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คู่มือการปฏิบัติงาน 
นายนัฐพล  เชื้อโชติ  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน 
วิทยฐานะ 

(ทุกวิทยฐานะ และทุกสายงาน) 
 

  การประเมินเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน      
วิทยฐานะ ทุกวิทยฐานะ และทุกสายงาน  ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดให้มีการเสนผลงานทางวิชาการด้วยนั้น ก.ค.
ศ.ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการไว้ดังนี้  
ความหมายของผลงานทางวิชาการ  

ผลงานทางวิชาการ หมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่จัดท าขึ้นจากความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและประสบการณ์ของผู้จัดท า โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และได้น าไปใช้ใน
การแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการจัดการศึกษาและเป็น 
ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  

ขอบข่ายของผลงานทางวิชาการ  
  1. ผลงานทางวิชาการของสายงานการสอน หมายถึง เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการ
สอนทีแ่สดงถึงความช านาญหรือเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ รวมถึงผลงานในลักษณะอ่ืนซึ่งใช้ประโยชน์ในการ
สอนหรือการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีโดยมีลักษณะดังนี้  

  1) ตรงกับสาขาวิชาที่ขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
   2) เป็นผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสาขา

วิ ชาต่างๆ และใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน  
    3) เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านการสอน  

  2. ผลงานทางวิชาการของสายงานบริหารสถานศึกษา หมายถึง เอกสารหรือหลักฐาน
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ที่แสดงถึงความช านาญหรือเชี่ยวชาญและเป็นประโยชน์ในการบริหาร
สถานศึกษาหรือจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อดังนี้  
       1) เป็นผลงานที่เกี่ยวการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ด้านวิชาการ บริหารแผนและ
งบประมาณบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป  
    2) เป็นผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสาขา 
วิชาต่างๆ  
  3.  ผลงานทางวิชาการของสายงานบริหารการศึกษา หมายถึง เอกสารหรือหลักฐาน
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนางานด้านวิชาการ การบริหารแผนและงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล การเงินและทรัพย์สิน การบริหารทั่วไป และงานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดการศึกษาที่แสดงถึงความช านาญหรือเชี่ยวชาญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา  
  4.  ผลงานทางวิชาการของสายงานนิเทศการศึกษา หมายถึง เอกสารหรือหลักฐาน
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เกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอน การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและพัฒนาเทคนิควิธีการ
นิเทศการศึกษาที่แสดงถึงความช านาญหรือเชี่ยวชาญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ประเภทของผลงานทางวิชาการ 
   ก.ค.ศ.ได้ก าหนดประเภทของผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอ ให้แสดงถึงความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญการ และความเชี่ยวชาญ ของผู้ขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งแบ่งตาม
ลักษณะของผลงาน ทางวิชาการเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
   1. ผลงาน งานแต่ง เรียบเรียง งานแปล หนังสือหรือเขียนบทความทางวิชาการ  ซึ่งเป็น
ผลงานที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว และผลงานดังกล่าวสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
   2. ผลงานวิจัย  ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว และผลงานดังกล่าว
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
   3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน เช่น  
    3.1 การประเมินงาน หรือการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  
    3.2  สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา เช่น ผลงานด้านการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
ผลงานด้านการคิดพัฒนารูปแบบนวัตกรรมที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง
อาจจัดท าเป็นเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ รวมทั้งเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้
อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    3.3  เอกสารประกอบการปฏิบัติหน้าที่เป็นเอกสารที่สามารถใช้ประกอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ทั้งด้านการเรียนการสอน บริหารจัดการศึกษา และการนิเทศการศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานในหน้าที่ให้สูงขึ้น ส าหรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้ใช้เป็นเอกสารประกอบการ
ประเมินคุณภาพปฏิบัติงานเท่านั้นมิให้น ามาใช้เสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  
   ผลงานทางวิชาการท่ีผู้ขอมิได้จัดท าแต่ผู้เดียว แต่เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้ร่วมจัดท ากับ
ผู้อืน่ในรูปคณะท างานหรือกลุ่ม ต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าผู้ขอมีส่วนร่วมในการจัดท าในส่วนใด ตอนใดหน้า
ใดบ้าง คิดเป็นร้อยละเท่าไรของผลงานทางวิชาการแต่ละเล่ม และให้ผู้ร่วมจัดท าทุกรายรับรองพร้อมทั้ง
ระบุว่าผู้ร่วมจัดท าแต่ละรายได้จัดท าส่วนใดบ้าง  
   ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการท่ีใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือผลงานทางวิชาการท่ีเคยใช้เพื่อเลื่อนต าแหน่ง 
หรือเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้วด้วย 

ลักษณะส าคัญของการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
 ประกอบด้วยด้านคุณภาพและประโยชน์ผลงานทางวิชาการดังนี้ 
  1.  ด้านคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

  1.1  รูปแบบ 
   ผลงานทางวิชาการต้องมีรูปแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่นผลงานประเภท

งานวิจัย จะต้องถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย บทเรียนส าเร็จรูป ต้องจัดท าให้ถูกต้องตามรูปแบบของ
บทเรียนส าเร็จรูปประเภทนั้น ๆ รายงานการประเมินโครงการต้องจัดท าให้ถูกต้องตามรูปแบบของ
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รายงานการประเมินโครงการ และรายงานการพัฒนา นวัตกรรมต้องจัดท าให้ถูกต้องตามรูปแบบของการ
รายงาน 

 
  1.2  เนื้อหาสาระ 
   ผลงานทางวิชาการต้องมีเนื้อหาสาระถูกต้องตามหลักวิชาครบถ้วน ทันสมัย มี

การค้นค้าอ้างอิงถูกต้องเชื่อถือได้ เรียบเรียงเนื้อหาได้ถูกต้องตามหลักภาษา และจัดเรียงหัวข้อเนื้อหา
เป็นระบบเดียวกัน 

  1.3  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   ผลงานทางวิชาการต้องมีส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี

เนื้อหาสาระและมีรูปแบบใหม่ ไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบ 
        1.4  การอ้างอิง 
   ผลงานทางวิชาการท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ ต้องมีการ

อ้างอิงจัดท าเชิงอรรถ บรรณานุกรมได้ถูกต้องและเป็นรูปแบบเดียวกัน 
  1.5  การพิมพ์และการจัดท ารูปเล่ม 
   ผลงานทางวิชาการต้องมีการจัดพิมพ์ให้สวยงานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

เช่น การพิมพ์หัวข้อ การย่อหน้า การจัดพิมพ์ตาราง การพิมพ์เชิงอรรถ บรรณานุกรม การจัดท ารูปเล่ม
ถูกต้อง มีปกหน้า ใบรองปก หน้าปกใน ค าน า สารบัญ บรรณานุกรม ภาคผนวก เป็นต้น 

2.  ด้านประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานทางวิชาการควรแสดงให้เห็นถึงการจัดท า การทดลองใช้ การน าไปใช้จริง องค์

ความรู้ที่เกิดขึ้นและผลจากการน าไปใช้ว่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใด รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการท่ีจัดท าด้วย 

แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 ประกอบด้วยด้านคุณภาพ และประโยชน์ของผลงานทางวิชาการดังนี้ 
 1.  ด้านคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
  1.1  ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ  
                                   พิจารณาจาก ความถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วนตามหลักวิชาการและ
ทันสมัย มีการค้นคว้า อ้างอิงถูกต้องเชื่อถือได้และเรียบเรียงเนื้อหาได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา 
จัดเรียงหัวข้อเนื้อหาเป็นระบบเดียวกัน 
  1.2  ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
                                  พิจารณาจาก รูปแบบ ขั้นตอนในการน าเสนอต้องถูกต้องตามหลักวิชาการ
ของผลงานประเภทนั้น ๆ 
  1.3  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
                                  พิจารณาจาก  การแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมและผลงานนั้นมีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
 2.  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
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  2.1  ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
                                  พิจารณาจาก เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ สามารถเป็นแบบอย่างใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือเป็นแบบในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
  2.2  ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานการศึกษา การจัดการ
ศึกษา และชุมชน 
                                  พิจารณาจาก ผลที่ปรากฏต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการ
ศึกษาและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.3  การเผยแพร่ในวงวิชาการ 
                                  พิจารณาจาก มีการน าผลงานไปเผยแพร่ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น จัดพิมพ์ใน
รายงานประจ าปี เอกสาร วารสาร การน าเสนอต่อที่ประชุม การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่ทางวิทยุ 
โทรทัศน์ หรือ Web Site 
องค์ประกอบและเกณฑ์การให้คะแนน 
 การประเมินผลงานทางวิชาการ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีองค์ประกอบและเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ 
 1.  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (50 คะแนน) 
  1.1  ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ   20 คะแนน 
  1.2  ความถูกต้องตามหลักวิชาการ    15 คะแนน 
  1.3  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    10 คะแนน 
  1.4  การพิมพ์และการจัดท ารูปเล่ม    5 คะแนน 
 2.  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ (50 คะแนน) 
  2.1  ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ 15 คะแนน 
  2.2  ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
         การจัดการศึกษา หน่วยงานการศึกษาและชุมชน 25 คะแนน 
  2.3  การเผยแพร่ในวงวิชาการ    10 คะแนน 
หมายเหตุ : คะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
เกณฑ์การตัดสิน 

องค์ประกอบ 
วิทยฐานะ 

ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 
- ผลการปฏิบัติงาน 
- ผลงานทางวิชาการ 

70% 
(เฉลี่ย) 
65% 
65% 

75% 
(เฉลี่ย) 
70% 
70% 

80% 
(เฉลี่ย) 
75% 
75% 

 กรณี ก.ค.ศ หรือ อ.ก.ค.ศ. , สอศ. แล้วแต่กรณี มีมติไม่อนุมัติ ให้แจ้งข้อสังเกตหรือเหตุผล   
ให้ผู้เสนอขอทราบ 
หมายเหตุ : คะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
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 ทางวิชาการ 
 
 

