี 4 แบบ รายละเอียด ดังนี้
แบบที่ 1
รูปแบบหรือเคาโครงที่จะนํามาใชเขียนเอกสารแบบที่ 1 จะกําหนดสาระในแตละบทดวย
ตัวเลข เริ่มตนจากชื่อบท (เลขที่ 1) หัวขอรองในสวนประกอบแตละบทใหเรียงลําดับดวยตัวเลข 3-4
หลัก (1.2, 1.2.1, 1.2.1.1) หากตองแบงยอยลงไปอีกใหกําหนดตัวเลขในวงเล็บ ดังตัวอยาง 4.1

ตัวอยางที่ 4.1 รูปแบบหรือเคาโครงแบบที่ 1
บทที่ 1
สิ่งแวดลอมและชนิดของสิ่งแวดลอม
1.1 ความนํา
1.2 ความสําคัญของสิ่งแวดลอม
1.2.1 การดําเนินชีวิต
1.2.2 การตั้งถิ่นฐานของประชากร
1.2.3 ที่อยูอาศัย
1.2.4 สวนประกอบของรางกาย
1.2.4.1 สีของผิว
1.2.4.2 ขนาดของรางกาย
1.2.4.3 ระบบหายใจ
ฯลฯ
1.3 ชนิดของสิ่งแวดลอม
1.3.1 สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
1.3.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
1) ภูมิประเทศหลัก
2) ภูมิประเทศรอง
1.3.1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
1) อุณหภูมิ
2) ปริมาณน้ําฝน
ฯลฯ
1.4 บทสรุป (ใหเขียนอยางนอย 1 ยอหนา หรือประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด)
1.5 คําถามทบทวน (คําถามที่ตองแสดงวิธีทํา ใหเฉลยคําตอบไวที่ภาคผนวก) (ถามี)
1.6 เอกสารอางอิง
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แบบที่ 2
รูปแบบหรือเคาโครงที่จะนํามาใชเขียนเอกสารแบบที่ 2 จะเขียนสวนนําเขาสูเนื้อหาถัดจาก
ชื่อบท ความยาว 1 ยอหนาประมาณ 5-10 บรรทัด กําหนดสาระในแตละบทดวยตัวเลขเริ่มตนจาก
ชื่อบท (เลขที่ 1) หัวขอรองในสวนประกอบแตละบทใหเรียงลําดับดวยตัวเลข 3-4 หลัก (1.2, 1.2.1,
1.2.1.1) หากตองแบงยอยลงไปอีกไมตองกํากับดวยตัวเลขแตใหใชหัวขอยอย ดังตัวอยางที่ 4.2
ตัวอยางที่ 4.2 รูปแบบหรือเคาโครงแบบที่ 2
บทที่ 1
สิ่งแวดลอมและชนิดของสิ่งแวดลอม
ความนํา
1.1 ความสําคัญของสิ่งแวดลอม
1.1.1 การดําเนินชีวิต
1.1.2 การตั้งถิ่นฐานของประชากร
1.1.3 ที่อยูอาศัย
1.1.4 สวนประกอบของรางกาย
1.1.4.1 สีของผิว
1.1.4.2 ขนาดของรางกาย
1.1.4.3 ระบบหายใจ
ฯลฯ
1.2 ชนิดของสิ่งแวดลอม
1.2.1 สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
1.2.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
1) ภูมปิ ระเทศหลัก
2) ภูมิประเทศรอง
1.2.1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
1) อุณหภูมิ
2) ปริมาณน้ําฝน
ฯลฯ
1.3 บทสรุป (ใหเขียนอยางนอย 1 ยอหนา หรือประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด)
1.4 คําถามทบทวน (คําถามที่ตองแสดงวิธีทํา ใหเฉลยคําตอบไวที่ภาคผนวก) (ถามี)
1.5 เอกสารอางอิง
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แบบที่ 3
รูปแบบหรือเคาโครงที่จะนํามาใชเขียนเอกสารแบบที่ 3 จะเขียนสวนนําเขาสูเนื้อหาถัดจาก
ชื่อบท ความยาว 1 ยอหนาประมาณ 5-10 บรรทัด หัวขอรองในสวนประกอบแตละบทใหกําหนดเปน
หัวขอ การกําหนดตัวเลขใหเริ่มที่สาระยอย ดวยตัวเลข 1-4 หลัก ดังตัวอยางที่ 4.3
ตัวอยางที่ 4.3 รูปแบบหรือเคาโครงแบบที่ 3
บทที่ 1
สิ่งแวดลอมและชนิดของสิ่งแวดลอม
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม
1. การดําเนินชีวิต
2. การตั้งถิ่นฐานของประชากร
3. ที่อยูอาศัย
4. สวนประกอบของรางกาย
4.1 สีของผิว
4.2 ขนาดของรางกาย
4.3 ระบบหายใจ
ฯลฯ
ชนิดของสิ่งแวดลอม
1. สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
1.1.1 ภูมิประเทศหลัก
1.1.2 ภูมิประเทศรอง
1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
1.2.1 อุณหภูมิ
1.2.2 ปริมาณน้ําฝน
ฯลฯ
บทสรุป (ใหเขียนอยางนอย 1 ยอหนา หรือประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด)
คําถามทบทวน (คําถามที่ตองแสดงวิธีทํา ใหเฉลยคําตอบไวที่ภาคผนวก) (ถามี)
