ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับผลงานทางวิชาการ
---------------------------1. ตํารา หนังสือ
1.1 ผลงานทางวิชาการไมตรงกับสาขาวิชาที่ขอ
1.2 การวางโครงเรื่อง ไมเหมาะสมตามลําดับเหตุผลทางวิชาการ และไมครบตามหลักสูตร
หรือไมครบถวนตามคําอธิบายรายวิชา
1.3 เนื้อหาสาระไมถูกตองตามหลักวิชาการ ไมทันสมัย ไมมีรายละเอียดเพียงพอในแตละเรื่อง
ขาดการอางอิง หรืออางอิงขอมูลเกา - ขาดความลึกซึ้งทางวิชาการ
1.4 การใชภาษา ระดับความยากงาย ไมเหมาะสมกับระดับของผูเรียน ใชภาษาพูดแทนภาษาเขียน
ใชภาษาอังกฤษมากเกินไป ใชภาษาไมคงที่
1.5 การใชภาพ ภาพกับเนื้อหาไมสอดคลองกัน ภาพไมชัดเจน ไมสมจริง ขาดขอความ
ที่เชื่อมโยงเนื้อหากับภาพ ไมมีคําอธิบายภาพ ไมบอกที่มา
1.6 แผนภูมิ ตาราง ขอมูลไมทันสมัย ขาดแหลงอางอิง ไมสอดคลองกับเนื้อหา
1.7 การจัดลําดับหัวขอ ไมเหมาะสมตามความสําคัญ
1.8 การพิมพ พิมพผิด พิมพตก วรรคตอนไมถูกตอง และขาดความประณีต
1.9 มีสวนที่เปนของผูเขียนนอย เปนผลงานในลักษณะรวบรวมจากเอกสารตาง ๆ โดยมิได
เรียบเรียงใหม และไมไดนํามาเสนอในสวนที่เปนความคิด การวิเคราะหหรือสังเคราะห
ของผูเขียนเอง
1.10 การนําเสนอหรือรูปแบบที่เขียนไมชวนอาน
1.11 การอางอิงที่ไมทันสมัย อางอิงไมเปนระบบ อางอิงไมสมบูรณ ไมมีบรรณานุกรม
1.12 องคประกอบของหนังสือไมสมบูรณ ขาดสวนใดสวนหนึ่งหรือหลาย ๆ สวน เชน
ขาดสารบัญภาพ ขาดสารบัญตาราง การลงรายการในสารบัญไมครบสวน ขาดการ
ยกตัวอยางที่ชดั เจน
2. งานวิจัย
2.1 การกําหนดปญหาไมนาสนใจ ซ้ําซอน ไมทันสมัย หรือมีประโยชนนอย หรือบางครั้งปญหา
นั้นทราบอยูแลว
2.2 รูปแบบของการทําวิจัยไมถูกตอง
2.3 ผลการวิจัยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค
2.4 ผูวิจัยขาดประเด็นความรูใ นเรื่องที่ทําวิจัย
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัยไมชัดเจน
2.6 ภูมิหลังของงานวิจัย มีนอยไมชัดเจน ในประเด็นที่จะตองทําการวิจัย
2.7 ความมุงหมายในการวิจัย ไมชัดเจนพอที่จะนําไปสูองคประกอบอื่น ๆ เชน ตัวแปร สถิติที่ใช