แนวทางในการจัดท าผลงานทางวิชาการ 

 เมื่อพิจารณาความหมายของผลงานงานวิชาการจาก คู่มือการประเมินผลงานทางวิชาการ
เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะ ของ ก.ค.ศ.  
จะเห็นว่า  ถ้าเป็นผลงานทางวิชาการของครู  ก็จะหมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงความ
ช านาญการหรือเชี่ยวชาญในการสอน ถ้าเป็นผลงานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ ก็จะหมายถึง 
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา และถ้าเป็นผลงานทางวิชาการ
การของผู้บริหารสถานศึกษา ก็จะหมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงความช านาญการหรือ
เชี่ยวชาญในการบริหารสถานศึกษา  หรือ ผลงานทางวิชาการ คือ เอกสารหรือหลักฐาน ใด ๆ ที่สร้าง
ขึ้นจากการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงถึงความช านาญการหรือ
ความเชี่ยวชาญในการสอน หรือการนิเทศหรือการบริหารสถานศึกษาของผู้จัดท าผลงาน และได้น าไปใช้
ในการพัฒนางานในหน้าที่ 

ผลงานทางวิชาการของครู 
เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์เก่ียวกับความช านาญ และนิยามของผลงานทางวิชาการของครูแล้ว 

จะเห็นว่าผลงานทางวิชาการจะต้องมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติดังนี้ 
1. ตรงกับสาขาวิชาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามแบบค าขอ หัวข้อรายงาน  

ความช านาญการ/เชี่ยวชาญในการสอนวิชานั้น ๆ  
2. ตรงกับวิชาที่สอน 
3. จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอน 
4. เป็นผลงานทางวิชาการตามลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  
5. เป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านการสอน 

ข้าราชการครูสายงานสอนจะมีผลงานทางวิชาการในลักษณะต่าง ๆ ได้มากมาย แต่ควรจะ
มีคุณสมบัติตามท่ีกล่าวแล้ว อาจจะเป็นเอกสารประกอบการสอน แผนการสอน เอกสารค าสอน หนังสือ
เรียน ต ารา หนังสืออ่านประกอบ งานแปล บทความทางวิชาการหรืองานวิจัย ซึ่งจะได้เสนอรูปแบบเป็น
แนวเพ่ือพิจารณาจัดท าในตอนต่อไป 

โดยสรุปแล้วผลงานทางวิชาการ คือ หลักฐานใด ๆ ที่ข้าราชการครูผู้นั้นได้จัดท าขึ้นและได้
ใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ของตนเอง 

ผลงานทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผลงานทางวิชาการท่ี   ก.ค.ศ.  ก าหนด 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเสนอเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะให้
สูงขึ้นได้อีก 1 ระดับ (ผู้อ านวยการวิทยฐานะช านาญการเลื่อนวิทยฐานะได้ 1-2 ระดับ) เช่น วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ เป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  เป็นต้น ผลงานทางวิชาการ
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ดังกล่าว หมายถึง เอกสารเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาหรือผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการศึกษา ซึ่ง 
ก.ค.ศ. เห็นว่า ใช้ประโยชน์ในการบริหารสถานศึกษา หรือการศึกษาได้เป็นอย่างดี 

เมื่อพิจารณานิยามของผลงานทางวิชาการ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความช านาญการและ
ความเชี่ยวชาญของข้าราชการครูสายบริหารสถานศึกษาแล้ว จะเห็นว่า ข้าราชการครูสายงานนี้สามารถ
จัดท าผลงานทางวิชาการได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1.  สาขาวิชาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นหนังสือ ต ารา  งานวิเคราะห์ วิจัย 
หรือ รายงานโครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา จะเป็นการบริหารทั่ว ๆ ไป ทุก ๆ ด้าน 
หรือ  
การบริหารเฉพาะด้าน เช่น กิจการนักเรียน ชุมชม อาคารสถานที่ การเงิน การพัสดุ ด้านวิชาการ ด้าน
บุคลากร ด้านหนึ่งด้านใดก็ได้ 

2.  สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษานั้น ๆ ตามที่ข้าราชการครูผู้นั้นมีความรู้ 
ความสามารถ เช่น วิชาสามัญ จะเป็นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
หรือวิชาชีพ จะเป็นวิชาช่างยนต์ คหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม เป็นต้น 

โดยสรุปผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูสายงานบริหารในสถานศึกษาจะมีได้ 2 
สาขาวิชา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา และวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษานั้น ๆ  

ผลงานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ 
ผลงานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ หมายถึง เอกสารที่เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาซึ่งแสดง

ความเชี่ยวชาญในด้านนั้น หรือผลงานในลักษณะอ่ืน (ไม่ใช่เอกสาร) ซึ่ง ก.ค.ศ. เห็นว่า มีประโยชน์ในการ
นิเทศการเรียนการสอน การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและพัฒนาเทคนิควิธีการนิเทศ
การศึกษาท่ีแสดงถึงความช านาญหรือเชี่ยวชาญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี
เอกสารหลักฐานรายละเอียดต่างๆ  ประกอบเพ่ือแสดงให้เห็นคุณค่าของผลงานนั้น ๆ  

เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์เก่ียวกับความเชี่ยวชาญ และนิยามของผลงานทางวิชาการของ
ศึกษานิเทศก์แล้ว จะเห็นว่า ศึกษานิเทศก์จะท าผลงานทางวิชาการลักษณะใดให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญ ของแต่ละท่าน ซึ่งอาจจ าแนกได้ดังนี้ 

1.  ความเชี่ยวชาญ ด้านนิเทศการเรียนการสอน 
     ผลงานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ในด้านนี้ ควรเป็นสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอน

ในสถานศึกษาในความรับผิดชอบของกรมเจ้าสังกัด และตรงกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นิเทศวิชานั้น 
ๆ อาจจะเป็นแผนการสอน คู่มือครู ชุดการสอน หนังสือเรียน ต ารา หนังสืออ่านประกอบ หรืองานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

2.  ความเชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
      ผลงานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ในด้านนี้ ควรเป็นงานในสาขาการบริหาร

สถานศึกษา ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย ๆ ด้านรวมกันได้ อาจจะเป็นคู่มือส าหรับผู้บริหาร เช่น ด้าน
วิชาการ บุคคล อาคาสถานที่ ธุรการ การเงินและพัสดุ ความสัมพันธ์กับชุมชน กิจกรรมนักเรียนหรือการ
บริหารโครงการในสถานศึกษา การบริหารกิจกรรม เป็นต้น อาจจะเป็นต ารา ชุดฝึกอบรม หนังสือ 
งานวิจัย บทความวิชาการ หรืออ่ืน ๆ ก็ได้ ที่แสดงถึงการพัฒนาการศึกษาโดยส่วนรวม ไม่เจาะจง
สาขาวิชาใด วิชาหนึ่ง เช่น การพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 

3.  ความเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาเทคนิคการศึกษา 
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     ผลงานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ในด้านนี้ ควรเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้นิเทศ
ศึกษานิเทศก์อีกชั้นหนึ่ง เป็นงานวิชาการจะต้องเก่ียวกับการนิเทศ จะเป็นต ารา งานวิจัย การรายงาน
โครงงาน หรือชุดฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการนิเทศ การนิเทศภายใน การนิเทศทางไกล หรือการนิเทศ
ในลักษณะอ่ืน ๆ  

  จากที่กล่าวมาแล้วศึกษานิเทศก์จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ งาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและจะขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นในฐานะผู้เชี่ยวชาญในด้านการนิเทศการ
เรียนการสอน หรือด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา หรือด้านพัฒนาเทคนิคการศึกษาด้าน
ใดด้านใดด้านหนึ่ง และจะท าผลงานทางวิชาการในลักษณะใดให้เหมาะสมสอดคล้องซึ่งกันและกัน 
คุณลักษณะของผลงานทางวิชาการ 

ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานวิชาการไว้ว่า ผลงานทางวิชาการท่ีดีและ
ผ่านการประเมินจะต้องมีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ 

1.   มีคุณภาพ   ผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพจะต้องมีความสมบูรณ์ถูกต้องตามหลัก
วิชาการกับความคิดสร้างสรรค์และผลงานทางวิชาการนั้น 

2.   มีประโยชน์  ผลงานทางวิชาการจะต้องมีประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา หรือเป็น
ประโยชน์ความก้าวหน้าในวงวิชาการหรือวิชาชีพครู 

 
 

ด้าน องค์ประการ การพิจารณาจาก คะแนน 
ด้านคุณภาพ 
(50  คะแนน) 

1.1 ความสมบูรณ์ของ
เนื้อหาสาระ 

- ความถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วนตามหลักวิชาการและ
ทันสมัย 
- มีการค้นคว้า อ้างอิงถูกต้องเชื่อถือได้       
-  เรียบเรียงเนื้อหาได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา  
- จัดเรียงหัวข้อเนื้อหาเป็นระบบเดียวกัน 

20 

 1.2 ความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

รูปแบบ ข้ันตอนในการน าเสนอตอ้งถูกต้องตามหลัก
วิชาการของผลงานประเภทน้ัน ๆ 

15 

 1.3  ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ 

การแสดงความคิดริเริม่สร้างสรรคแ์ละประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเป็นการน าสิ่งท่ีมีอยู่แล้วมา
ประยุกตด์้วยเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรม
และผลงานนั้นมีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
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 1.4  การพิมพ์และการ
จัดท ารูปเล่ม    

มีการจัดพมิพ์ให้สวยงามและถูกตอ้งตามหลักสากลนยิม 5 

ประโยชน ์
(50  คะแนน) 

ต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ 

เป็นผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ สามารถเป็นแบบอย่างใช้เป็นแหล่งอ้างอิง 
หรือเป็นแบบในการปฏิบัตไิด้เป็นอย่างดี 

15 

 ต่อผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา  หน่วย 
งานการศึกษา การจัด 
การศึกษา และชุมชน 

ผลที่ปรากฏต่อผู้เรยีน ครู บุคลากรทางการศึกษา การ
จัดการศึกษาและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

15 

 การเผยแพร่ในวงวิชาการ มีการน าผลงานไปเผยแพร่ด้วยวิธกีารต่าง ๆ เช่น จัดพิมพ์
ในรายงานประจ าปี เอกสาร วารสาร การน าเสนอต่อที่
ประชุม การจดันิทรรศการ การเผยแพร่ทางวิทยุ 
โทรทัศน์ หรือ Web Site 