เอกสารอางอิง
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แบบที่ 4
รูปแบบหรือเคาโครงที่จ ะนํามาใชเขียนเอกสารแบบที่ 4 คลายคลึงกับ เคาโครงแบบที่ 3
กลาวคือ จะเขียนสวนนําเขาสูเนื้อหาถัดจากชื่อบท ความยาว 1 ยอหนาประมาณ 5-10 บรรทัด
หัวขอรองในสว นประกอบแตล ะบทใหกํ าหนดเปนหัวขอ หลีก เลี่ยงการกําหนดตัวเลขในแตล ะ
สาระยอย ดังตัวอยางที่ 4.4
ตัวอยางที่ 4.4 รูปแบบหรือเคาโครงแบบที่ 4
บทที่ 1
สิ่งแวดลอมและชนิดของสิ่งแวดลอม
(ขอความอารัมภบท)..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม
...................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
1. การดําเนินชีวิต
2. การตั้งถิ่นฐานของประชากร
3. ที่อยูอาศัย
4. สวนประกอบของรางกาย
4.1 สีของผิว
4.2 ขนาดของรางกาย
ฯลฯ
ชนิดของสิ่งแวดลอม
...................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
1. สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
1.1.1 ภูมิประเทศหลัก
1.1.2 ภูมิประเทศรอง
1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
1.2.1 อุณหภูมิ
1.2.2 ปริมาณน้ําฝน
ฯลฯ
บทสรุป (ใหเขียนอยางนอย 1 ยอหนา หรือประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด)
คําถามทบทวน (คําถามทีต่ องแสดงวิธที ํา ใหเฉลยคําตอบไวทภี่ าคผนวก) (ถามี)
เอกสารอางอิง
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แนวทางในการเขียนงานแตงเรียบเรียง หนังสือ ตํารา
การเขียนงานแตงและเรียบเรียง ไมวาจะเปนหนังสือ ตํารา หรืองานเขียนทางวิชาการอื่น ๆ
ผูเ ขียนจําเปนตองมีแนวทางในการเขียน ดัง ที่ ปรีชา ชางขวัญ ยืน (2556, หนา 40-42) ไดให
ขอเสนอแนะแนวทางไววาผูเขียนตองมีความรู รูจักการเลือกเรื่องที่จะเขียน มีขอมูลในการเขียนและ
เลือกความรูหรือขอมูลไดอยางถูกตอง สรุปไดดังนี้
1. ความรู
ผูเขียนตองมีความรูในเรื่องที่จะเขียน รูกวางและรูลึกในเรื่องนั้น แมจะเปนเรื่องที่เรียบ
เรียงจากหนังสือหรือตําราอื่น ก็ตองมีความรูพอที่จะตัดสินวาเนื้อหาสวนใดถูก ผิด ลึกซึ้ง ไมลึกซึ้ง
สวนใดเปนปญหาที่ยังไมมีคําตอบตายตัว ความรูที่วาตองมีนั้นหากมิไดเปนผูเชี่ยวชาญโดยตรง ก็ตองรู
จนสามารถหาหลักฐานที่มาของความรูได หากผูเขียนไมมีความรู ก็ตองหาความรูเสียกอน คือ ตอง
อานและคนควาวิจัยใหมาก ความรูที่จะใชเขียนในปจจุบันตางกัน ความรูสวนหนึ่งไดจากผูอื่น เชน
ตําราวิชานั้น งานวิจัยในสาขานั้น ตําราในสาขาที่เกี่ยวของ หนังสือที่เปนความรูเฉพาะเรื่อง เอกสารที่
เปนขอมูลของเรื่องนั้น การตีความและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ เปนตน ลําพังความรูจากผูอื่น
นั้นอาจไมเพียงพอ ถาจะใหงานดีผูเขียนตองมีระบบของผูเขียนในการจัดลําดับขอมูล และจะดียิ่งขึ้น
หากมีความคิดใหมๆ ดวย เชน อาจมองเห็นปญหาใหม หรือเห็นความสัมพันธของความคิดใหม ขอมูล
ใหมหรือการตีความขอมูลใหม นั่นคือตองมีแนวคิดหรือแงมองที่จะใชพิจารณาหรือวิเคราะหขอมูล
ดวย
2. การเลือกเรื่อง
การเลือกเรื่องจําเปนตองเปนเรื่องที่ ผูเขียนมีความรูดี หรือสามารถคนควาหาขอมูลได
และอาจเลือกเรื่องที่มีขอบเขตแคบมากกวาการเขียนอยางกวาง เพราะจะทําใหงานที่มีคุณภาพทาง
วิชาการดีกวา ขอควรคํานึงถึงในการเลือกเรื่องมี ดังนี้
2.1 เลือกเรื่องที่สามารถกําหนดความยาวได
ผูเขียนควรรูวาเรื่องนั้นมีเนื้อหาสําคัญๆ อะไรบาง แตละสวนมีมากนอยเพียงใด สวน
ที่ยัง ขาดอยูจ ะคนควาเพิ่ม เติม ไดห รือไม การกําหนดความยาวนี้ไมตายตัว แตพอประมาณไดวา
100 – 200 หนา เปนตน ถาประมาณดูแลวความยาว 40 – 50 หนา นับวาเนื้อหานอยเกินไปสําหรับ