2.8 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีนอยหรือมีมากแตไมตรงกับเรื่องที่วิจัย
2.9 กลุมตัวอยาง นอยเกินไปวิธีการสุมตัวอยางไมถูกตอง
2.10 เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ขาดความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น วิธีการเก็บ
ขอมูลไมเหมาะสม
2.11 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ใชสถิติไมถูกตองเหมาะสมกับลักษณะของขอมูล นั้น ๆ เพื่อให
ไดตรงตามที่ตั้งใจ
2.12 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลผิดพลาด บิดเบือนหรือแกไขขอมูลนั้น ๆ
2.13 สรุปการวิจัย ไมสรุปการวิจัยมาตั้งแตตน โดยยอเรื่องเพื่อใหเปนภาพรวมมีความมุงหมาย
ความสําคัญของการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีการวิจัย และผลของการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดอยางสั้น ๆ แตครอบคลุมการวิจัย ทําใหผูอานมองเห็น เขาใจตลอด
กระบวนการของการวิจัย
2.14 การอภิปรายผลไมนําเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาอภิปราย
2.15 ขอเสนอแนะ ไมอยูบนพื้นฐานหรือขอมูลที่ไดจากการวิจัยหรือเสนอแนะตามความคิด
ของผูวิจัยเอง นอกจากนั้นขอเสนอแนะไมกวางขวางพอสําหรับการปฏิบัติงานการวิจัย
และการแกไขระบบระเบียบตอไป เปนตน
2.16 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของนอยเกินไป
2.17 การอางอิงไมอางจากแหลงปฐมภูมิ
2.18 ขาดการพิสูจนอักษร
2.19 การใชคําภาษาอังกฤษคลาดเคลื่อน หรือมากเกินไป
2.20 บรรณานุกรมไมตรง/ไมครบตามที่อางอิง

ขอผิดพลาดที่พบบอย ๆ และวิธีการแกไข
1. เอกสารคําสอน เอกสารประกอบการสอน
ขอผิดพลาดทีพ่ บบอย ๆ
ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
1. ไมมีหนังสืออางอิง หรือบรรณานุกรมทายบท 1. แตละบทอาจจะตองจบลงดวยการอางอิงหรือ
บรรณานุกรมทายบท และตองมีอยูทายเลมดวย
2. ไมมีแผนบริหารการสอนประจําบท
2. ตองมีแผนบริหารการสอน เพื่อเปนการวางแผนวา
จะสอนเพื่ออะไร ใชกิจกรรม สื่อ และการประเมิน
ผลการสอนอยางไร
3. เนื้อหาที่เขียนไมครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา 3. ตองเขียนใหครอบคลุมคําอธิบายรายวิชานั้น ๆ
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
4. ไมกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในแตละ 4. กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในแตละบท
บท กิจกรรม และการประเมินผลการเรียน
เสนอแนะกิจกรรม และการประเมินผลการเรียน

2. ตํารา หนังสือ
ขอผิดพลาดทีพ่ บบอย ๆ
1. เนื้อหาไมมีความลึกซึ้งทางวิชาการ

ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
1. การเขียนผลงานทางวิชาการ ในเรื่องใด จะตองมี
เนื้อหาเจาะลึกในเรื่องนั้นๆ โดยมีองคความรูหรือ
หลักวิชาการที่เขียนในเชิงวิเคราะหและนําไป
ประยุกตใชไดมิใชเปนการรวบรวมเกี่ยวกับ
ระเบียบ ขอบังคับแลวนํามาจัดเปนหมวดหมู หรือ
จัดเปนกลุม หรือเนื้อหามาตัดตอทําเปนผลงาน
ทางวิชาการ
2. หนังสือที่นํามาอางอิงลาสมัยและนอยเลม 2. ตองอางอิงหนังสือที่ทันสมัย ยกเวนบางสาขาวิชา
บางวิชาไมมีการคนควาจากตํารา
ที่ตองใชหนังสือเกามาอางอิง ควรคนควาจาก
ตางประเทศ
หนังสือหลาย ๆ เลมและควรจะมีการคนควาจาก
ตําราของตางประเทศดวยในบางสาขาวิชา
3. มีการพิมพผิดมากทั้งภาษาไทย/อังกฤษ 3. ตองใชความรอบคอบในการพิสูจนอักษร การเรียง
การเรียงลําดับเลขหนาและความชัดเจน
เลขหนาและความชัดเจนของผลงานทุกเลมกอนสง
ในการถายเอกสารของผลงานที่เสนอ
4. การเขียนบรรณานุกรมไมถูกตอง
4. ใหศึกษารูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
5. เอกสารอางอิงไมใชเลมปฐมภูมิ
5. ควรใชเอกสารอางอิงเลม ปฐมภูมิ จากคนทีท่ ําจริง ๆ
6. ไมมีบทสรุป ในแตละบท
6. ควรมีบทสรุปในแตละบท ซึ่งเปนสาระสําคัญ
3. งานวิจัย
ขอผิดพลาดทีพ่ บบอย ๆ
1. เนื้อหาไมถูกตองตามรูปแบบของ
การวิจยั

ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
การเขียนงานวิจัย ควรมีขอมูลตอไปนี้
- มีความลึกซึ้งทางวิชาการ
- มีกระบวนการที่สมบูรณ
- ตองเขียนความเปนมาและความสําคัญของการวิจยั
- การเขียนงานวิจัยตองมีขอบเขตที่ชัดเจน คือ
เขียนตัวแปรอิสระใหสอดคลองกับตัวแปรตาม
- การสํารวจแบบสอบถามควรสํารวจดวยตนเอง
และมีตัวอยางของแบบสอบถามแนบมาใหดูดว ย
- การตอบคําถาม ควรเขียนในวัตถุประสงคของงานวิจยั
- ตองเขียนใหถกู ตองตามรูปแบบของการเขียนงานวิจยั

3. งานวิจัย (ตอ)
ขอผิดพลาดทีพ่ บบอย ๆ
ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
2. มีการพิมพผิดมากทั้งภาษาไทย/
2. ตองใชความรอบคอบในการพิสูจนอักษร การเรียงเลขหนา
อังกฤษ การเรียงลําดับเลขหนาและ
และความชัดเจนของผลงานทุกเลมกอนสง
ความชัดเจนในการถายเอกสาร
ของ
ผลงานที่เสนอ
3. การเขียนบรรณานุกรมไมถูกตอง

3. ใหศึกษารูปแบบการเขียนบรรณานุกรม

4. หนังสือที่นํามาอางอิงลาสมัย
และนอยเลม บางวิชาไมมีการ
คนควา จากตําราตางประเทศ

4. ตองอางอิงหนังสือที่ทันสมัย ยกเวนบางสาขาวิชาที่ตองใช
หนังสือเกามาอางอิง ควรคนควาจากหนังสือหลาย ๆ เลม
และควรจะมีการคนควาจากตําราของตางประเทศดวย
ในบางสาขาวิชา

ขอเสนอแนะในการเขียนผลงานทางวิชาการใหมีคณ
ุ ภาพดี
การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นใหไดผลงานที่มีคุณภาพดี ตามเกณฑที่
ก.พ.อ. กําหนดนั้น มีขอเสนอแนะเกีย่ วกับการจัดทําเอกสาร ดังนี้
1. การเขียน เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หนังสือ ตํารา
1.1 รูปแบบของการเขียน ควรคํานึงถึงเรื่องตาง ๆ เชน การพิมพประณีต ชัดเจน เวนวรรคตอนและ
ชองไฟ มีความตอเนื่องในการเสนอเนื้อหา มีหัวขอชัดเจน ใชศัพททางเทคนิคถูกตอง มีการอางอิงแหลง
วิชาการที่ผูเขียน ไดศึกษาคนควา (เชน คัดลอก หรือยกขอความ ภาพ แผนภูมิ ภาพประกอบ ตารางฯลฯ) ใน
รูปแบบที่สม่ําเสมอ และจัดทําบรรณานุกรม หรือภาคผนวกไดอยางถูกตองและเหมาะสม
1.2 ความถูกตองในดานเนื้อหาวิชา ควรคํานึงถึงความถูกตองของขอมูล ทฤษฏี สูตร ศักราช การ
ทดลอง การตีความ หลักฐานอางอิง การเสนอแนวความคิดและเหตุผล ความทันสมัยของ
หลักวิชาการ เนื้อหา สาระ และขอมูล
1.3 ความถูกตองเหมาะสมในดานการใชภาษา ตองคํานึงถึงการใชถอยคําตองใหชัดเจน แจมแจง ถูก
หลักภาษาและตรงความหมาย ใชคําสุภาพที่นิยมใชในภาษาเขียน ตัวสะกดการันตตองถูกตอง
ศัพทบัญญัติตาง ๆ ตองถูกตองและใหตรงกันตลอดทั้งเลม การใชวรรคตอนเหมาะสม ขอความอานเขาใจงาย
กระชับ และมีความสัมพันธกันเปนอยางดี การเรียบเรียงเรื่องราวในแตละยอหนา แตละบท ตองมีความ
เกี่ยวเนื่องกัน สํานวนและโวหารตองเปนภาษาเขียนและเหมาะกับเรื่องแตละตอน

