จุดบกพร่อง และข้อควรคานึง
ในการเขียนงานแต่งเรียบเรียงเป็ นผลงานวิชาการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

ข้อควรคานึงในการจัดทาผลงานวิชาการ
ชื่อบท

*ไม่ ควรวงเล็บภาษาอังกฤษไว้
*ถ้ าต้ องการมีต้องมีทุกบท

รูปภาพ ตารางหรือ *ต้ องวางไว้ ในแนวนอน
แผนภูมิทมี ีขนาดใหญ่ *ต้ องวางด้ านบนของภาพหรือตารางไว้ ด้านซ้ ายมือของ
ตารา
*ให้ ใส่ เลขหน้ าไวทีม่ ุมขวามือ

เนือ้ หาแต่ ละหน้ า

*ควรมีประมาณ 25 บรรทัด (ในกรณีอดั สาเนา)
*ควรมีประมาณ 30 บรรทัด (ในกรณีพมิ พ์จากโรงพิมพ์ )

ขนาดกระดาษ

*ถ้ าอัดสาเนาให้ ใช้ กระดาษ A 4
*ถ้ าพิมพ์จากโรงพิมพ์ให้ ใช้ กระดาษขนาด 8 หน้ ายก

ข้อควรคานึงในการพิมพ์
o หัวข้ อหลัก

o ให้ พมิ พ์ตดิ เส้ นกั้นหน้ า และเป็ นหัวข้ อลอย คือไม่ มขี ้ อความ
อืน่ พิมพ์ต่อหลังจากทีพ่ มิ พ์หัวข้ อหลักนั้นๆ หมดแล้ว โดยใช้
18 pt.
o หัวข้ อรอง (หัวข้ อ o *ให้ ย่อหน้ าเข้ าไป 9 ตัวอักษร และให้ อยู่ห่างจากข้ อความของ
ย่อยของหัวข้ อหลัก)
หัวข้ อหลักข้ างบน 1 บรรทัด (16 front)
o *และเป็ นหัวข้ อลอย คือไม่ มขี ้ อความอืน่ พิมพ์ ต่อหลังจากที่
พิมพ์หัวข้ อหลักนั้นๆ หมดแล้ว
o หัวข้ อย่อย (ซึ่งเป็ น o *ให้ ย่อหน้ ามาให้ ตรงกับแนวข้ อความของหัวข้ อรองและให้
หัวข้ อย่อยของหัวข้ อ
ช่ องว่ างห่ างจากบรรทัดบน 1 บรรทัด
รอง)
o *ให้ นาข้ อความอืน่ ๆ มาพิมพ์ต่อได้ เลย โดยไม่ ต้องย่อหน้ าและ
ขึน้ บรรทัดใหม่
o หัวข้ อย่อย (ซึ่งเป็ น o ให้ ย่อหน้ ามาให้ ตรงกับแนวข้ อความของหัวข้ อรองและให้
หัวข้ อย่อยของหัวข้ อ
ช่ องว่ างห่ างจากบรรทัดบน 1 บรรทัด

ข้อควรคานึงในการพิมพ์
ข้ อความทีม่ ีตวั เลขประจาข้ อ
การแก้คาผิด

ให้ ย่อหน้ าเมือ่ ขึน้ เลขข้ อ ใหม่
*ไม่ ให้ ใช้ การทาใบแทรกแก้คาผิด
*ไม่ ให้ แก้คาผิดโดยการเขียนลงในหน้ า
เอกสารประกอบการสอน
*ให้ พมิ พ์ 2 หน้ า
เอกสารคาสอน ตารา หนังสื อ *แต่ ละหน้ าควรมีประมาณ 25 บรรทัด
หรืองานแต่ งเรียบเรียง
งานวิจัย
จะพิมพ์หน้ าเดียวหรือ 2 หน้ าก็ได้
ภาพถ่ าย รู ปภาพ แผนภูมิ
*ให้ ใช้ ภาพสี เพือ่ ความชัดเจน
ตาราง
*ต้ องบอกทีม่ าของรู ปภาพ แผนภูมิ ตาราง โดยมีหลักการว่ า
ต้ องไว้ ข้างล่าง
คาอธิบายตาราง
มีหลักการว่ า ให้ พมิ พ์ไว้ ด้านบน
คาอธิบายรู ป
มีหลักการว่ า ให้ พมิ พ์ไว้ ด้านล่าง

ข้อควรคานึงในการพิมพ์
หน้ าคานา สารบัญ สารบัญภาพ และ
สารบัญตาราง
หน้ าทีเ่ ป็ นบท หรือบรรณนุกรม