วิชาที่ตองมีขอมูลมาก ถาเปนเรื่องเฉพาะเรื่องเดียวแมความยาวขนาดนั้นอาจจะนับวามาก แตก็ไม
กวางพอจะเปนตําราควรเปนบทความวิชาการมากกวา
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2.2 เลือกเรื่องที่หาขอมูลได
ขอมูลที่หาไดงาย คือ ขอมูลที่ตีพิมพแลว ขอมูลที่ไมไดตีพิมพหากทราบแหลงคนควา
ก็ถือวาเปนขอมูลที่หาได แตถาเลือกเรื่องที่ไมมีขอมูลเลย ผูเขียนตองศึกษาดวยตนเองในฐานะเปน
ผูบุกเบิก
2.3 เลือกเรื่องที่สามารถสรุปหรือลงมติได
เรื่องที่นํามาเขียนบางสวนอาจเปนเรื่องที่ยังมีขอมูลไมพอ ยังเปนเรื่องที่โตแยงกันอยู
และหาขอยุติยัง ไมได ผูเ ขียนจําเปนตองหาขอสรุป ของเรื่อง ความใหมของตําราหรือหนัง สือไม
จําเป นตองมาจากเรื่องใหมทุก เรื่อง แตอาจมาจากการตีความใหมห รือการใชขอมูล ใหมเ พื่อยุติ
ขอโตแยงที่มีมาแตเดิมก็ได
2.4 เลือกเรื่องที่ตรงกับความสามารถทางวิชาการของผูเขียน
ตําราพื้นฐานไมคอยจะมีปญหาวาตรงกับความตองการทางวิชาการหรือไม แตมักจะมี
ปญหาเรื่องความสามารถทางวิชาการของผูเขียน คนที่ศึกษามาดานใดจะมีความสามารถในดานนั้น
และอาจมีความรูในดานอื่นๆ ประกอบ ถาเขียนในดานที่ตนมีความสามารถมักจะไมคอยมีปญหา
แตการรูเรื่องนอกสาขานั้นมักทําใหรูสึกตื่นเตนกับความรูใหมๆ การเขียนเรื่องคาบเกี่ยวระหวางสาขา
ทําใหเกิดแนวคิดและวิธีการใหมๆ แตถารูไมพอสิ่งที่เขียนจะขาดความลึกซึ้ง
2.5 เลือกเรื่องที่ผูเขียนสนใจ
ความสนใจเป น แรงจู ง ใจที่ ดี แ ละยื น นาน หากเขี ย นเพราะจํ า เป น ต อ งเขี ย น
ความเอาใจใส จ ะน อย ความปรารถนาค นคว าก็ นอ ย ความละเอี ยดพิ ถีพิ ถั นและกระตื อ รือ ร น
ที่จะคนควาเหมือนกับเปนสวนหนึ่งของชีวิต การเริ่มตนการเขียนตําราดวยการเลือกเรื่องที่สนใจจะทํา
ใหผลิตผลงานตอเนื่องไปไดเรื่อยๆ จนในที่สุดกลายเปนเรื่องหรือแนวทางที่เราเปนผูชํานาญการ
3. ขอมูลและการเลือกขอมูล
ขอมูล เปนเรื่องที่สําคัญ ความรูที่ทันสมัยเปนเรื่องที่ผูเ ขียนตองติดตาม ไมวาจะเขียน
เรื่องอะไรผูเขียนจําเปนตองหาขอมูลเพิ่มเติมเสมอ ผูเขียนจําเปนตองกาวทันโลกและมีสวนรวมใน
การสรางสรรคความรู ขอมูลแบงได 2 ชนิด คือ ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ
3.1 ชนิดของขอมูล
3.1.1 ขอมูลปฐมภูมิ
ขอมูล ปฐมภูมิ คือ ขอมูลดิบ ยังไมผานการตีความ ขอมูลปฐมภูมิของแตล ะ
สาขาวิชาแตกตางกัน เชน ขอมูลดั้งเดิม อาจเปนขอมูลปฐมภูมิของประวัติศาสตร เชน ศิ ล าจารึก
จดหมายเหตุ บันทึก เปนตน แหลง ขอมูล เหลานี้อาจอยูตามหอสมุด แตขอมูล ทางสัง คมศาสตร
บางสาขา เชน การตลาด ขอมูลปฐมภูมิคือขอมูลปจจุบัน ขอมูลที่ไดจากหองสมุดคือขอมูลที่เกาแมจะ
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เปน ประโยชน ก็เ ปน ในแงป ระวัติ ห รือ ทฤษฎี ข อมูล ปฐมภู มิท างสั ง คมศาสตรไ ดจ ากการสัง เกต
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสังคม แตขอมูลปฐมภูมิทางวิทยาศาสตรนอกจากไดจากการสังเกตแลวอาจ
ตองอาศัยการทดลองดวย ขอมูลปฐมภูมิอาจไดมาจากวิธีการตางๆ ไดแก การสังเกต การสัมภาษณ
การออกแบบสอบถามหรือการทดลอง
3.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ
ขอมูลทุติยภูมิเปนขอมูลที่ไดรับโดยผานงานของผูอื่น เชน ขอมูลที่ตํารานํามา
อางอิงหรือตีความ ขอมูลที่เปนการสํารวจ สังเกตหรือทดลองของผูอื่น เปนตน ขอมูลเหลานี้จะหาได
จากแหลงขอมูลสําคัญๆ เชน หองสมุดหรือศูนยสารสนเทศ เปนตน ผูเขียนควรติดตอกับแหลงขอมูล
เหลานี้เพื่อจะไดทราบวามีบริการอะไรบาง และจะไดทราบระบบการคนขอมูลวาจะทําอยางไร เชน
การใชบัตรรายการ หนังสืออางอิง วิทยานิพนธ ดรรชนีวารสาร สารานุกรม สิ่งพิมพรัฐบาล เปนตน
ขอมูลสวนนี้จะชวยใหผูเขียนทราบวาเรื่องที่จะเขียนมีใครเขียนแลวบาง มีความรูอะไรที่ยังไมรูบาง