1.4 ความสมบูรณและความลึกซึ้ง ควรมีขอบเขตคลุมเนื้อหาวิชาที่ผูเขียนมุงหมายครบถวน
แตละเรื่อง แตละตอน การอธิบายหรือวิเคราะห ควรใหละเอียดถี่ถวนและลึกซึ้ง ควรมีสวนประกอบอื่น เชน
ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ ซึ่งเปนประโยชนแกการอานและการคนควาตอไปของงานแตงเรียบเรียง
หนังสือ ตําราเลมนั้น และควรเสนอแนะหนังสือหรือเอกสารประกอบการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน หนังสือ
ตํารา วารสาร และงานวิจยั ฯลฯ
1.5 ความคิดริเริ่มสรางสรรค และความทันสมัยในวงวิชาการ หมายถึง ผลงานทางวิชาการ
ที่จัดทําจะตองมีเนื้อหาสาระที่มีความใหม สรางสรรคเกิดประโยชนแกวงวิชาการ และเนื้อหาที่มขี อมูลใหม ๆ
ที่สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการในปจจุบนั ซึ่งสิ่งที่จะสะทอนใหเห็นคือ แหลงขอมูลที่นํามาใช
ในการศึกษาคนควา เชน หนังสือ ตํารา ที่มีเนื้อหาเปนปจจุบันและทันสมัย
2. การเสนอผลงานวิจัย
2.1 ความชัดเจนของปญหาการวิจัย แสดงความชัดเจนของปญหา และความจําเปนที่จะตอง
ทําการศึกษาวิจัยในปญหาดังกลาว ตลอดจนความนาสนใจของปญหาที่ศึกษา กําหนดขอบเขตของปญหา
ขอตกลงเบื้องตนและใหคํานิยามเชิงปฏิบตั ิการตัวแปรที่สําคัญ และศัพทเฉพาะทั้งหมด
2.2 การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีการประมวลความรูในทางทฤษฏี ศึกษา
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรือ่ งที่กําลังศึกษา และแสดงความเชื่อมโยงความรูที่ไดศกึ ษาวิเคราะห
จากผลงานที่มอี ยูแลวนั้นกับการวิจยั ปจจุบนั ที่กําลังทํา เพื่อหาแนวทางและวางรูปแบบของการวิจยั ใหตอบ
ปญหาที่ตั้งไวสําหรับการวิจยั
2.3 แบบแผนของการวิจัย ตองตอบสนองปญหาซึ่งตั้งไวสําหรับการวิจยั หากเปนงานวิจัยที่มีการตั้ง
สมมุติฐาน การตั้งสมมุติฐานตองเปนไปอยางถูกตอง เชน มีรากฐานทางวิชาการจากการประมวลความรูใน
เอกสาร ตํารา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีนิยามของตัวแปรอยางชัดเจน สอดคลองกับปญหาการวิจัย
2.4 กลุมตัวอยางและวิธีสุมตัวอยาง ถูกตองตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับปญหาการวิจัย
2.5 วิธีดําเนินการวิจัย มีขั้นตอนและวิธีการเหมาะสมตอเรือ่ งที่วิจัย
2.6 การวิเคราะหขอมูล มีความถูกตองและเหมาะสม ใชวิธกี ารทางสถิติ (ถามี) อยางเหมาะสมถูกตอง
สามารถทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไวได พรอมทั้งรายงานผลการวิจัย การวิเคราะหขอมูลและ
การสรุปผล
2.7 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ประมวลและตีความตลอดจนอภิปรายผลของการวิจัย และ
แสดงความเชือ่ มโยงผลของการวิจยั นี้เขากับมวลความรูเดิมที่ศึกษามา
2.8 การอางอิงแหลงที่มาของขอมูล มีรูปแบบของการอางอิงแหลงวิชาการที่ถูกตอง ตามหลักสากล
นิยม และมีความสม่ําเสมอในการใชรูปแบบนั้น
2.9 ความสําคัญและประโยชนของเรื่องที่วิจัย เรื่องที่ศึกษาวิจัยเปนเรื่องที่มีคุณคาและมีประโยชน
ทางดานวิชาการ หรือสามารถนําผลการวิจัยไปใชใหเปนประโยชนตอ สวนรวมได

