
ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับผลงานทางวิชาการ 
---------------------------- 

1.    ตํารา    หนังสือ 
 1.1 ผลงานทางวิชาการไมตรงกับสาขาวิชาท่ีขอ 
 1.2 การวางโครงเร่ือง  ไมเหมาะสมตามลําดับเหตุผลทางวิชาการ และไมครบตามหลักสูตร 
  หรือไมครบถวนตามคําอธิบายรายวิชา 
 1.3 เนื้อหาสาระไมถูกตองตามหลักวิชาการ  ไมทันสมัย ไมมีรายละเอียดเพียงพอในแตละเร่ือง  
  ขาดการอางอิง  หรืออางอิงขอมูลเกา - ขาดความลึกซ้ึงทางวิชาการ    
 1.4   การใชภาษา ระดับความยากงาย ไมเหมาะสมกับระดับของผูเรียน ใชภาษาพดูแทนภาษาเขียน   
  ใชภาษาอังกฤษมากเกินไป   ใชภาษาไมคงท่ี 
 1.5   การใชภาพ   ภาพกับเนื้อหาไมสอดคลองกัน   ภาพไมชัดเจน  ไมสมจริง  ขาดขอความ 
  ท่ีเช่ือมโยงเนื้อหากับภาพ ไมมีคําอธิบายภาพ ไมบอกท่ีมา 
 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   และไมไดนํามาเสนอในสวนท่ีเปนความคิด   การวิเคราะหหรือสังเคราะห 
  ของผูเขียนเอง    
 1.10 การนําเสนอหรือรูปแบบท่ีเขียนไมชวนอาน 
 1.11 การอางอิงท่ีไมทันสมัย   อางอิงไมเปนระบบ   อางอิงไมสมบูรณ   ไมมีบรรณานุกรม 
 1.12 องคประกอบของหนังสือไมสมบูรณ   ขาดสวนใดสวนหนึ่งหรือหลาย ๆ สวน  เชน   
 ขาดสารบัญภาพ   ขาดสารบัญตาราง   การลงรายการในสารบัญไมครบสวน   ขาดการ 
  ยกตัวอยางท่ีชัดเจน     
 
2.    งานวิจัย 
 2.1 การกําหนดปญหาไมนาสนใจ   ซํ้าซอน   ไมทันสมัย   หรือมีประโยชนนอย  หรือบางคร้ังปญหา
นั้นทราบอยูแลว  
 2.2 รูปแบบของการทําวิจัยไมถูกตอง 
 2.3 ผลการวิจัยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 2.4 ผูวิจัยขาดประเด็นความรูในเรื่องท่ีทําวิจัย 
 2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัยไมชัดเจน 
 2.6  ภูมิหลังของงานวิจัย  มีนอยไมชัดเจน  ในประเด็นท่ีจะตองทําการวิจัย 
 2.7   ความมุงหมายในการวิจัย  ไมชัดเจนพอท่ีจะนําไปสูองคประกอบอ่ืน ๆ เชน  ตัวแปร สถิติท่ีใช 



 2.8   เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมีนอยหรือมีมากแตไมตรงกับเร่ืองท่ีวิจัย 
 2.9   กลุมตัวอยาง  นอยเกินไปวิธีการสุมตัวอยางไมถูกตอง 
 2.10   เคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  ขาดความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ัน  วิธีการเก็บ 
  ขอมูลไมเหมาะสม 
 2.11   สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล  ใชสถิติไมถูกตองเหมาะสมกับลักษณะของขอมูล นั้น ๆ เพื่อให 
  ไดตรงตามท่ีตั้งใจ 
 2.12   การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลผิดพลาด บิดเบือนหรือแกไขขอมูลนั้น ๆ  
 2.13   สรุปการวิจัย   ไมสรุปการวิจัยมาตั้งแตตน  โดยยอเร่ืองเพื่อใหเปนภาพรวมมีความมุงหมาย  
  ความสําคัญของการวิจัย  ประชากรและกลุมตัวอยาง  วิธีการวิจัย และผลของการวิเคราะห 
  ขอมูลท่ีไดอยางส้ัน ๆ  แตครอบคลุมการวิจัย  ทําใหผูอานมองเห็น  เขาใจตลอด 
  กระบวนการของการวิจัย 
 2.14 การอภิปรายผลไมนําเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาอภิปราย 
 2.15   ขอเสนอแนะ  ไมอยูบนพื้นฐานหรือขอมูลท่ีไดจากการวิจัยหรือเสนอแนะตามความคิด 
  ของผูวิจัยเอง   นอกจากนั้นขอเสนอแนะไมกวางขวางพอสําหรับการปฏิบัติงานการวิจัย 
  และการแกไขระบบระเบียบตอไป    เปนตน 