เมื่อสํารวจแลวจะชวยใหตัดสินใจไดวาเราควรเขียนเรื่องนั้นหรือไม
3.2 การเลือกความรูหรือขอมูล
ผูเขียนควรศึกษาหาความรูใหมากเสียกอน เมื่อไดความรูมาแลวตองนํามาคัดเลือกวา
จะเขียนเรื่องใด มากนอยเพียงไรจึงจะเหมาะกับระดับความรูของผูอาน และเปนประโยชนสูงสุดใน
การศึกษาเรื่องนั้นตอไป ความรูสวนที่ผูเขียนเห็นวาสําคัญ ถาไมเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการเขียนโดยตรง
ตองตัดออกเพราะเปนเรื่องนอกประเด็น หากเปนความรูสําคัญที่เห็นวาผูอานควรรูก็อาจนําไปไวใน
ภาคผนวกเพื่อไมใหเรื่องที่เขียนขาดเอกภาพ การเลือกความรูไมใชการเลือกทิ้งเทานั้น การเลือกสวนที่
ยังขาดมาเพิ่มเติมก็เปนการเลือกอีกอยางหนึ่ง เพราะขอมูลที่ไดมาอาจบกพรองอยู การเลือกความรูก็
คือเลือกสวนที่จําเปนและสําคัญเพื่อใหเนื้อหาครบถวนสมบูรณ

การกําหนดกรอบการเขียน
ปรีชา ชางขวัญยืน (2556, หนา 46) ไดอธิบายการกําหนดกรอบการเขียนในงานวิชาการไว
สรุปไดดังนี้
การเขียนงานวิชาการนั้นตองจํากัดขอบเขตมากที่สุดในการเขียนบทความวิชาการเพราะงาน
เขียนชนิดนี้มุง พิจ ารณาเรื่องยอยๆ เพียงเรื่องเดียวเปน สวนมาก แตตําราตองมีเนื้อหาซึ่งเปนพื้น
ความรู ตัวเนื้อหาความรูและการวิเคราะหวิจารณกวางขวางกวานั้น
ตําราเฉพาะเรื่องมักจะโยงเนื้อหาและแนวคิดตอเนื่องกันลงไปในทางลึก สวนตําราพื้นฐานก็
มักจะโยงเนื้อหาสําคัญหรือเรื่องหลักๆ ของวิชานั้นในแนวกวาง การเขียนตําราแนวลึกจะจํากัดเนื้อหา
ใหเหลือเฉพาะสวนที่สัมพันธกับเรื่องหลักที่เราพิจารณาโดยตรง สวนการเขียนตําราแนวกวางจะจํากัด
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ความลึกซึ้งของเรื่องที่พูดแตละเรื่องไมใหลึก หรือลงรายละเอียดจนเกินไป การเขียนตําราตามที่
หลัก สูตรกําหนด อาจจํากัดขอบเขตของเรื่องงายหากเขียนตําราของวิชานั้นทั้งวิชา แตห ากเขียน
เฉพาะบางสวนของหลักสูตร ผูเขียนตองมีหลักกําหนดวาจุดมุงหมายของการจํากัดขอบเขตของเรื่อง
ในกรณีนั้นๆ คืออะไร
การจํากัดขอบเขตของเรื่องใหชัดเจน จะเปนกรอบในการคัดเลือกความรู หากจํากัดขอบเขต
ไมไดก็ไมรูวาเรื่องใดควรนํามาเขียน เรื่องใดควรตัดออก เชน ถาเราตองการเขียนเรื่องความคิดของ
ทานพุทธทาสภิกขุ เรื่องของทานมีมาก ผูเขียนอาจจํากัดขอบเขตของเรื่องตามที่ตองการ เชน ถาเขียน
เรื่องความคิดก็ไมจําเปนตองเขียนประวัติสวนตัว เวนแตมีสวนใดที่เกี่ยวโยงกับความคิดก็อาจกลาวถึง
เรื่องนั้นโดยสังเขป เมื่อจํากัดเฉพาะเรื่องความคิดแลวก็ตองคิดตอไปวาจะเขียนกวางคลุมทุกเรื่องหรือ
เขียนเรื่องเฉพาะ ถาเขียนกวางก็ตองจํากัดขอมูลลงอยาเขียนลงไปในรายละเอียดมากนักเพราะอาจจะ
ทําใหเขียนไมเสร็จในเวลาที่ตองการ เนื้อหาละเอียดเกินตองการหรือเกินระดับผูอานที่ผูเขียนตองการ
หากเขียนความคิดเฉพาะเรื่องของทานก็ตองกําหนดวาจะเนนเฉพาะดานอยางกวางๆ เชน ธรรมะกับ
สังคม หรือถาเขียนเฉพาะเจาะจงมากๆ เชน ความคิดดานเศรษฐกิจ ก็ตองหาขอมูลละเอียด มิฉะนั้น
เนื้อหาจะไมพอเขียน

ขอเสนอแนะในการเขียนผลงานแตงเรียบเรียง หนังสือ ตํารา
1. ขอเสนอแนะในการเขียนผลงานแตงเรียบเรียง หนังสือ ตํารา
1.1 จัดทําเคาโครงการเขียนตามตัวอยางที่นําเสนอมา จะต องเลือกใชแบบใดแบบหนึ่ง
เทานั้น และใหใชแบบเดียวตลอดการเขียนทั้งเลม
1.2 ในส ว นที่ เ ป น ความนํ า จะเป น การเกริ่ น เรื่ อ งราวทั่ ว ๆ ไปที่ จ ะนํ า มาเขี ย นใน
บทนั้นและไมควรเขียนเกินกวา 15 บรรทัด สําหรับในสวนที่เปน บทสรุป ก็เชนกัน ไมควรเขียนเกิน
15 บรรทัด แตในสวนนี้จะเปนการสรุปเนื้อหาสําคัญของบทนั้น ๆ ไว
1.3 คําถามทายบท ควรใชคําถามแบบอัตนัย ซึ่งคําถามทายบทนี้ ทุกบทควรมีปริมาณ
ใกลเคียงกัน โดยทั่วไปแลวจะมีประมาณ 10 ถึง 20 ขอ