ขอเสนอแนะทั่วไปในการจัดทําผลงานทางวิชาการ
1. จัดทําตนฉบับใหเรียบรอย ตรวจสอบความถูกตองของการสะกดการันต
2. ชื่อบท ไมควรวงเล็บภาษาอังกฤษใสไว ถาหากตองการจะใหมีจะตองมีเหมือนกันทุกบท
3. ควรพิสูจนอักษรดวยความประณีต
4. การแกคําผิด จะใชวิธีทําใบแทรกแกคําผิดไมได หรือจะแกโดยเขียนลงในหนาก็ไมได
5. ตํารา หนังสือ ควรตองพิมพ 2 หนา
6. รูปภาพหรือแผนภูมิ ตองชัดเจนและสื่อความหมายได
7. หนาคํานํา สารบัญ สารบัญภาพ และสารบัญตาราง ควรใชตวั อักษร ก ข ค หรือตัวเลข
ในวงเล็บ เชน (1) (2) (3) เปนตน กํากับหนา สําหรับหนาที่เปนบทที่หรือบรรณานุกรมไมตองพิมพ
เลขหนากํากับไว (สมมุตวิ า บทที่ 2 ปรากฏอยูในหนา 31 ไมตองพิมพหนา 31 ลงไปเหนือคําวา บทที่ 2
แตใหพิมพหนา 32 ไวในหนาถัดไป)
8. เมื่อขึ้นบทใหมทุกครั้ง ตองขึ้นหนาใหมเสมอและใหอยูหนาขวามือ ถึงแมหนาซายมือ
จะวางก็ใหนับหนาวางดวย สําหรับหัวขอหลักไมควรขึน้ ไวตอทายหนาใดหนาหนึง่ โดยไมสามารถพิมพ
ขอความอื่นในขอนั้นตอไดอีก ในกรณีนคี้ วรขึ้นหนาใหมแมวาในหนานั้น ๆ จะเหลือพื้นที่อีก 1 บรรทัดก็ตาม
9. ระบบตัวพิพมตัวเลขและการอางอิง เมื่อใชแบบใดตองใชแบบนั้นตลอดทั้งเลม
10. การเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ใหเสนอผลงานทั้งเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน
งานวิจยั ตํารา หรือหนังสือ ที่เปนรายวิชาสาขาเดียวกันและตรงกับสาขาวิชาที่กําหนดตําแหนง
11. คําแปลศัพททางเทคนิค ใหใชคําศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
12. ไมควรแทรกตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพ ลงในระหวางเนื้อหาที่ยังไมจบความ

หมายเหตุ ปญหาและขอบกพรอง ขอผิดพลาดที่พบบอย ๆ ขอเสนอแนะในการเขียนผลงานทางวิชาการ
ใหมีคุณภาพดี ขอเสนอแนะทั่วไปในการจัดทําผลงานทางวิชาการ สรุปจากขอเสนอแนะของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ในการประชุมคณะกรรมการผูทรง
-----------------------------------------