การขึน้ บทใหม่ ทุกครั้ง

หัวข้ อหลัก

*ให้ ใช้ อกั ษร ก ข หรือ ค
*หรือใช้ ตัวเลขในวงเล็บ เช่ น (1) (2) (3) เป็ นต้ น
กากับหน้ า
ไม่ ต้องใส่ เลขหน้ ากากับไว้ แต่ ให้ นับหน้ านั้นๆ ปกติ
เมือ่ ใส่ เลขหน้ าในหน้ าถัดไป
*ให้ ขนึ้ หน้ าใหม่ ทุกครั้งโดยให้ เริ่มต้ น ทีห่ น้ าขวามือ
*ถึงแม้ หน้ าซ้ ายมือจะว่ างก็ตาม และให้ นับหน้ าว่ าง
นั้นๆ ด้ วย
*ไม่ ให้ พมิ พ์ไว้ บรรทัดตอนท้ ายของหน้ าใดๆ โดยไม่
สามารถพิมพ์ข้อความใดๆ ในหน้ านั้นได้ อกี
*แม้ ยงั มีบรรทัดเหลืออีก 1 บรรทัดให้ ขนึ้ หน้ าใหม่ ได้
เลย

ข้อควรคานึงในการพิมพ์
ระบบพิมพ์

ให้ เลือกใช้ แบบใด แบบหนึ่งและให้ ใช้ แบบ
เดียวกันนั้นทั้งเล่ม
ระบบอ้างอิง
*ให้ เลือกใช้ แบบใด แบบหนึ่งและให้ ใช้ แบบ
เดียวกันนั้นทั้งเล่ม
ภาษาทีใ่ ช้ เขียนในวิชาทัว่ ไป
*ต้ องเขียนภาษาไทยเท่ านั้น
ภาษาทีใ่ ช้ เขียนในวิชา
*ให้ เขียนด้ วยภาษาต่ างประเทศนั้นๆ ทั้งเล่ม
ภาษาต่ างประเทศ
หรือจะผสมกับภาษาไทยกับภาษาต่ างประเทศ
นั้นๆ ในสั ดส่ วนไม่ น้อยกว่ ากัน
รายวิชาทีน่ ามาเขียนเอกสาร
ต้ องเป็ นสาขาเดียวกันและตรงกับสาขาวิชาทีข่ อ
ประกอบการสอน หรือตารา และ กาหนดตาแหน่ ง
งานวิจัย

ข้อควรคานึงในการพิมพ์
คาแปลศัพท์ ทางเทคนิค

*ให้ ใช้ คาศัพท์ บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
*หากไม่ มีบัญญัตไิ ว้ ในราชบัณฑิตยสถานให้ ใช้ คาแปลที่
เป็ นที่นิยมใช้ กนั
ตาราง แผนภูมิ หรือรู ปภาพ
ไม่ ควรแทรกลงระหว่ างเนือ้ หาทีย่ งั ไม่ จบความ
เอกสารคาสอนและตารา หรือเอกสาร จะต้ องไม่ มีข้อความซ้าซ้ อนกันเกิน 1 ใน 4 ของเล่ม
ประกอบการสอนและตาราที่ส่งใน
คราวเดียวกัน
ตาราง แผนภูมิ หรือรู ปภาพ
ควรใช้ ระบบตัวเลขกากับเรียงลาดับจากบทที่ 1 เป็ นต้ น
ไป เช่ น บทที่ 1 บทนา ก็จะมีตวั เลขกากับตาราง
แผนภูมหิ รือภาพ ดังนี้ ภาพที่ 1.1 ตารางที่ 1.1 ฯ
จานวนตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพ
จะนับแยกจากกัน

ข้อควรคานึงในการเขียนเนื้อหาประจาบท
รู ปแบบการเขียน
ความนาหรือบทสรุ ป
คาถามท้ ายบท

การแทรกภาพและแผนภูมิ

ปริมาณเนือ้ หา/จานวนหน้ าแต่ ละบท

จะต้ องเลือกใช้ แบบใดแบบหนึ่งทีก่ าหนดไว้ ในคู่มอื
และให้ ใช้ แบบนั้นๆ ตลอดทั้งเล่ม
ควรมีความยาวประมาณ 5-15 บรรทัด
*ควรใช้ คาถามอัตนัย
*จานวนข้ อคาถามแต่ ละบทควรมีปริมาณใกล้เคียงกัน
*จานวนข้ อคาถามควรมีประมาณ 10-20 ข้ อ
*ควรมีการจัดเตรียมภาพและแผนภูมทิ จี่ ะนาเสนอให้ มี
ขนาดทีเ่ หมาะสม และระบุแหล่ งทีม่ าไว้ ข้างล่ างอย่ าง
ชัดเจน
ควรมีการแบ่ งเนือ้ หาในแต่ ละให้ มีปริมาณใกล้เคียงกัน