1.4 จั ด เตรี ย มรู ป ภาพและแผนภู มิ ที่ จ ะนํ า มาใช ป ระกอบในแต ล ะบทให พ ร อ ม
ถาหากตองการวางรูปภาพหรือแผนภูมิไวตรงไหน ขณะที่เขียนควรเวนชองวางไวใหพอเหมาะกับ
ขนาดของรูปหรือแผนภูมิที่จะนําไปลง การวางรูปภาพและแผนภูมิ ควรใชวิธีการจัดภาพเปนเกณฑ
เพื่อความเปนระเบียบและสวยงาม และตองระบุแหลงที่มาดวย
1.5 ควรแบงเนื้อหาในแตละบทใหมีปริมาณใกลเคียงกัน ยกเวน บทนํา
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1.6 ศัพทเทคนิคที่แปลจากภาษาอังกฤษ ตองใชตามศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
ในสาขาวิชานั้นๆ ถาหากคําศัพทใดไมเปนที่คุนเคยของคนทั่วไป ควรวงเล็บภาษาอังกฤษกํากับไวดวย
แตกระทําเพียงครั้งเดียวเทานั้น ถาหากนําไปเขียนตอไปไมตองวงเล็บภาษาอังกฤษคํานั้นอีก
1.7 ชื่อชาวตางประเทศหรือการทับศัพทตองเขียนเปนภาษาไทย การสะกดการันตตอง
เปนไปตามหลักเกณฑการเขียนทับศัพทของราชบัณฑิตยสถาน และใหวงเล็บชื่อภาษาอังกฤษนั้นไวใน
วงเล็บ เพื่อปองกันการออกเสียงผิดพลาดควรปรึก ษาผูเ ชี่ ยวชาญในสาขาภาษานั้น เชน อัง กฤษ
เยอรมัน ฝรั่งเศส จีน และญี่ปุน เปนตน
1.8 เอกสารทางวิชาการ ตองมีการอางอิงที่ถูกตอง และเปนระบบเดียวกันทั้งเลม เมื่อมี
การอางอิงแลว ตองเสนอแนวความคิดของผูเขียนในเรื่องนั้นๆ ใหปรากฏในสัดสวนที่ไมนอยกวาสิ่งที่
คัดลอกอางอิงมา ยกเวน สิ่งที่อางอิงเปน ระเบียบ กฎหมาย หรือหลักสูตร เปนตน
1.9 สํานวนการเขียนตองกะทัดรัด มีรูปภาพ ตัวอยาง และตารางประกอบอยางเหมาะสม
ในประโยคหนึ่งควรพยายามหลีกเลี่ยงการใชคําที่ซ้ํากัน
1.10 การเขียนตําราภาษาไทยไมนิยมใชเครื่องหมายจุลภาค (,) เพื่อแบงแยกขอความ แต
นิยมใชการวรรค ถาหากมีเรื่องราวที่เกี่ยวของกันซึ่งตองใชคําสันธานเชื่อมควรใชเทาที่จําเปน เชน
“และ” ซึ่งจะใชในสวนสุดทายเทานั้น
1.11 รายชื่อบุคคลหรือหนวยงานที่ปรากฏในอางอิงตองมีปรากฏอยูในบรรณานุกรม แต
รายชื่อบุคคล หรือหนวยงานที่ปรากฏในบรรณานุกรม ไมจําเปนตองมีปรากฏในอางอิง ถาหากจํานวน
หนังสือ หรือเอกสารที่นํามาอางอิงในแตละบทมีไมมากนักควรนําไปเขียนเปนบรรณานุกรมทายเลม
แตถาหากมีจํานวนมากเพื่อปองกันการสับสนควรนําไปเขียนเปนบรรณานุกรมทายบทแตละบท
1.12 ระบบรูปภาพ หรือตารางควรใชเปนระบบตัวเลข เชน รูปหรือแผนภูมิ ในบทที่ 1
จะขึ้นตนดวย ภาพที่ 1.1, 1.2 บทที่ 2 ก็จ ะเปน รูป ที่ 2.1, 2.2 เปนตน สําหรับ ตารางก็ใชระบบ
เดียวกัน คือ บทที่ 1 ก็จะขึ้นตนดวย ตารางที่ 1.1, 1.2 ฯลฯ จํานวนภาพ และตารางจะนับแยกจาก
กัน สําหรับคําอธิบ ายภาพจะวางไวใตภาพ แตห ากเปนตารางจะอยูขางบนตารางถาหากภาพและ
ตารางที่คัดลอกมาจากเอกสาร หรือตําราอื่นจําเปนตองอางอิงดวย โดยคําอธิบายจะตองวางชิดซาย
หนากระดาษ และเวนจากภาพที่ 16 พอยต ดังภาพที่ 4.1

64

ก. แอปพลิเคชันแสดงขอมูล
แคลอรี่

ข. แอปพลิเคชันแสดงแผนที่

ค. แอปพลิเคชันสภาพภูมิอากาศ

ภาพที่ 4.1 แอปพลิเคชันในกลุมดูแลสุขภาพและวิถีการดําเนินชีวิต
ที่มา (แอนนา พายุพัด, 2560, หนา 301)
1.13 เมื่อมีการอางอิง รูปภาพ ตาราง หรือแผนภูมิในขอเขียนนั้น ตาราง รูปภาพ หรือ
แผนภูมินั้นควรอยูหนาเดียวกับขอเขียนนั้น หรือในหนาถัดไป ทั้งนี้ เพื่อสะดวกในการอาน สําหรับ
กรณีที่ตองอางภาพ หรือตาราง ที่กลาวไวในบทกอนๆ สามารถกระทําไดโดยวงเล็บรูปที่หรือตารางที่
ในขอเขียนนั้น โดยไมจําเปนตองนําภาพ หรือตารางมาเขียนไวใหม
1.14 การเขี ย นตั ว สะกดการั น ต ทั้ ง ภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษ ต อ งตรวจสอบ
ความถูกตองอยูเสมอ ถาหากไมแนใจ ใหตรวจสอบจากพจนานุก รมฉบับราชบัณฑิตยสถานที่เปน
ฉบับที่จัดพิมพลาสุด
1.15 เนื้อหาในแตละหนา ไมควรเขียนเปนพืดติดตอกันตลอดทั้ง หนา ควรมีก ารแบง