10 

  รวม 100 
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ประเภทของผลงานทางวิชาการ 
 ตามคู่มือการประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะ  ก.ค.ศ. ได้ให้ความหมายของค าว่า ผลงานทางวิชาการ ไว้ดังนี้ 

ผลงานทางวิชาการ หมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่จัดท าขึ้นจากความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและประสบการณ์ของผู้จัดท า โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และได้น าไปใช้ใน
การแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการจัดการศึกษาและเป็น 
ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  
   ก.ค.ศ.ได้ก าหนดประเภทของผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอ ให้แสดงถึงความรู้ ความ 
สามารถ ความช านาญการ และความเชี่ยวชาญ ของผู้ขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งแบ่งตามลักษณะ
ของผลงานทางวิชาการเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
   1. ผลงาน งานแต่ง เรียบเรียง งานแปล หนังสือหรือเขียนบทความทางวิชาการ  ซึ่งเป็น
ผลงานที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว และผลงานดังกล่าวสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
   2. ผลงานวิจัย  ซึ่งเป็นงานวิจยัที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว และผลงานดังกล่าว
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
   3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เช่น  
    3.1 การประเมินงาน หรือการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  
    3.2  สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา เช่น ผลงานด้านการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
ผลงานด้านการคิดพัฒนารูปแบบนวัตกรรมที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานท าให้เกิดประสิทธ  ิภาพสูงขึ้น ซึ่ง
อาจจัดท าเป็นเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ รวมทั้งเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้
อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    3.3  เอกสารประกอบการปฏิบัติหน้าที่เป็นเอกสารที่สามารถใช้ประกอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ทั้งด้านการเรียนการสอน บริหารจัดการศึกษา และการนิเทศการศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานในหน้าที่ให้สูงขึ้น ส าหรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้ใช้เป็นเอกสารประกอบการ
ประเมินคุณภาพปฏิบัติงานเท่านั้นมิให้น ามาใช้เสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  
   เมื่อศึกษา ประเภทของผลงานทางวิชาการ และขอบข่ายของผลงานทางวิชาการคู่มือการ
ประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยา
ฐานะ  ก.ค.ศ. ดังกล่าวแล้ว พบว่า มีผลงานทางวิชาการรวม 11 ประเภท   (ตามการแบ่งประเภทของ
ผลงานทางวิชาการของ ก.ค. เดิม)   ดังนี้ 

(1) หนังสือ 
(2) ต ารา 
(3) เอกสารประกอบการสอน 
(4) เอกสารค าสอน 
(5) บทความทางวิชาการ 
(6) ผลงานวิจัย 
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(7) งานแปล 
(8) รายงานการศึกษาค้นคว้า 
(9) สื่อการเรียนการสอน 
(10)  รายงานโครงการต่าง ๆ  
(11)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 
ผลงานทางวิชาการแต่ละประเภทมีลักษณะดังนี้ 

 1.  หนังสือ 
หนังสือหมายถึง  เอกสารทางวิชาการ หรือก่ึงวิชาการ ที่ได้เรียบเรียงอย่างมีระบบ 

เข้าปกเย็บเล่มเรียบร้อย มีสารบัญ แบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหาอย่างชัดเจน (ตีพิมพ์) ใช้อักษรตัวพิมพ์และมี
การเผยแพร่ เนื้อหาจะต้องมีความละเอียดสมบูรณ์ และลึกซึ้งมาก แต่ไม่จ าเป็นต้องครอบคลุมรายวิชาใด
วิชาหนึ่งโดยเฉพาะ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  1.1  หนังสือเรียนหรือแบบเรียน หมายถึง เอกสารที่จัดเป็นรูปเล่ม ใช้ส าหรับการเรียน 
มีสาระตรงตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรอย่างถูกต้อง อาจมีลักษณะเป็นหนังสือเล่มเดียวตามกลุ่มวิชาหรือ
รายวิชาใด หรือเป็นชุด คือ มีหลายเล่มหลายชนิดอยู่ในชุดเดียวกันได้ และอาจมีแบบฝึกหัดประกอบด้วย
เพ่ือเป็นสื่อการเรียนส าหรับให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะและแตกฉานในบทเรียน ส าหรับ
รายวิชาที่เน้นทักษะและการปฏิบัติ 
  1.2  หนังสือเสริมประสบการณ์ หมายถึง หนังสือที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนและผู้สอนใช้
ประกอบการเรียนการสอน แต่มิได้ก าหนดเป็นหนังสือเรียนหรือแบบเรียน เป็นหนังสือเพ่ือการศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือความสนุกสนานเพลิน เพ่ือสร้างเสริมทักษะและ นิสัยรักการอ่าน หรือเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนตามหลักสูตรให้กว้างขวางข้ึน จ าแนกเป็น 4 ประเภท คือ 
   (1) หนังสืออ่านนอกเวลา หมายถึง หนังสือที่ใช้ในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ตามหลักสูตรนอกเหนือจากหนังสือเรียน ส าหรับให้นักเรียนอ่านนอกเวลาเรียน โดยถือว่า เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนตามหลักสูตร 
   (2)  หนังสืออ่านเพ่ิมเติม หมายถึง  หนังสือที่มีเนื้อหาสาระอิงหลักสูตรเพ่ือ
ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมด้วยตนเองตามความเหมาะสมของวัย และความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล 
   (3)  หนังสือส่งเสริมการอ่าน หมายถึง  หนังสือที่จัดท าเพ่ือส่งเสริมให้ผู้อ่าน
เกิดทักษะในการอ่านและมีนิสัยการอ่านมากยิ่งขึ้น อาจเป็นหนังสือสารคดี นวนิยาย นิทาน ฯลฯ ที่ไม่ขัด
ต่อวัฒนธรรม ประเพณี และศีลธรรมอันดีงาม ให้ความรู้ มีคติ และมีสาระประโยชน์และชวนให้อ่าน 
   (4)  หนังสืออ้างอิง หมายถึง  หนังสือส าหรับใช้ค้นคว้าอ้างอิงเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน 
  1.3  หนังสืออ่ืน ๆ หมายถึง  หนังสืออ่ืน ๆ นอกจากที่กล่าวแล้ว 
   2.  ต ารา 
  ต ารา หรือเรียกว่า งานแต่งหรืองานเรียบเรียง  หมายถึง เอกสารที่ใช้ในการเรียนวิชาใด
วิชาหนึ่ง โดยเฉพาะที่ได้เรียบเรียงอย่างมีระเบียบ เช่น ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง สรุป และ
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การอ้างอิงที่ครบถ้วน สมบูรณ์ทันสมัย โดยจะต้องมีเนื้อหาสาระอย่างละเอียดครอบคลุมวิชาหรือส่วน
ของวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ช านาญการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ใช้เป็นหลักในการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรที่ใช้ในการสถานศึกษา และต้องจัดท าเป็นรูปเล่มอย่างเรียบร้อย 
 3.  เอกสารประกอบการสอน 
  เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตาม
หลักสูตรที่ใช้ในสถานศึกษา เอกสารประกอบการสอนมีหลายประเภท เช่น 
 
 3.1  ชุดการสอน หมายถึง  เอกสารที่จัดท าข้ึนส าหรับใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่ง 
อาจจะจัดท าไว้เฉพาะเรื่องหรือรวมตลอดทั้งหลักสูตรก็ได้ 
 3.2  แบบเรียนส าเร็จรูป  หมายถึง  เอกสารที่จัดท าข้ึนเพื่อให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง 
 4.  เอกสารค าสอน 
                           เอกสารค าสอน  หมายถึง เอกสารค าบรรยาย  หรืออุปกรณ์ท่ีใช้สอนวิชาใดวิชา
หนึ่งตามหลักสูตรของหน่วยงานการศึกษา องค์ประกอบส าคัญ  มีเนื้อหาสาระค าสอนที่มีความสมบูรณ์
กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดพิมพ์เป็นโรเนียวก็ได้  แต่ต้องท าเป็นรูปเล่ม 
                5.  บทความทางวิชาการ 

บทความทางวิชาการ หมายถึง เอกสารซึ่งเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของ 
ตนเองหรือผู้อื่น ในลักษณะที่เป็นการวิเคราะห์หรือเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ จากพ้ืนฐานทางวิชาการนั้น 
ๆ จะได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ในสาขาวิชาที่เผยแพร่โดยสม่ าเสมอหรือในหนังสือรวบ
บทความทางวิชาการ โดยการน าเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาก็ได้   
 6.  ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย  หมายถึง  ผลงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบและมีความมุ่งหมายที่
ชัดเจนแน่นอน เพ่ือให้ได้มาซึ่งทฤษฏี หลักการ ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา การรับรอง หลักการหรือการ
พิสูจน์ทฤษฏี ซึ่งน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนาหลักการหรือทฤษฏี
ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน หรือสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา โดยอาจเป็นการวิจัยในเชิง
ทดลอง การวิจัยเชิงส ารวจ หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการก็ได้ โดยมีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการ
วิจัยตามหลักวิชาการ 
 7.  งานแปล 
  งานแปล   หมายถึง  ต าราหรือหนังสือที่แปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งให้ได้
ใจความถูกต้องตรงตามต้นฉบับเดิม ให้สื่อความหมายเป็นที่เข้าใจแก่ผู้อ่านและได้เรียบเรียงตลอดจน
ปรับปรุงรายละเอียดให้เหมาะสมในกรณีจ าเป็น งานแปลนี้อาจแปลมาจากต าราหรือหนังสือเล่มใดเล่ม
หนึ่ง หรือแปลเฉพาะบางตอนของต าราหรือหนังสือหลายเล่ม แล้วน ามารวบรวมเป็นเล่มใหม่ก็ได้ 
 8.  รายงานการศึกษาค้นคว้า 
  รายงานการศึกษาค้นคว้า  หมายถึง  เอกสารจากการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวกับวิชา
ที่สอนหรือวิชาในภาคปฏิบัติ โดยการแสวงหาความรู้จากต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ และจาก
การเข้าร่วมสัมมนา การอภิปรายและการทดลอง หรือในงานที่ปฏิบัติ และจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพ่ือ
ปรับปรุงวิธีการสอนที่ปฏิบัติในหน้าที่ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอวิธีการสอนหรือวิธีก าร
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ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้ผลดียิ่งขึ้น แล้วน าเสนอเป็นเอกสารรายงาน กรณีที่มีการศึกษาค้นคว้าเพ่ือจัดท า
วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นสื่อการเรียนการสอนก็ให้ส่งตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์นั้นมาเป็นหลักฐานด้วย 
 9.  อุปกรณ์การเรียนการสอน 
  อุปกรณ์การเรียนการสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็น
อุปกรณ์ท่ีผลิตออกมาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง เพ่ือช่วยเสริมสร้างการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลงานทางวิชาการลักษณะนี้จะต้องมีเอกสารประกอบด้วย 
 10.  รายงานโครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการเรียนการสอน 
   รายงานโครงการ หมายถึง  โครงการที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สอนหรือ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา โดยระบุเหตุผลหรือความจ าเป็น วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย และ
ผลกระทบ 
อ่ืน ๆ และประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาทั่วไป ทั้งนี้จัดท าเป็นเอกสารเสนอดังกล่าวอย่างละเอียด 
 