2.16 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของนอยเกนิไป 
 2.17 การอางอิงไมอางจากแหลงปฐมภูมิ 
 2.18 ขาดการพิสูจนอักษร 
 2.19 การใชคําภาษาอังกฤษคลาดเคล่ือน  หรือมากเกินไป 
 2.20 บรรณานกุรมไมตรง/ไมครบตามท่ีอางอิง  
 

ขอผิดพลาดท่ีพบบอย ๆ  และวิธีการแกไข 

  1.  เอกสารคําสอน   เอกสารประกอบการสอน  

ขอผิดพลาดท่ีพบบอย ๆ ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 
1.  ไมมีหนังสืออางอิง หรือบรรณานุกรมทายบท 1.  แตละบทอาจจะตองจบลงดวยการอางอิงหรือ

 บรรณานุกรมทายบท และตองมีอยูทายเลมดวย 
2.  ไมมีแผนบริหารการสอนประจําบท 2.  ตองมีแผนบริหารการสอน   เพื่อเปนการวางแผนวา 

 จะสอนเพื่ออะไร ใชกิจกรรม  ส่ือ และการประเมิน 
 ผลการสอนอยางไร 

3.  เนื้อหาท่ีเขียนไมครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา 3.  ตองเขียนใหครอบคลุมคําอธิบายรายวิชานั้น ๆ 
 ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

4. ไมกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในแตละ
บท   กิจกรรม  และการประเมินผลการเรียน   

4.  กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในแตละบท 
     เสนอแนะกิจกรรม และการประเมินผลการเรียน   

 



  2. ตํารา   หนังสือ 

ขอผิดพลาดท่ีพบบอย ๆ ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 
1.  เนื้อหาไมมีความลึกซ้ึงทางวิชาการ 1.   การเขียนผลงานทางวิชาการ ในเร่ืองใด จะตองมี 

 เนื้อหาเจาะลึกในเร่ืองนั้นๆ โดยมีองคความรูหรือ 
 หลักวิชาการท่ีเขียนในเชิงวิเคราะหและนําไป
 ประยุกตใชไดมิใชเปนการรวบรวมเกี่ยวกบั
 ระเบียบ ขอบังคับแลวนํามาจดัเปนหมวดหมู   หรือ
 จัดเปนกลุม หรือเนื้อหามาตัดตอทําเปนผลงาน 
 ทางวิชาการ 

2.  หนังสือท่ีนํามาอางอิงลาสมัยและนอยเลม 
บางวิชาไมมีการคนควาจากตํารา
ตางประเทศ 

2.  ตองอางอิงหนงัสือท่ีทันสมัย  ยกเวนบางสาขาวิชา
 ท่ีตองใชหนังสือเกามาอางอิง  ควรคนควาจาก
 หนังสือหลาย ๆ เลมและควรจะมีการคนควาจาก
 ตําราของตางประเทศดวยในบางสาขาวิชา 

3.  มีการพิมพผิดมากท้ังภาษาไทย/อังกฤษ 
 การเรียงลําดับเลขหนาและความชัดเจน 
 ในการถายเอกสารของผลงานท่ีเสนอ 

3.  ตองใชความรอบคอบในการพิสูจนอักษร การเรียง
 เลขหนาและความชัดเจนของผลงานทุกเลมกอนสง 

4. การเขียนบรรณานุกรมไมถูกตอง 4.  ใหศึกษารูปแบบการเขียนบรรณานุกรม 
5. เอกสารอางอิงไมใชเลมปฐมภูมิ 5.  ควรใชเอกสารอางอิงเลม ปฐมภูมิ จากคนท่ีทําจริง ๆ  
6. ไมมีบทสรุป  ในแตละบท 6.   ควรมีบทสรุปในแตละบท   ซ่ึงเปนสาระสําคัญ 

 
  3. งานวิจัย 

ขอผิดพลาดท่ีพบบอย ๆ ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 
1. เนื้อหาไมถูกตองตามรูปแบบของ 
 การวิจยั 

การเขียนงานวิจัย   ควรมีขอมูลตอไปนี้ 
 -  มีความลึกซ้ึงทางวิชาการ 
 -  มีกระบวนการท่ีสมบูรณ 
 -  ตองเขียนความเปนมาและความสําคัญของการวิจยั 
 -  การเขียนงานวจิัยตองมีขอบเขตท่ีชัดเจน คือ  
  เขียนตัวแปรอิสระใหสอดคลองกับตัวแปรตาม 
 -  การสํารวจแบบสอบถามควรสํารวจดวยตนเอง 
  และมีตัวอยางของแบบสอบถามแนบมาใหดูดวย 
 -  การตอบคําถาม ควรเขียนในวัตถุประสงคของงานวิจยั 
 -  ตองเขียนใหถูกตองตามรูปแบบของการเขียนงานวิจยั 