ออกเปนยอหนา ซึ่งแตละยอหนาควรมีจํานวนเนื้อหาใกลเคียงกัน ในหนาหนึ่งๆ ควรมีประมาณ 3 ยอ
หนา จึงจะเหมาะสมที่สุด เนื้อหาที่แบงเปนขอๆ ควรยอหนาเมื่อขึ้นขอใหม
1.16 สวนประกอบที่สําคัญของแตละบท ควรประกอบดวย บทที่ ชื่อบท ความนํา เนื้อหา
บทสรุป คําถามทบทวน และบรรณานุกรม ซึ่งบรรณานุกรมอาจรวมของทุกบทไวทายเลมครั้งเดียวก็
ได
1.17 การเขียนภาษาอัง กฤษในวงเล็บ คํ าศัพทเ ทคนิค ใหใชตั วอัก ษรธรรมดา จะใช
ตั ว อั ก ษรใหญ ตั ว แรกของคํ า เฉพาะคํ า ที่ เ ป น ชื่ อ เฉพาะ หรื อ ชื่ อ คน ชื่ อ หั ว ข อ ชื่ อ เรื่ อ ง ชื่ อ บท
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ชื่อตาราง ชื่อรูป ชื่อหนังสือ ชื่อสถานที่ ชื่อองคการ ชื่อการคาหรือยี่หอ และตองใชอัก ษรตัวใหญ
ตัวแรกของทุกคําที่เปนคําหลัก (major words)
1.18 คําศัพททางเทคนิคที่เปนภาษาอังกฤษและยังไมมีคําแปล ใหเขียนภาษาไทยทับศัพท
ตามหลัก การเขียนทับ ศัพทของราชบัณฑิตยสถานและใหวงเล็บคําภาษาอังกฤษเดิมไวขางหลังคํา
ภาษาไทย
2. ขอเสนอแนะโดยรวมในการเขียนผลงาน
การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน งานแตงเรียบเรียง หนังสือ ตํารา
มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
2.1 รูปแบบของการเขียน ควรคํานึงถึงเรื่องตางๆ เชน การพิมพประณีตชัดเจน เวนวรรค
ตอนและชองไฟ มีความตอเนื่องในการเสนอเนื้อหา มีหัวขอชัดเจน ใชศัพททางเทคนิคถูกตอง มีก าร
อางอิง แหลง วิชาการที่ผูเ ขียนไดศึก ษาคนควา (เชน การคัดลอก หรือยกขอความ ภาพ แผนภูมิ
ภาพประกอบ ตาราง ฯลฯ) ในรูปแบบที่สม่ําเสมอและจัดทําบรรณานุกรม และหรือภาคผนวกไวอยาง
ถูกตองเหมาะสม
2.2 ความถูก ตองในดานเนื้อหาวิชา ควรคํานึง ถึงความถูก ตองของขอมูล ทฤษฎี สูตร
ศักราช การทดลอง การตีความ หลักฐานอางอิง การเสนอแนวความคิดและเหตุผล ความทันสมัยของ
หลักวิชาการ เนื้อหา สาระ และขอมูล
2.3 การใชภาษา ภาษาที่ใชเขียนตองเปนภาษาไทย เวนแตตํารา หนังสือ หรือเอกสารที่ใช
ประกอบการเรียนวิชาภาษาตางประเทศ หรือหนังสือ ตํารา หรือเอกสารที่มีความจําเปนพิเศษที่ตอง
เขียนเปนภาษาตางประเทศ ใหเขียนเปนภาษาตางประเทศได
2.4 ความถูกตองเหมาะสมในดานการใชภาษา ตองคํานึงถึงการใชถอยคําตองใหชัดเจน
แจมแจง ถูกหลักภาษาและตรงความหมาย ใชคําสุภาพที่นิยมใชในภาษาเขียน ตัวสะกดการันตต อง
ถูกตอง ศัพทบัญญัติตางๆ ตองถูกตองและใหตรงกันตลอดทั้งเลม การใชวรรคตอนเหมาะสม ขอความ
อานเขาใจงาย กระชับ และมีความสัม พันธกันเปนอยางดี การเรียบเรียงเรื่องราวในแตละยอหนา
แตละบท ตองมีความเกี่ยวเนื่องกัน สํานวนและโวหารตองเปนภาษาเขียนและเหมาะกั บเรื่องแตละ
ตอน
2.5 ความสมบูร ณและความลึก ซึ้ ง ควรมีขอบเขตคลุม เนื้อหาวิชาที่ผูเ ขี ยนมุง หมาย
ครบถวนแตละเรื่อง แตละตอน การอธิบายหรือวิเคราะห ควรใหล ะเอียดถี่ถวนและลึกซึ้ง ควรมี
สวนประกอบอื่น เชน ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ ซึ่งเปนประโยชนแกก ารอานและการ
คนควาตอไปของงานแตงเรียบเรียง หนังสือ หรือตําราเลมนั้น และควรเสนอแนะหนังสือหรือเอกสาร
ประกอบการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน หนังสือ ตํารา วารสาร และงานวิจัย ฯลฯ
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2.6 ความคิดริเริ่มสรางสรรค และความทันสมัยในวงวิชาการระดับอุดมศึกษา หมายถึง
ผลงานทางวิชาการที่จัดทําจะตองมีเนื้อหาสาระที่มีความใหม สรางสรรค เกิดประโยชนแกงวงวิชาการ
และเนื้อหาที่มีขอมูลใหมๆ ที่สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการในปจจุบันซึ่งสิ่งที่สะทอนให
เห็น คือ แหลงขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาคนควา เชน หนังสือ ตํารา ที่มีเนื้อหาเปนปจจุบันและ