 11.  ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ  
  ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ  หมายถึง ผลงานทางวิชาการอ่ืนที่มิใช่ผลงานทางวิชาการ 
ตามข้อ 1 – 10  โดยปกติหมายถึง  สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า เช่น เครื่องทุ่นแรง ผลงาน
ศิลปะ ฯลฯ 
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บทที่ 1 

ต าราและหนังสือ 

ผลงานทางวิชาการท่ีดี ต้องมีเนื้อหาสาระทางวิชาการ ที่มีลักษณะคุณภาพ 3 องค์ประกอบร่วม 
ด้วย คือ ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หรือมี
ผลกระทบ ต่อการพัฒนาชุมชน สังคมหรือประเทศ ผลงานทางวิชาการทุกต าแหน่งที่ใช้ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ทุกต าแหน่งที่ใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทาง
การศึกษาหรือการวิจัย ตามกรณี หนึ่งหรือหลายกรณี ตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา ดังต่อไปนี้ 

1. สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และการ
พัฒนา ประเทศในด้านต่าง ๆ 

2. เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
3. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4. พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
5. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
และต้องเป็นผลงานที่มีเนื้อหาทางวิชาการความถูกต้องสมบูรณ์ ทันสมัย และจะต้องมีรูปแบบ

การ เขียนหรือโครงสร้างของเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้การน่าเสนอขัดเจน เช้าใจ 
สาระส าคัญได้ง่าย เป็นรูปแบบเดียวกันโดยตลอดและก่อความสนใจให้ผู้อ่านติดตามต่อไป 

ต ารา 
ต ารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนอง

เนื้อหา ทั้งหมดของรายวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งวิชา หรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์หรือลังเคราะห์
ความรู้ที่ เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา ต้องได้รับ
การพิมพ์เป็น รูปเล่มจากโรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์ หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ใช้เป็น
หลักในการเรียน การสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

หนังสือ 
 หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการ ที่เขียนขึ้นเพ่ือ เผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการ และ / 
หรือ ผู้อ่านทั่วไป โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร หรือต้องน ามาประกอบการเรียน
การสอน ในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการ
ที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่
สาขาวิชา นั้นๆ และ/หรือ วิชาที่เก่ียวเนื่อง และต้องได้รับการพิมพ์เป็นรูปเล่มจากโรงพิมพ์ หรือ
ส านักพิมพ์ 
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รูปแบบการเขียนต าราและหนังสือ 

ตัวอย่าง แบบที่ 1 

บทที่ 1 
ซื่อเรื่อง................................................... 

1.1 ความน า 
1.2 ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 
1.2.1 การด าเนินชีวิต 
1.2.2 การตั้งถ่ินฐานของประชากร 
1.2.3 ที่อยู่อาศัย 

1.3 ชนิดของสิ่งแวดล้อม 
1.3.1 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

1.3.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

(1) ภูมิประเทศหลัก 
(2) ภูมิประเทศรอง 

1.3.1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
(1) อุณหภูมิ 
(2) ปริมาณน ้าฝน 
(3) ลมและพายุ 

1.3.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
1.3.2 สิ่งแวดล้อมทางลังคม 

1.3.2.1 ประชากร 
1.3.2.2 สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ 
1.3.2.3 สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 

1.4 บทสรุป (ถ้ามี) หากไม่เขียนหัวข้อบทสรุปไว้ ให้ย่อหน้าลงมาและสรุปเนื้อหาส าคัญของบทนั้น
ไว้ อย่างน้อย 1 ย่อหน้า หรือประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด 
1.5 ค าถามทบทวน (ถ้ามี) ค าถามที่ต้องแสดงวิธีท า ควรเฉลยค าตอบไว้ด้วย 
1.6 เอกสารอ้างอิง
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ตัวอย่าง แบบที่ 2 

บทที่ 1 
ซื่อเรื่อง..................................... 

เขียนข้อความเพ่ือเป็นการเข้าสู่บทน าก่อนที่จะขึ้นเนื้อหาประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด ดัง
ตัวอย่าง การก าหนดหัวข้อเรื่อง ดังนี้ 
1.1 ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 
1.1.1 การด าเนินชีวิต 
1.1.2 การตั้งถ่ินฐานของประชากร 
1.1.3 ที่อยู่อาศัย 

1.2 ชนิดของสิ่งแวดล้อม 
1.2.1 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

1.2.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ  
ภูมิประเทศหลัก  
ภูมิประเทศรอง 

1.2.1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
อุณหภูมิ  

           ปริมาณน ้าฝน 
ลมและพายุ 

1.2.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
1.2.2 สิ่งแวดล้อมทางสังคม 

1.2.2.1 ประชากร 
1.2.2.2 สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ 
1.2.2.3 สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 

1.3 บทสรุป (ถ้ามี) จะเขียนหัวข้อบทสรุปไว้หรือไม่ก็ได้ แต่ต้องย่อหน้าและสรุปเนื้อหาส าคัญของ
บท นั้นๆ ไว้อย่างน้อย หรือประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด 
1.4 ค าถามทบทวน (ถ้ามี) ค าถามที่ต้องแสดงวิธีท า ควรเฉลยค าตอบไว้ด้วย 
1.5 เอกสารอ้างอิง
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ตัวอย่าง แบบที่ 3 

บทที่ 1 
ชื่อเรื่อง ....................... ............ 

เขียนข้อความเพ่ือเข้าสู่บทน่า ประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด ก่อนขึ้นเนื้อหาในบท ดังตัวอย่างการ 
ก าหนดหัวข้อเรื่อง ดังนี้  
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 

1. การด าเนินชีวิต 
2. การตั้งถ่ินฐานของประซากร 
3. ที่อยู่อาศัย 

ชนิดของสิ่งแวดล้อม 
1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
1.1.1 ภูมิประเทศหลัก 
1.1.2 ภูมิประเทศรอง 

1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
1.2.1 อุณหภูมิ 
1.2.2 ปริมาณน้ าฝน 
1.2.3 ลมและพายุ 

1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. สิ่งแวดล้อมทางสังคม 
2.1 ประชากร 
2.2 สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ 
2.3 สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 

บทสรุป 
บทสรุป (ถ้ามี) หากไม่เขียนหัวข้อบทสรุปไว้ ให้ย่อหน้าลงมาและสรุปเนื้อหา ส าคัญของ บทนั้นไว้ 

อย่างน้อย 1 ย่อหน้า หรือประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด 
ค าถามทบทวน 

ค าถามทบทวน (ถ้ามี) ค าถามที่ต้องแสดงวิธีท า ควรเฉลยค าตอบไว้ด้วย 
เอกสารอ้างอิง 
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ตัวอย่าง แบบที่ 4 

บทที่ 1 
ความเข้าใจเบื้องต้นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

(ข้อความอารัมภบท)................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ........................... 
ความหมายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
วัตถุประสงค์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1............................................................................................................................. .........................  
2............................................................................................................................. .........................  

ปรัชญาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ................................................................................................................................................ 
วิวัฒนาการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1. ยุคโบราณ 
1.1 สมัยเริ่มต้น 
1.2 สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม 

2. ยุคกลาง 
2.1 สมัยที่เริ่มแนวคิดด้านการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ 
2.2 สมัยที่เริ่มแนวคิดด้านการจัดการแบบมนุษย์สัมพันธ์ 

3. ยุคปจัจุบัน 
3.1 การประกาศใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับการปฏิบัติตามของรัฐบาล นายจ้าง ลูกจ้าง 
3.2 ผลของการขยายตัวของสังคมโลกาภิวัตน์ต่อแนวคิดใหม่ๆ 

บทสรุป 
 ................................................................................................................................................ 
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ตัวอย่าง ปกนอก ผลงานทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
การพฒันาการเรียนการสอน 
โดยใช้การวจิยัในช้ันเรียน 

 
 

นางสาว.................................... 
ครูช านาญการ 

 
 
 

 โรงเรียน....................................... 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา .......... 
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การพิมพ์เอกสารและต ารา 

1. การจัดหน้ากระดาษ 
1.1 กระดาษมาตรฐานที่ใซ้พิมพ์ต้องเป็นกระดาษสีขาวไม่มีลายเส้นขนาดมาตรฐาน เอ 4ไม่ 

ต ่ากว่า 70 แกรม ให้พิมพ์หน้า-หลัง 
1.2 กรอบของข้อความในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้ จากขอบบนของกระดาษลงมาถึง 

ข้อความบรรทัดแรกเว้นระยะ 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) จากขอบล่างของกระดาษถึงข้อความบรรทัดล่างสุด 
แต่ละหน้าให้เว้นระยะ 2.5 เซนติเมตร (1 นิ้ว) จากขอบซ้ายของกระดาษถึงอักษรตัวแรกแต่ละบรรทัดซึ่ง 
เรียกว่าแนวคั่นหน้าให้เว้นระยะ 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) จากขอบขวาของกระดาษถึงอักษรตัวสุดท้ายใน 
แต่ละบรรทัดเว้นระยะ 2.5 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 