ข้อควรคานึงในการเขียนเนื้อหาประจาบท

คาศัพท์ เทคนิคที่แปลจาก
ภาษาต่ างประเทศ

ชื่อชาวต่ างประเทศหรือการทับ
ศัพท์

*ต้ องใช้ บัญญัติคาศัพท์ ของราชบัณฑิตยสถาน
ในสาขาวิชานั้นๆ โดยใช้ ฉบับทีจ่ ัดพิมพ์ล่าสุ ด
*หากคาใด ไม่ เป็ นทีค่ ุ้นของคนทัว่ ไปควรวงเล็บ
ภาษาต่ างประเทศนั้นๆ กากับไว้ ด้วย
*การวงเล็บดังกล่าวจะกระทาเพียงครั้งเดียว
เท่ านั้น หากนาคาศัพท์ น้ันๆ มาเขียนอีก ก็ไม่
ต้ องวงเล็บอีกต่ อไป
*ให้ เขียนเป็ นภาษาไทย โดยการสะกดคา หรือ
การใช้ ตัวการันต์ ให้ ยดึ ตามเกณฑ์ การเขียนทับ
ศัพท์ ของราชบัณฑิตยสถาน

ข้อควรคานึงในการเขียนเนื้อหาประจาบท
การใช้ ผลงานของผู้อนื่ *ต้ องมีการเขียนอ้างอิงไว้ อย่ างถูกต้ อง ครบถ้ วนและเป็ น
ระบบเดียวกันทั้งเล่ม
*หลังจากการอ้างอิงต้ องมีการเสนอแนวคิดของผู้เขียนใน
เรื่องนั้นๆ ให้ ปรากฏในสั ดส่ วนที่ไม่ น้อยกว่ าสิ่ งทีค่ ดั ลอก
มาอ้างอิง
*ยกเว้ นสิ่ งทีอ่ ้างอิงเป็ นกฎหมาย ระเบียบหรือหลักสู ตร
การใช้ คาในประโยค
หลีกเลีย่ งการใช้ คาซ้า
ลีลา และสานวนการ
*ใช้ สานวนกะทัดรัด มีรูปภาพ ตัวอย่ างและตาราง
เขียน
ประกอบการเขียน
เอกสารภาษาไทย
*ไม่ ใช้ เครื่องหมายจุลภาค (,) เพือ่ แบ่ งแยกข้ อความ
*แต่ นิยมใช้ การเว้ นวรรค หากจะมีคาสั นธานเชื่อมให้ ใช้

ข้อควรคานึงในการเขียนเนื้อหาประจาบท
การอ้างอิงท้ ายบท

*รายชื่อบุคคลหรือหน่ วยงานทีป่ รากฏในการอ้างอิงใน
เนือ้ หาทั้งหมดต้ องไปปรากฏอยู่ในเอกสารอ้างอิงทั้งหมด
เช่ นกัน
บรรณานุกรม
*รายชื่อบุคคลหรือหน่ วยงานทีป่ รากฏในการอ้างอิงท้ าย
บทต้ องไปปรากฏในบรรณานุกรมท้ ายเล่มทั้งหมด โดย
เรียงลาดับตามอักษรตามพจนานุกรม
*รายชื่อบุคคลหรือหน่ วยงานทีป่ รากฏในบรรณานุกรม
ไม่ จาเป็ นต้ องมีในเอกสารอ้างอิงก็ได้
การกล่าวถึง หรืออ้างอิง ให้ ใช้ คาว่ า (รูปที่ ......) หรือ (ตารางที่ .....)โดยไม่ ต้องนา
ชื่อตาราง ที่เคยอ้าง
รูปหรือตารางนั้นๆ มาใส่ ใหม่
มาแล้ว

ตัวอย่าง

ภาพที่ 1.1 แผนทีแ่ สดงพฤติกรรมการรวมกลุม่ ของเพนกวิน
ทีม่ า (สานักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558 : 10)

ตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบจานวนประชากรในอาเภอต่างๆ
ของจังหวัดพังงา

ที่มา (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558 : 35)

ข้อควรคานึงในการเขียนเนื้อหาประจาบท
เนือ้ หาแต่ ละหน้ า

ส่ วนประกอบแต่ ละบท

การเขียนภาษาอังกฤษใน
วงเล็บ

*ไม่ ควรเขียนเป็ นพืดติดต่ อกันทั้งหน้ า ควรมีการแบ่ งออกเป็ นย่ อ
หน้ า โดยแต่ ละย่อหน้ าควรมีจานวนเนือ้ หาใกล้เคียงกัน
*ในหน้ าหนึ่งๆ ควรมีประมาณ 3 ย่อหน้ า สาหรับเนือ้ หาที่
แบ่ งเป็ นข้ อๆ ให้ ขนึ้ ย่ อหน้ าใหม่ ทุกครั้งทีเ่ ปลีย่ นข้ อ
บทที่ ชื่อบท
ความนา
เนือ้ หา
บทสรุ ป
คาถามทบทวน/แบบฝึ กหัด
เอกสารอ้างอิง
*ให้ ใช้ อกั ษรธรรมดา
*แบบ APA ใช้ อกั ษรตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้ นตัวแรก
*แบบ MLA ใช้ อกั ษรตัวใหญ่ ขนึ้ ต้ นคา ทุกคา