ทันสมัย
3. ขอควรคํานึงในการจัดทําผลงานทางวิชาการ
3.1 จัดทําตนฉบับใหเรียบรอย ตรวจสอบความถูกตองของการสะกดการันต ถาหากเปน
ลายมือเขียนตองเขียนใหอานงาย ทั้งนี้ เพื่อใหผูพิมพสามารถพิมพตามตนฉบับไดอยางถูกตอง
3.2 เพื่ อ ป อ งกั น พิ ม พ ว รรคตอนผิ ด พลาด ถ า หากต อ งการให เ ว น วรรคในข อ ความ
ตอนใดใหใชเครื่องหมายขีดแบงไว
3.3 ชื่อบทไมควรวงเล็บภาษาอังกฤษใสไว ถาหากตองการจะใหมีจะตองมีเหมือนกันทุก
บท
3.4 รูป ภาพ ตาราง หรือแผนภูมิซึ่ง มีขนาดใหญ ตองวางไวในแนวนอน และตองวาง
ดานบนของภาพ หรือตาราง ไวทางดานซายมือของตํารา และใหใสเลขหนาที่มุมบนขวามือ
3.5 เนื้อหาที่นํามาพิมพไวในแตละหนาควรมีประมาณ 25 บรรทัด ในกรณีอัดสําเนาและ
ประมาณ 30 บรรทัด ในกรณีพิมพจากโรงพิมพ
3.6 การจัดพิมพควรดําเนินการ ดังนี้
3.6.1 กระดาษหรือรูปเลม กรณีอัดสําเนาใหใชกระดาษขนาด A4 สําหรับการพิมพ
โรงพิมพใหใชขนาด 8 หนายก
3.6.2 หัวขอหลักใหพิมพติดเสนกั้นหนา
3.6.3 หัวขอรองซึ่งเปนขอยอยของหัวขอหลักใหยอยหนาลึกเขามา 8 ตัวอักษร และ
อยูหางจากขอความของหัวขอหลักขางบน 1 บรรทัด
3.6.4 หัวขอยอยซึ่งเปนขอยอยของหัวขอรอง (ขอ 3.6.3) ใหยอหนามาใหตรงกับแนว
ขอความของหัวขอรอง และใหชองวางหางจากบรรทัดบน 1 บรรทัด
3.6.5 หัวขอยอยของหัวขอยอย (ขอ 3.6.4) ใหยอหนาใหตรงกับขอความของหัวขอ
ยอยขางบน และใหอยูหางจากขอความแถวขางบน
3.6.6 ถาหากมีหัวขอยอยมากกวานี้ ใหจัดระบบเหมือนขอ 3.6.5 กลาวคือ ยอหนา
หัวขอเขามาใหตรงกับขอความในหัวขอยอยหลัก ขางบน และปดชองวางใหหางจากขางบนเชนกัน
3.6.7 หัวขอในขอ 3.6.2 และขอ 3.6.3 จะเปนหัวขอลอย ซึ่งไมมีขอความอื่นพิมพตอ
หลังจากที่พิมพขอความของหัวขอนั้นหมดแลว สวนหัวขอยอยอื่นๆ หลักจากพิมพหัวขอแลวใหนํา
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ขอความอื่นๆ มาพิม พตอไดเลย โดยไมตองยอหนา และขึ้นบรรทัดใหม ขอความที่มีเลขประจําขอ
ควรยอหนาเมื่อขึ้นเลยขอใหม
3.6.8 เพื่อเปนการเนนหัวขอใหเดน ควรพิมพขนาดตัวอักษรใหโตขึ้นกวาตัวอักษรที่
พิมพเนื้อหา
3.7 ควรพิ สู จ น อั ก ษรด ว ยความประณี ต โดยการใช ป ลายดิ น สอ หรื อ ปากกาชี้ ไ ป
ทีละตัว การพิสูจนอักษรโดยการอานจะมีโอกาสผิดพลาดไดมาก
3.8 การแกคําผิดจะใชวิธีทําใบแทรกแกคําผิดไมได หรือจะแกโดยเขียนลงในหนาก็ไมได
3.9 รูป ภาพหรือแผนภูมิ ต องชัดเจนและสื่อความหมายได ภาพถา ยปกติเ มื่อถา ย
เอกสารขาวดําจะไมชัดเจนเทาตนฉบับ แตถาหากถายสีจะชัดเจนดีกวา และจะตองบอกที่มาของ
รูปภาพ แผนภูมิ ตาราง คําอธิบายของรูปภาพจะวางไวขางลาง สวนคําอธิบายของตารางเอาไวเหนือ
ตาราง สวนที่มาของรูปและตารางไวขางลาง
3.10 หนาคํานํา สารบัญ สารบัญ ภาพ และสารบัญ ตาราง ใหใชตัวอัก ษร ก ข ค หรือ
ตัวเลขในวงเล็บ เชน (1) (2) และ (3) เปนตน กํากับหนา สําหรับหนาที่เปนบทที่ หรือ บรรณานุกรม
ไมตองพิมพเลขหนากํากับไว (สมมติวา บทที่ 2 ปรากฏอยูในหนา 31 ไมตองพิมพหนาที่ 31 ลงไป
เหนือคําวา บทที่ 2 แตใหพิมพหนา 32 ไวในหนาถัดไป)
3.11 เมื่อขึ้นบทใหมทุก ครั้ง ตองขึ้นหนาใหมเ สมอและใหอยูห นาขวามือ ถึง แมห นา
ซายมือจะวางก็ใหนับหนาวางดวย สําหรับ หัวขอหลักไมควรขึ้นไวตอท ายหนาใดหนาหนึ่ง โดยไม
สามารถพิมพขอความอื่นในขอนั้นตอไปไดอีก ในกรณีนี้ควรขึ้นหนาใหมแมวาในหนานั้นๆ จะเหลือ
พื้นที่อีก 1 บรรทัดก็ตาม
3.12 การแปลตําราจากภาษาตางประเทศ ผูแปลจะตองสงสําเนาตนฉบับเดิม 5 ชุด แนบ
มาใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และผูแปลตองขออนุญาตเจาของลิขสิทธิ์เสียกอนและแนบใบอนุญาตนัน้
มาดวย
3.13 ระบบพิมพตัวเลขและการอางอิง เมื่อใชแบบใดตองใชแบบนั้นตลอดทั้งเลม