ข้อก าหนดการตั้งค่าหน้ากระดาษในคอมพิวเตอร์ให้จัดระยะดังนี้  
ขอบกระดาษ 

ด้านบน   3.8 เซนติเมตร   (1.5 นิ้ว) 
ด้านล่าง  2.5 เซนติเมตร   (1 นิ้ว) 
ด้านซ้าย  3.8 เซนติเมตร   (1.5 นิ้ว) 
ด้านขวา  2.5 เซนติเมตร   (1 นิ้ว) 
ช่องไฟ   0.0 เซนติเมตร 
จากด้าน 
หัวกระดาษ  1.25 เซนติเมตร   (0.5 นิ้ว) 
ท้ายกระดาษ  1.25 เซนติเมตร   (0.5 นิ้ว) 

1.3 เลขก ากับหน้าให้พิมพ์ไว้ที่กลางหน้ากระดาษตอนบนห่างจากขอบบนของกระดาษเป็น 
ระยะ 2 เซนติเมตร (0.75 นิ้ว) 

1.4 หน้าที่ต้องพิมพ์ข้อความตามความยาวของกระดาษให้ใส่เลขหน้าในต าแหน่งเดิมที่ตรงกับ 
หน้าอื่น ๆ การเย็บเล่มให้ใส่หัวกระดาษหรือหัวตารางเป็นส่วนที่ต้องเย็บเล่ม 

1.5 หน้าและหลังเลขหน้าไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ 
1.6 การย่อหน้า ให้เว้นดังนี้ ย่อหน้าแรกเว้นระยะ 7 ตัวอักษร เริ่มพิมพ์ตรงต าแหน่งอักษรตัว 

ที่ 8 หรือย่อหน้าลึกเข้าไป 1.5 เซนติเมตร ย่อหน้าที่สอง ที่สาม หรือย่อหน้าต่อ ๆ ไปมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
1) กรณีย่อหน้าใดเป็นส่วนย่อยของย่อหน้าก่อนซึ่งมีตัวเลขก ากับ ให้จัดย่อหน้านั้นไว้ใน 

แนวเดียวกับตัวอักษรตัวแรกของย่อหน้าก่อนนั้น 
2)  กรณีย่อหน้าใดเป็นส่วนย่อยของย่อหน้าก่อนซึ่งไม่มีตัวเลขก ากับ ให้จัดย่อหน้านั้นไว้ 

ในแนวเดียวกับตัวอักษรตัวที่สี่ของย่อหน้าก่อนนั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตัวอย่าง ระยะการย่อหน้า กรณีที่ 2 

การคมนาคม 
///การคมนาคมทางบก 

/ / / การเดินทางโดยรถยนต์ 
การเดินทางโดยรถไฟ 
///รถไฟสายเหนือ 

รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 
1.7 เอกสารและต าราต้องมีการแบ่งเป็นบท แต่ละบทต้องมีเลขบอกบท ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ 

ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดในการพิมพ์ซื่อบท ค าว่าบทที่และเลขบอกบทให้พิมพ์ที่บรรทัดแรกและวาง 
ข้อความไว้กึ่งกลางหน้า ซื่อของบทให้วางไว้ในบรรทัดถัดไป และวางข้อความไว้กลางหน้ากระดาษเซ่นกัน 

1.8 ข้อความที่เริ่มเนื้อหาให้เว้นห่างจากซื่อของบทลงไป 1 ช่วงบรรทัด (1 Enter) ขนาดของ 
ตัวอักษร ถ้าเป็นเนื้อความทั่วไปให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 จุด ถ้าเป็นบทที่และซื่อบทให้ใช้ขนาด 18 จุด 
ตัวหนา ตัวอักษรที่เป็นหัวข้อใหญ่ และหัวข้อรอง ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 จุด ตัวหนา ส่วนหัวข้อย่อยให้ใช้ 
ตัวอักษรขนาด 16 จุดปกติ (ไม่เป็นตัวหนา) 

1.9 หัวข้อใหญ่ให้พิมพ์ที่แนวชิดซ้ายของหน้า ห่าง 1 ช่วงบรรทัดจากเนื้อความในย่อหน้าก่อน 
และให้เว้นใต้หัวข้อใหญ่อีก 1 ช่วงบรรทัด ก่อนพิมพ์ข้อความในบรรทัดต่อไปหัวข้อรองให้พิมพ์ที่ย่อหน้า
ระยะที่ 1 ส่วนหัวข้อย่อยให้พิมพ์ที่ระยะท่ี 2 และระยะถัดไปตามล าดับ 

2. ตัวอักษรในการพิมพ์ 
การพิมพ์ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ TH SarabunPSK หรือตัวอักษร 

อ่ืน ๆ ที่เหมือนกันตลอดทั้งเล่ม 

3. การเว้นระยะและการใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
การเว้นระยะและการใช้เครื่องหมายวรรคตอนนับว่ามีความส าคัญมาก ต้องใช้ให้ถูกต้อง ดังนี้ 
3.1 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนช่วยท าให้การพิมพ์เอกสารและต าราซัดเจน และหากต้องใช้ 

เครื่องหมายต่าง ๆ ต้องเป็นแบบเดียวกันแต่ต้นจนจบ นอกจากกรณีจะต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอนตามที่ 
ก าหนดบังคับไว้เป็นพิเศษ 

3.2 การใช้เครื่องหมาย มหัพภาค ( . ) หลังจ านวนเลข ข้อความต่าง ๆ ในหน้าปกทั้งปกนอก 
และปกใน หน้าสารบัญ หน้าสารบัญตาราง สารบัญภาพ ไม่ต้องใส่มหัพภาคข้อความหลังเครื่องหมาย
มหัพภาค ให้เว้นระยะสองช่วงตัวอักษร เช่น Sentences may be divided into smaller units called 
word. A word is in the smallest part of sentence. ทั้งนื้ยกเว้นมหัพภาคหลังค าย่อต่าง ๆ ให้เว้นเพียง 
1 ระยะ ตัวอักษรเท่านั้น เช่น See also Vol. 10, p. 284 หรือ พ.ศ. 2544 

3.3 กรณีค าย่อมีมากกว่า 1 ค าติดกัน ระหว่างมหัพภาค ไม่ต้องเว้นระยะ เช่น 
H.R.H. Prince Chulachakrapong ศศ.ม. 
Ph.D. ค.ม. 

3.4 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนอ่ืน ๆ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
1) เครื่องหมายจุลภาค (,) หน้าเครื่องหมายนี้ไม่ต้องเว้นระยะแต่หลังเครื่องหมาย 
ดังกล่าวให้เว้นระยะ 1 ตัวอักษรก่อนพิมพ์ข้อความต่อไป 
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2) เครื่องหมายอัฒภาค (;) หน้าและหลังเครื่องหมายนี้ให้เว้นระยะเท่ากับ 1 ตัวอักษร 
3) เครื่องหมายทวิภาค (:) หน้าและหลังเครื่องหมายนี้ให้เว้นระยะเท่ากับ 1 ตัวอักษร 
4) เครื่องหมายยัติภังค์ (-) หน้าและหลังเครื่องหมายนี้ไม่ต้องเว้นระยะ 
5) เครื่องหมายวงเล็บเล็ก (...) และวงเล็บใหญ่ [...] หน้าวงเล็บเปิด และหลังวงเล็บปิด 

ให้เว้นระยะ เท่ากับ 1 ตัวอักษร 
3.5 สูตร สัญลักษณ์ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ซื่อย่อของหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่

เป็นภาษาอังกฤษที่รู้จักกันแพร่หลายแล้ว ให้ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และไม่ต้องใส่เครื่องหมายมหัพภาค เซ่น 
BBC YMCA UNESCO NIDA เป็นต้น ส าหรับภาษาไทยให้ใช้ตามความนิยม 

3.6 ข้อความที่เริ่มต้นด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ (“ .......... ”) ในตอนขึ้นย่อหน้าให้ถือว่า 
เครื่องหมายอัญประกาศเปิดเท่ากับตัวอักษรหนึ่งตัว ดังนั้น ในย่อหน้าแรกจะต้องพิมพ์ อัญประกาศเปิด ณ 
ต าแหน่งตัวอักษรที่ 8 (ย่อหน้าเช้าไป 7 ตัวอักษร) 

3.7 การใช้ตัวเลขในเอกสารและต าราควรให้เป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันทั้งฉบับ 
3.8 ตัวเลขที่บอกช่วงจ านวน จะต้องใช้จ านวนเต็มทั้งจ านวนหน้าและจ านวนหลัง เซ่น 925-

950 พ.ศ. 2544-2549 เป็นต้น 
3.9 ตัวเลขสองจ านวนที่จ าเป็นต้องเขียนติดกัน ให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค เซ่น หน้า 8, 

12 (หมายถึงหน้า 8 แล้วต่อหน้า 12) เป็นต้น 

4. การล าดับหน้าและการแบ่งบท 
การล าดับหน้าและการแบ่งบทมีข้อก าหนดดังนี้ 
4.1 การล าดับหน้า เลขหน้าให้เริ่มนับ 1 ตั้งแต่หน้าแรกของบทที่ 1 เป็นต้นไป จนถึง 

บรรณานุกรม ภาคผนวก ดรรชนี (ถ้ามี) ส่วนเนื้อหาในส่วนแรกก่อนบทที่ 1 ให้ใช้ตัวอักษรไทยบอกเลขหน้า 
แทนคือ กขค ล าหรับเอกสารและต าราภาคภาษาไทย โดยให้เริ่มนับตั้งแต่หน้าค าน า เป็นต้นไป และใช้เลข 
โรมัน คือ I II III ล าหรับเอกสารและต าราภาคภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ยกเว้นหน้าหัวเรื่อง 
หน้าแรกของสารบัญ'ไม่ต้องใช้ตัวอักษรหรือตัวเลขโรมันก ากับ 

4.2 การแบ่งบทและหัวข้อบท 
1) บท (Chapters) เมื่อเริ่มบทใหม่จะต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอ และให้มีเลขประจ าบทโดย 

ใช้เลขอารบิกในเอกสารและต าราภาคภาษาไทย และเลขโรมันใหญ่ในเอกสารและต าราภาษาอังกฤษ ให้
พิมพ์ ค าว่า บทที่ หรือ CHAPTER ไว้ตรงกลางตอนบทสุดของหน้ากระดาษ ส่วนซื่อบทให้พิมพ์ไว้ตรงกลาง 
หน้ากระดาษในบรรทัดถัดลงมา ซื่อบทที่ยาวเกิน 1 บรรทัดให้แบ่งเป็น 2-3 บรรทัดตามความเหมาะสม โดย
พิมพ์เรียงลงมาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว 

2) หัวข้อในเอกสารและต ารา 
(1) หัวข้อใหญ่ หมายถึง หัวข้อซึ่งมิใช่เป็นซื่อเรื่องประจ าบทให้อยู่แนวชิดซ้าย การ 

แบ่งหัวข้อในแต่ละบทเพ่ือให้เป็นหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และหัวข้อย่อย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหา 
และล าดับการน าเสนอ โดยรูปแบบการเขียนหัวข้อให้ใช้ระบบตัวเลขก ากับตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค 
ดังนี้ 

การพิมพ์หัวข้อใหญ่ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 จุด ตัวหนา ให้เริ่มพิมพ์ที่แนวชิดซ้ายของ
หน้า ห่างจากข้อความในย่อหน้าก่อน 1 บรรทัด และใต้หัวข้อใหญ่ลงไปก็ให้เว้นบรรทัดอีก 1 บรรทัด 
การเริ่มต้นพิมพ์หัวข้อใหญ่ให้ใช้ตัวเลขของบทที่เป็นหลัก เซ่น หัวข้อใหญ่ในบทที่ 1 ให้ขึ้นต้นด้วยตัวเลข 1 
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ตามด้วยมหัพภาคเพ่ือใช้เป็นจุดทศนิยม และตามด้วยตัวเลขล าดับหัวข้อใหญ่ (หัวข้อใหญ่ให้มีจุดทศนิยม 1 
จุด) ดังนั้นหัวข้อใหญ่หัวข้อแรกของบทท่ี 1 จึงใช้เลข 1.1 ก ากับ หัวข้อใหญ่หัวข้อที่ 2 3 4 ก็ให้ใช้ตัวเลข 1.2 
1.3 1.4 ก ากับตามล าดับหัวข้อในบทอ่ืน ๆ ให้ถือปฏิบัติในแนวเดียวกัน เซ่น ในบทที่ 2 ขึ้นต้นด้วย ตัวเลข 2 
บทที่ 3 ขึ้นต้นด้วยตัวเลข 3 เป็นต้น การพิมพ์หัวข้อใหญ่ให้เว้น 1 บรรทัด 
 (2) หัวข้อรอง การพิมพ์หัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 จุด ตัวหนาให้ 
พิมพ์ระยะย่อหน้าแรก (ย่อหน้าลึกเข้าไป 7 ตัวอักษร พิมพ์ตรงระยะอักษรตัวที่ 8) โดยใช้หมายเลขของ 
หัวข้อใหญ่ ก ากับลงมาตามล าดับ เซ่น ถ้าหัวข้อใหญ่ให้เป็น 3.4 (บทท่ี 3 หัวข้อใหญ่ที่ 4) หัวข้อรองข้อแรก
ใน ส่วนนี้ให้ใช้เลข 3.4.1 ก ากับ เป็นต้น หัวข้อรองข้อต่อ ๆ ไป ให้ใช้เลข 3.4.2 3.4.3 ก ากับตามล าดับ การ 
พิมพ์หัวข้อรองไม่ต้องเว้นบรรทัด 
 (3) หัวข้อย่อย การพิมพ์หัวข้อย่อย ใช้ตัวอักษรขนาด 16 จุด ตัวปกติให้พิมพ์ที่ระยะ 
หน้าที่ 2 โดยใช้ตัวเลขของหัวข้อรองก ากับ ใส่จุดทศนิยมเพ่ิมข้ึนอีก 1 จุดรวมเป็น 3 จุด แล้วตามด้วยตัวเลข 
ล าดับหัวข้อย่อย เซ่น 4.3.2.5 (หมายถึงบทที่ 4 หัวข้อใหญ่ที่ 3 หัวข้อรองที่ 2 หัวย่อยล าดับที่ 5) 
 (4) ตัวเลขและจุดทศนิยม ก าหนดให้ใช้จุดทศนิยมได้ไม่เกิน 3 จุด หากมีข้อย่อย 
ต่อจากนั้นให้ใช้เครื่องหมายวงเล็บปิด (])ก ากับหมายเลขข้อย่อย โดยเริ่มต้นจากเลข 12 3 ตามล าดับ เซ่น 1) 
2) 3) เป็นต้น การย่อหน้าเพ่ือพิมพ์หัวข้อย่อยระดับนี้ให้ใช้ย่อหน้าระยะที่ 3 
 (5) ในกรณีท่ีมีประเด็นย่อยลงไป (จากระดับที่ใช้วงเล็บปิดก ากับ) ให้พยายามเขียน 
เป็นความเรียงเบ็ดเสร็จ ภายในหัวข้อย่อยในระดับที่ม่วงเล็บปิดก ากับนั้น แต่ถ้าหากประเด็นย่อยดังกล่าว มี 
หลายประเด็นและแต่ละประเด็นมีความยาวมาก หากเขียนเป็นความเรียงอาจท าให้เสียความ กรณีเช่นนี้
ผู้วิจัย สามารถจัดหัวข้อย่อยเหล่านั้นไว้ในย่อหน้าถัดเข้าไปได้ (เป็นระดับสุดท้ายที่มีตัวเลขก ากับ) และให้ใช้
เลข (1) (2) (3) ซึ่งเป็นเลขในวงเล็บ ก ากับประเด็นย่อยนั้น ๆ หากจ าเป็นต้องย่อหน้าเข้าไปลึกกว่านี้ อาจ
จัดเป็นย่อ หน้าได้ แต่ต้องไม่ใช้หมายเลขหรืออักษรใด ๆ ก ากับ 
 (6) ในกรณีการเรียงล าดับหมายเลขหัวข้อตามแบบต้นฉบับเดิม เซ่น กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เขียนหัวข้อเรียงตามรูปแบบเดิมได้โดยอนุโลม 
 (7) ในกรณีจ าเป็นต้องน าข้อมูลที่มีตัวเลขก ากับหัวข้อมาเรียงไว้ใน ย่อหน้าเดียวกัน 
ในลักษณะความเรียง ให้เขียนหมายเลขเรียงล าดับต่อเนื่องกันไปและให้ใช้เครื่องหมายวงเล็บปิดก ากับเลข 
ล าดับหัวข้อนั้น ๆ เซ่น ....2) 3) หรืออาจเขียนหัวข้อเรียงลงมาตามล าดับ โดยก ากับตัวเลขด้วย 
เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) เซ่น 

1 .......  
2 ....... 



 

 

 5. การพิมพ์ตารางและภาพประกอบ 
ข้อก าหนดต่าง ๆ ในการจัดท าตารางและภาพประกอบ มีดังนี้ 

 5.1 ตารางหรือภาพประกอบ อาจจัดแทรกไว้ตามล าดับเนื้อหาที่ปรากฏ หรือจัดไว้ใน 
ภาคผนวก ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเรื่องที่วิจัย 
 5.2 ตาราง (Table) ต้องมีหมายเลขประจ าและเรียงล าดับ ซื่อและเลขล าดับที่ของตาราง
ให้ พิมพ์ไว้ส่วนบนของตารางในแนวชิดขอบซ้ายโดยใช้ค าว่า ตารางที่...(ตัวหนา) ตามด้วยซื่อตาราง 
(ตัวบาง) เมื่อจบข้อความที่เป็นซื่อของตารางแล้วให้เว้น 1 ช่วงบรรทัดก่อนพิมพ์เส้นตาราง 

กรณีท่ีซื่อตารางไม่จบในบรรทัดเดียวให้เริ่มบรรทัดที่ 2 โดยตรงกับอักษรตัวแรก ของซื่อ 
ตาราง 
 5.3 ภาพประกอบ (Illustration) หมายถึง ภาพอ่ืนใดที่ใข้ประกอบค าอธิบาย เช่น 
แผนผัง แผนที่ กราฟ แผนภูมิ รูปภาพ เป็นต้น ภาพประกอบทุกประเภทให้มีล าดับต่อเนื่องกัน ซื่อและเลข
ล าดับที่ ของภาพประกอบให้พิมพ์ที่ส่วนกลาง ของภาพประกอบในแนวชิดขอบซ้ายใช้ค าว่าภาพที่ ...
(ตัวหนา) ตาม ด้วยซื่อภาพด้วยอักษรตัวหนา พร้อมอ้างอิง(ถ้ามี)โดยเว้นห่างจากภาพประกอบนั้นๆ 1ช่วง
บรรทัด ดัง ภาพประกอบ ตัวอย่างภาพประกอบแผนที่จังหวัดสงขลา 

 
 
 

ภาพที่ 2 แผนที่จังหวัดสงขลา 

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2553, ไม่มีเลขหน้า) 

 



 

 

การอ้างอิงและบรรณานุกรม 

 การศึกษาเขียนรายงานการวิจัย  และการท าผลงานทางวิชาการ มักจะอาศัยแหล่งข้อมูลทั้ง
ปฐมภูมิ  และทุติยภูมิ มาใช้ประกอบการเขียน  การอ้างอิงหรือระบุแหล่งข้อมูลที่ใช้จะต้องให้ถูกต้องตาม
ระบบสากลนิยม และเป็นระบบเดียวกัน โดยตลอด  ความถูกต้องแม่นย ามีความส าคัญอย่างยิ่ง รายการทุก
รายการที่ปรากฏในการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม ต้องถูกต้องตรงกับท่ีมา ข้อมูลในรายการอ้างอิงที่ต้อง
ตรวจสอบให้ถูกต้องได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ฉบับที่ ปีที่    เลขหน้า ปีที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ 
และส านักพิมพ์ เป็นต้น  เพราะการอ้างอิงหรือการท าบรรณานุกรมช่วยให้ผู้อ่านสามารถติดตามเอกสารที่ได้
อ้างอิงในผลงานทางวิชาการนั้นๆ    
ความหมายของค าว่า “เอกสารอ้างอิง” และ “บรรณานุกรม” 