3.14 ผลงานเพื่อเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ตองเขียนเปนภาษาไทยเทานั้น ยกเวน
ภาษาต า งประเทศจะเขี ย นเป น ภาต า งประเทศทั้ ง หมด หรื อ ผสมกั น ระหว า งภาษาไทยกั บ
ภาษาตางประเทศก็ได (ในสัดสวนไมนอยกวากัน)
3.15 การเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ใหเสนอผลงานทั้งเอกสารประกอบการสอนหรือ
เอกสารคําสอน งานแตงเรียบเรียงหนังสือ หรือตํารา และงานวิจัยที่เปนสาขาเดียวกัน และตรงกับ
สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง
3.16 คําแปลคําศัพททางเทคนิค ใหใชคําศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตสถาน ยกเวน ไมได
บัญญัติไวใหใชคําแปลที่เปนที่นิยมใชกัน
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3.17 ไมควรแทรกตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพ ลงในระหวางเนื้อหาที่ยังไมจบความ
3.18 ไมกรณีที่จัดทําผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนง ทางวิชาการ เอกสารที่สง ในคราว
เดี ย วกั น เอกสารคํ า สอนไม ค วรจะมี ข อ ความซ้ํา ซ อ นกั บ งานแต ง เรี ย บเรี ย งหนั ง สื อ หรื อ ตํ า รา
เกิน 1 ใน 4 ของเลม

ขอสังเกตเกี่ยวกับลักษณะผลงานเอกสารตําราที่ไมผานเกณฑคุณภาพ
พจน สะเพียรชัย (2554) ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับลักษณะผลงานเอกสารตําราที่ไมผานเกณฑ
คุณภาพในการประเมินการเขาสูตําแหนงทางวิชาการไวดังนี้
1. การนําเสนอไมสมบูรณ หรือไมถูกตองตามรูปแบบของหนังสือ ตํารา เชน ไมมีดัชนีสืบคน
ไมขออนุญาตอางอิงการใชรูปจากผูเขียนตนแบบ ไมมีแหลงพิมพ สํานักพิมพ เปนตน
2. มีความขัดแยงในแนวคิดหลัก ในหนังสือตําราเลมเดียวกัน เนื้อหาเรียบเรียงจากตํารา
ตางประเทศ โดยแปลมาเกือบทั้งหมด ไมไดแสดงความสามารถทางวิชาการ มีการอางทฤษฎีเกาๆ
ที่ใชกันมานาน เอกสารอางอิงขาดความทันสมัย
3. ขาดการวิเคราะหสังเคราะหขอมูลอยางชัดเจนในศาสตรของตนเอง
4. ขาดการสอดแทรกความรูความสามารถ ประสบการณ หรืองานวิจัยของตนเอง
5. มีความผิดพลาดทางภาษา การสะกดการันต การใชถอยคําที่ไมเหมาะสม การอางอิง
มีนอยและเกาเกินไป
6. ปริมาณงานในแตละบทสั้นและหวนเกินไปจนไมสื่อความหมาย แตละบทของตําราควรมี
ความยาวประมาณ 20-30 หนา
7. ขาดจริยธรรม คัดลอกงานผูอื่น รูป ตารางที่ลอกมาไมอางถึงที่มา และไมขออนุญาตจาก
แหลงที่มา
8. เนื้อหาไมครอบคลุม บางบทขาดการอธิบาย ผูอานใชประโยชนไมไดในรายละเอียด
9. การอธิบายเนื้อหาไมชัดเจน รายละเอียดไมลึกซึง้
10. ไมใชศัพทบัญญัติใหถูกตองตามกฎเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน
11. ลําดับเนื้อหาไมสอดคลองสัมพันธกัน ไมมีลําดับกอนหลังที่เหมาะสม
12. เนื้อหาไมตรง ไมสอดคลองกับหัวขอเรื่อง ขาดความรูพื้นฐานในเรื่องนั้น
13. การอางอิง ดัดแปลง หรือขออนุญาตไมถกู ตอง
14. การอางอิงไมตรงกับขอเท็จจริง
15. คําในดัชนีมีขอบกพรองที่จะสืบคนไดอยางมีความหมาย
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พจน สะเพียรชัย (2554) ไดระบุถึงการสํารวจที่พบวาหนังสือ ตําราที่ไมผานเกณฑคุณภาพใน
การประเมินการเขาสูตําแหนง ทางวิชาการดวยสาเหตุตางๆ ดังนี้ รอยละ 55.5 เนื้อหาไมสมบูร ณ
ขาดความลึกซึ้งและไมทันสมัย รอยละ 33.4 ไมมีการสอดแทรกความคิดริเริ่ม หรือประสบการณที่
เกิดจากการคนควาวิจัยของผูเขียนลงไปในเนื้อหา หรือมีการสอดแทรกอยูนอยเกินไป รอยละ 21.0
ไมมีการวิเคราะหสังเคราะห การเขียนอธิบายไมชัดเจน เนื้ อเรื่องไมมีความสัมพันธกัน การเขียน
อางอิงไมถูกตอง และรอยละ 33.3 ไมเขียนอางอิงที่มา ทําใหผลงานนั้นไมผานการพิจารณา
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