 บรรณานุกรม  คือ บัญชีรายชื่อหนังสือหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการค้นคว้า 
 รายการเอกสารอ้างอิง  คือ รายชื่อหนังสือหรือเอกสารที่น ามาอ้างอิงในการเขียนผลงานเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
 ดังนั้น ในการเขียนหนังสือ ถ้าผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านได้ทราบถึงรายชื่อหนังสือหรือเอกสาร
เพ่ือการศึกษาค้นคว้าต่อไป ให้ใช้ค าว่า “บรรณานุกรม”   ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Bibliography”  แต่ถ้า
ต้องการให้ผู้อ่านทราบว่า มีเอกสารอะไรบ้างที่ผู้เขียนได้น ามาประกอบการเขียนและใช้อ้างอิงให้ใช้ค าว่า  
“เอกสารอ้างอิง”  ส าหรับรายชื่อเอกสารภาษาไทย และใช้ค าว่า “References”  ในรายชื่อเอกสาร
ภาษาอังกฤษ 
 
รูปแบบการลงรายการเอกสารอ้างอิง และบรรณานุกรม 

 รูปแบบของการลงรายการอ้างอิงที่ใช้กันแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ 2 ระบบใหญ่ๆ คือ 
ระบบ MLA (Modern Language Association Style) ซึ่งจะใช้อ้างอิงในสาขามนุษยศาสตร์ 
(Humanities)  จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Humanities Style ส่วนอีกระบบหนึ่งคือ ระบบ APA 
(American Psychological Association Style) ซึ่งจะใช้อ้างอิงในสาขาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(Social Sciences and Science)  หรืออีกชื่อหนึ่งของระบบนี้คือ  Scientific Style 
 
การพิมพ์บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง 

1.  เริ่มพิมพ์บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงในหน้าใหม่ พิมพ์ค าว่า “บรรณานุกรม” หรือ “ 
เอกสารอ้างอิง” กลางหน้ากระดาษ ถ้าพิมพ์รายงานเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้อักษรตัวใหญ่ขึ้นต้น  เช่น 
“Bibliography” หรือ “References”  โดยไม่ต้องขีดเส้นใต้ 

2.    เรียงรายชื่อหนังสือหรือวัสดุที่จะพิมพ์ในรายชื่อเอกสารอ้างอิง ตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง 
ตั้งแต่ ก-ฮ หรือ A-Z  ถ้าไม่มีชื่อผู้แต่งให้เรียงตามชื่อเรื่อง 

3.  ถ้าเอกสารประกอบการเขียนนั้น มีทั้งหนังสือหรือเอกสารต่างประเทศ ให้เรียง
บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทยไว้ก่อน แล้วตามด้วยหนังสือภาษาต่างประเทศ 

4.  พิมพ์บรรณานุกรม แต่ละรายการติดกับขอบกระดาษที่เว้นไว้ด้านซ้ายมือ (ก้ันหน้า)ถ้า
รายการเดียวพิมพ์ไม่พอในหนึ่งบรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ย่อหน้าเข้าไปประมาณ  7 ช่วงอักษรให้พิมพ์ตัวที่  



 

 

8 ถ้าไม่จบใน 2 บรรทัดให้ต่อในบรรทัดที่ 3 และ 4 ตามล าดับ โดยพิมพ์ให้ตรงกับบรรทัดที่ 2 จนจบ
รายการ 

5.  การพิมพ์รายชื่อเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม แต่ละรายการให้ขึ้นบรรทัดใหม่ทุกครั้ง 
6.  การเว้นระยะการพิมพ์หลังเครื่องหมายวรรคตอนทุกตัวเว้น 1 ระยะเสมอ 

 

การลงรายการ 

 การลงรายการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ท าได้ใน 2 ลักษณะ คือ 
 1.  การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา (Internal or Parenthetical in-text Citation)  เป็นการ 
อ้างอิงข้อมูลเมื่อผู้อ้างคัดลอก ถอดความ หรือสรุปสาระส าคัญของผู้อ่ืนมาไว้ในงานของตน การลงรายการ
อ้างอิง ประกอบ  ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้า โดยมีเครื่องหมายวงเล็บเป็นส่วนหนึ่งของการอ้างอิงด้วย   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือบอกแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้อ้างใช้ และโยงให้ผู้อ่านไปดูการอ้างอิงท้ายเล่มของงานหรือ
เอกสารนั้น การลงรายการอ้างอิงลักษณะนี้แทนที่การอ้างอิงแบบเดิม ซึ่งอยู่ตอนล่างของหน้ากระดาษที่
เรียกว่า เชิงอรรถ (footnotes) 
 

ตัวอย่างการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 
                    แบบที่ 1    ลงรายการ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้า ไว้ในวงเล็บ    
                    (1)  กรณีอ้างอิงแทรกไว้หน้าประโยค  

ตัวอย่าง เช่น 
                    เจริญ  บางเสน  (2545: 23)  กล่าวว่า การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง .......... 
                    (2)  กรณีอ้างอิงแทรกไว้ท้ายประโยค    
           ตัวอย่าง เช่น 
                    การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  หมายถึง ..........  (เจริญ  บางเสน, 2545: 23)    
                 

 แบบที่ 2   ลงรายการ ผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ โดยไม่มีเลขหน้า ไว้ในวงเล็บ     
                    (1)  กรณีอ้างอิงแทรกไว้หน้าประโยค  
 ตัวอย่าง เช่น 
                    เจริญ  บางเสน (2545)  กล่าวว่า การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง .......... 
         

                    (2)  กรณีอ้างอิงแทรกไว้ท้ายประโยค    
           ตัวอย่าง เช่น 
                    การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  หมายถึง ..........  (เจริญ  บางเสน, 2545)    
 

 2.  การอ้างอิงท้ายเล่ม หรือบรรณานุกรม จะเป็นการลงรายการอ้างอิงอย่างสมบูรณ์ คือ  
ผู้แต่ง ชื่องานหรือสิ่งพิมพ์ ข้อมูลทางด้านการพิมพ์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่อ้างอิงแทรกไว้
ในเนื้อหาด้วย รายการอ้างอิงแต่ละชิ้นในบรรณานุกรมจะจัดเรียงไว้ตามล าดับอักษรผู้แต่งหรือตามล าดับ
อักษรตัวแรกของแต่ละรายการ บรรณานุกรมนี้ในระบบ MLA จะเรียกว่า works cited ในขณะที่ระบบ 
APA เรียกว่า References การอ้างอิงทั้งสองระบบ และสองลักษณะเช่นว่านี้ใช้อ้างอิงในแหล่งอ้างอิงที่เป็น
สิ่งพิมพ์ (printed sources) และแหล่งอ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ (electronic sources) 
 
 
 



 

 

        การลงรายการในรายชื่อเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม จะประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
   1.  ชื่อผู้แต่ง 
   2.  ปีที่พิมพ์ 
   3.  ชื่อเรื่อง 
    4.  ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์   ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สถานที่พิมพ์ 
และส านักพิมพ์ 
                        4.1  สถานที่พิมพ์  

     4.2  ส านักพิมพ์และโรงพิมพ์ 
หมายเหตุ   1.  การลงรายการเอกสารอ้างอิง และบรรณานุกรม ศึกษาจากคู่มือการท า วิทยานิพนธ์  ของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  หรือจากแหล่งอื่น ๆ  
                2.  รายการเอกสารอ้างอิง และบรรณานุกรม จะต้องใช้ระบบเดียวตลอดทั้งเล่ม 
 
การอ้างอิงภาพ และตาราง 

 1  การอ้างอิงรูปภาพ  
     ใช้เป็นระบบตัวเลข เช่น รูปหรือแผนภูมิในบทที่ 1 จะขึ้นต้นด้วยรูปที่ 1.1 , 1.2,  บทที่ 2  

ก็จะเป็น รูปที่ 2.1  2.2  เป็นต้นจ านวนรูปจะนับแยกจากกัน ส าหรับค าอธิบายภาพจะวางไว้ใต้ภาพ ถ้าหาก
รูปที่คัดลอกออกมาจากเอกสาร หรือต าราอ่ืนจะต้องอ้างอิงด้วย   
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1   แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนนักศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
                   การอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2548 
ที่มา  (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2548, หนา้ 10) 
 

 2.  การอ้างอิงตาราง  
     ระบบตารางใช้เป็นระบบตัวเลข เช่น  ตารางในบทท่ี 1 ขึ้นต้นด้วย ตารางที่ 1.1, 1.2  

ฯลฯ  ตาราง จะนับแยกจากกัน ส าหรับค าอธิบายตารางไว้ข้างบนตาราง ถ้าตารางที่คัดลอกมาจากเอกสาร 
หรือต าราอ่ืนจะต้องอ้างอิงด้วย   

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 



 

 

ตารางท่ี  1.2  สถิติจ านวนข้าราชการครู ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ................. ปี
การศึกษา 2548 
 

ที ่ สาขาวิชาเอก  จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 พ้ืนฐาน 521 18.4 
2 พาณิชกรรม 400 14.12 
3 คหกรรม 188 6.638 
4 ศิลปกรรม 55 1.942 
5 ช่างอุตสาหกรรม 1,240 43.79 
6 เกษตรกรรม 325 11.48 
7 การประมง 101 3.566 
 รวม 2,830 100 

 
ที่มา (ส านักงาน ....... 2548, หน้า 12)  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 การเขียนผลงานทางวิชาการเพ่ือขอให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพดี 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดนั้น มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประกอบการสอน  งานแต่ง เรียบเรียง 
ดังนี้   
  1.  ข้อเสนอแนะโดยรวมในการเขียนผลงานทางวิชาการ 

การเขียนเอกสารประกอบการสอน  งานแต่งเรียบเรียง หนังสือ ต ารา มีข้อเสนอแนะ ดังนี้   
1.1 รูปแบบของการเขียน  ควรค านึงถึงเรื่องต่าง ๆ เช่น การพิมพ์ประณีต ชัดเจน เว้นวรรค

ตอนและช่องไฟ มีความต่อเนื่องในการเสนอเนื้อหา มีหัวข้อชัดเจน ใช้ศัพท์ทางเทคนิคถูกต้อง มีการอ้างอิง
แหล่งวิชาการท่ีผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้า (เช่น คัดลอก หรือยกข้อความ ภาพ แผนภูมิ ภาพประกอบ ตาราง 
ฯลฯ) ในรูปแบบที่สม่ าเสมอ และจัดท าบรรณานุกรม  และหรือภาคผนวกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

1.2  ความถูกต้องในด้านเนื้อหาวิชา  ควรค านึงถึงความถูกต้องของข้อมูล ทฤษฏี สูตร 
ศักราช การทดลอง การตีความ หลักฐานอ้างอิง การเสนอแนวความคิดและเหตุผล ความทันสมัยของหลัก
วิชาการ เนื้อหา สาระ และข้อมูล 

1.3  การใช้ภาษา   ภาษาท่ีใช้เขียนต้องเป็นภาษาไทย เว้นแต่ต ารา หนังสือ หรือเอกสารที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ หรือหนังสือต ารา หรือเอกสารที่มีความจ าเป็นพิเศษที่
จะต้องเขียนเป็นภาษาต่างประเทศ ให้เขียนภาษาต่างประเทศได้ กรณีท่ีเป็นข้อยกเว้นคณะกรรมการตรวจ
ผลงานทางวิชาการจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

1.4  ความถูกต้องเหมาะสมในด้านการใช้ภาษา  ต้องค านึง การใช้ถ้อยค าต้องให้ชัดเจน แจ่ม
แจ้ง ถูกหลักภาษาและตรงความหมาย ใช้ค าสุภาพที่นิยมใช้ในภาษาเขียน ตัวสะกดการันต์ต้องถูกต้อง ศัพท์
บัญญัติต่าง ๆ ต้องถูกต้องและให้ตรงกันตลอดทั้งเล่ม การใช้วรรคตอนเหมาะสม ข้อความอ่านเข้าใจง่าย 
กระชับ และมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี การเรียบเรียงเรื่องราวในแต่ละย่อหน้า แต่ละบท ต้องมีความ
เกี่ยวเนื่องกัน ส านวนและโวหารต้องเป็นภาษาเขียนและเหมาะกับเรื่องแต่ละตอน 

1.5  ความสมบูรณ์และความลึกซึ้ง  ควรมีขอบเขตคลุมเนื้อหาวิชาที่ผู้เขียนมุ่งหมายครบถ้วน
แต่ละเรื่อง แต่ละตอน การอธิบายหรือวิเคราะห์ ควรให้ละเอียดถี่ถ้วน และลึกซึ้ง ควรมี 



 

 

ส่วนประกอบอ่ืน  เช่น ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การอ่านและการค้นคว้า
ต่อไปของงานแต่งเรียบเรียง หนังสือ ต าราเล่มนั้น และควรเสนอแนะหนังสือหรือเอกสารประกอบ
การศึกษาอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือ ต ารา วารสาร และงานวิจัย ฯลฯ 

1.6  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความทันสมัยในวงวิชาการ  หมายถึง  ผลงานทาง
วิชาการท่ีจัดท าจะต้องมีเนื้อหาสาระที่มีความใหม่ สร้างสรรค์เกิดประโยชน์แก่วงวิชาการ และเนื้อหาที่มี
ข้อมูลใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการในปัจจุบัน ซึ่งสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นคือ 
แหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า  เช่น หนังสือ ต ารา ที่มีเนื้อหาเป็นปัจจุบันและทันสมัย 

2.  ข้อเสนอแนะในการเสนอผลงานวิจัย 
 2.1  ความชัดเจนของปัญหาการวิจัย  แสดงความชัดเจนของปัญหา และความจ าเป็นที่
จะต้องท าการศึกษาวิจัยในปัญหาดังกล่าว ตลอดจนความน่าสนใจของปัญหาที่ศึกษา ก าหนดขอบเขตของ
ปัญหา ข้อตกลงเบื้องต้นและให้ค านิยามเชิงปฏิบัติการตัวแปรที่ส าคัญ และศัพท์เฉพาะทั้งหมด 
 2.2  การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการประมวลความรู้ในทางทฤษฏี ศึกษา
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ก าลังศึกษา และแสดงความเชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ จากผลงาน
ที่มีอยู่แล้วนั้นกับการวิจัยปัจจุบันที่ก าลังท า เพ่ือหาแนวทางและวางรูปแบบของการวิจัยให้ตอบปัญหาที่ตั้ง
ไว้ส าหรับการวิจัย 
 2.3  แบบแผนของการวิจัย  ต้องตอบสนองปัญหาซึ่งตั้งไว้ส าหรับการวิจัย หากเป็นงานวิจัยที่
มีการตั้งสมมุติฐาน การตั้งสมมุติฐานต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง เช่น มีรากฐานทางวิชาการจากการประมวล
ความรู้ในเอกสาร ต ารา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีนิยามของตัวแปรอย่างชัดเจน สอดคล้องกับปัญหา
การวิจัย 
 2.4  กลุ่มตัวอย่างและวิธีสุ่มตัวอย่าง ถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับปัญหาการ
วิจัย 
 2.5  วิธีด าเนินการวิจัย  มีข้ันตอนและวิธีการเหมาะสมต่อเรื่องที่วิจัย 
 2.6  การวิเคราะห์ข้อมูล  มีความถูกต้องและเหมาะสม ใช้วิธีการทางสถิติ (ถ้ามี) อย่าง
เหมาะสมถูกต้อง สามารถทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ได้ พร้อมทั้งรายงานผลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การสรุปผล 
 2.7  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  ประมวลและตีความตลอดจนอภิปรายผลของการ
วิจัย และแสดงความเชื่อมโยงผลของการวิจัยนี้เข้ากับมวลความรู้เดิมท่ีศึกษามา 
 2.8  การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล มีรูปแบบของการอ้างอิงแหล่งวิชาการที่ถูกต้อง ตาม
หลักสากลนิยม และมีความสม่ าเสมอในการใช้รูปแบบนั้น 
 2.9  ความส าคัญและประโยชน์ของเรื่องท่ีวิจัย เรื่องที่ศึกษาวิจัยเป็นเรื่องท่ีมีคุณค่าและมี
ประโยชน์ทางด้านวิชาการ หรือสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ 
ปัญหาหรือข้อบกพร่องของผลงานวิชาการ 

      1.  ปัญหาหรือข้อบกพร่องของผลงานทางวิชาการประเภทงานแต่งเรียบเรียง 
1.1  ผลงานทางวิชาการไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ขอ 
1.2  การวางโครงเรื่อง  ไม่เหมาะสมตามล าดับเหตุผลทางวิชาการ และไม่ครบตาม

หลักสูตร 
1.3  เนื้อหา ไม่ทันสมัย ไม่มีรายละเอียดเพียงพอในแต่ละเรื่อง ขาดการอ้างอิง 
1.4  การใช้ภาษา ระดับความยากง่าย ไม่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ใช้ภาษาพูดแทน

ภาษาเขียน ใช้ภาษาอังกฤษมากเกินไป ใช้ภาษาไม่คงที่ 



 

 

1.5  การใช้ภาพ ภาพกับเนื้อหาไม่สอดคล้องกัน ภาพไม่ชัดเจน ไม่สมจริง ขาดข้อความที่
เชื่อมโยงเนื้อหากับภาพ ไม่มีค าอธิบายภาพ ไม่บอกท่ีมา 

1.6  แผนภูมิ ตาราง ข้อมูลไม่ทันสมัย ขาดแหล่งอ้างอิง ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา 
1.7  การจัดล าดับหัวข้อ ไม่เหมาะสมตามความส าคัญ 
1.8  การพิมพ์ พิมพ์ผิด พิมพ์ตก วรรคตอนไม่ถูกต้อง แก้ค าผิดด้วยปากกา และขาดความ

ประณีต 
1.9  มีส่วนที่เป็นของผู้เขียนน้อย เป็นผลงานในลักษณะรวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ โดย

มิได้เรียบเรียงใหม่ และไม่ได้น ามาเสนอในส่วนที่เป็นความคิด การวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ของผู้เขียนเอง 
1.10  การอ้างอิง การอ้างอิงที่ไม่ทันสมัย อ้างอิงไม่เป็นระบบ อ้างอิงไม่สมบูรณ์ ไม่มี

บรรณานุกรม 
1.11  องค์ประกอบของหนังสือไม่สมบูรณ์ ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลาย ๆ ส่วน เช่น 

ขาดสารบัญภาพ ขาดสารบัญตาราง การลงรายการในสารบัญไม่ครบส่วน 
       2. ปัญหาหรือข้อบกพร่องของผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย 

2.1  การก าหนดปัญหา ไม่น่าสนใจหรือมีประโยชน์น้อย หรือบางครั้งปัญหานั้นทราบอยู่
แล้ว โดยไม่ต้องวิจัย 

2.2  ภูมิหลักของงานวิจัย มีน้อยไม่ชัดเจน ในประเด็นที่จะต้องท าการวิจัย 
2.3  ความมุ่งหมายในการวิจัย ไม่ชัดเจนพอที่จะน าไปสู่องค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น  ตัวแปร 

สถิติที่ใช้ 
2.4  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องมีน้อยหรือมีมากแต่ไม่ตรงกับเรื่องที่วิจัย 
2.5  กลุ่มตัวอย่าง น้อยเกินไปวิธีการสุ่มตัวอย่างไม่ถูกต้อง 
2.6  เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ขาดความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น วิธีการ

เก็บข้อมูลไม่เหมาะสม 
2.7  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติไม่ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล นั้น ๆ 

เพ่ือให้ได้ตรงตามที่ตั้งใจ 
2.8  การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาด บิดเบือนหรือแก้ไขข้อมูลนั้น ๆ  
2.9  สรุปการวิจัย ไม่สรุปการวิจัยมาตั้งแต่ต้น โดยย่อเรื่องเพ่ือให้เป็นภาพรวมมีความมุ่ง

หมาย ความส าคัญของการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการวิจัย และผลของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
อย่างสั้น ๆ แต่ครอบคลุมการวิจัย ท าให้ผู้อ่านมองเห็น เข้าใจตลอดกระบวนการของการวิจัย 

2.10  การอภิปรายผลไม่น าเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอภิปราย 
2.11  ข้อเสนอแนะ ไม่อยู่บนพ้ืนฐานหรือข้อมูลที่ได้จากการวิจัยหรือเสนอแนะตาม

ความคิดของผู้วิจัยเอง นอกจากนั้นข้อเสนอแนะไม่กว้างขวางพอส าหรับการปฏิบัติงานการวิจัยและการ
แก้ไขระบบระเบียบต่อไป เป็นต้น 
 

**************************** 
 
 
 

 
 อ้างอิง : คู่มือการเขียนหนังสือ/ต ารา ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 