 
 



  3. งานวิจัย (ตอ) 

ขอผิดพลาดท่ีพบบอย ๆ ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 
2.  มีการพิมพผิดมากท้ังภาษาไทย/ 
 อังกฤษ การเรียงลําดับเลขหนาและ 
 ความชัดเจนในการถายเอกสาร
ของ 
 ผลงานท่ีเสนอ 

2.  ตองใชความรอบคอบในการพิสูจนอักษร การเรียงเลขหนา 
 และความชดัเจนของผลงานทุกเลมกอนสง 

3.  การเขียนบรรณานุกรมไมถูกตอง 3.  ใหศึกษารูปแบบการเขียนบรรณานุกรม 

4.  หนังสือท่ีนํามาอางอิงลาสมัย  
 และนอยเลม   บางวิชาไมมีการ
 คนควา  จากตําราตางประเทศ 

4.  ตองอางอิงหนงัสือท่ีทันสมัย  ยกเวนบางสาขาวิชาท่ีตองใช 
 หนังสือเกามาอางอิง  ควรคนควาจากหนังสือหลาย ๆ เลม   
 และควรจะมีการคนควาจากตําราของตางประเทศดวย   
 ในบางสาขาวชิา 

 

ขอเสนอแนะในการเขียนผลงานทางวิชาการใหมีคุณภาพดี 

 การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึนใหไดผลงานท่ีมีคุณภาพด ี  ตามเกณฑท่ี 
ก.พ.อ. กําหนดนั้น   มีขอเสนอแนะเก่ียวกบัการจัดทําเอกสาร   ดังนี ้
1.  การเขียน   เอกสารประกอบการสอน  เอกสารคําสอน  หนังสือ  ตํารา     
 1.1 รูปแบบของการเขียน   ควรคํานึงถึงเร่ืองตาง ๆ เชน การพมิพประณีต ชัดเจน เวนวรรคตอนและ
ชองไฟ  มีความตอเนื่องในการเสนอเน้ือหา   มีหัวขอชัดเจน ใชศัพททางเทคนิคถูกตอง  มีการอางอิงแหลง
วิชาการท่ีผูเขียน ไดศึกษาคนควา  (เชน คัดลอก   หรือยกขอความ ภาพ แผนภูมิ ภาพประกอบ  ตารางฯลฯ)   ใน
รูปแบบท่ีสมํ่าเสมอ  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  ใชคําสุภาพท่ีนิยมใชในภาษาเขียน   ตัวสะกดการันตตองถูกตอง 
ศัพทบัญญัติตาง ๆ ตองถูกตองและใหตรงกันตลอดท้ังเลม   การใชวรรคตอนเหมาะสม   ขอความอานเขาใจงาย   
กระชับ   และมีความสัมพันธกันเปนอยางดี   การเรียบเรียงเร่ืองราวในแตละยอหนา  แตละบท  ตองมีความ
เกี่ยวเนื่องกัน  สํานวนและโวหารตองเปนภาษาเขียนและเหมาะกับเร่ืองแตละตอน 
 
 
 
 



 1.4 ความสมบูรณและความลึกซ้ึง    ควรมีขอบเขตคลุมเนื้อหาวิชาท่ีผูเขียนมุงหมายครบถวน 
แตละเร่ือง   แตละตอน  การอธิบายหรือวิเคราะห  ควรใหละเอียดถ่ีถวนและลึกซ้ึง  ควรมีสวนประกอบอ่ืน  เชน  
ภาพประกอบ  ตาราง  แผนภมิู  ฯลฯ   ซ่ึงเปนประโยชนแกการอานและการคนควาตอไปของงานแตงเรียบเรียง  
หนังสือ  ตําราเลมนั้น  และควรเสนอแนะหนังสือหรือเอกสารประกอบการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ  เชน  หนังสือ  
ตํารา  วารสาร  และงานวิจยั ฯลฯ 
 1.5 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และความทันสมัยในวงวิชาการ   หมายถึง   ผลงานทางวิชาการ 
ท่ีจัดทําจะตองมีเนื้อหาสาระที่มีความใหม   สรางสรรคเกิดประโยชนแกวงวิชาการ  และเนื้อหาที่มีขอมูลใหม ๆ  
ท่ีสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางวิชาการในปจจุบัน    ซ่ึงส่ิงท่ีจะสะทอนใหเหน็คือ แหลงขอมูลท่ีนํามาใช
ในการศึกษาคนควา  เชน  หนังสือ  ตํารา  ท่ีมีเนื้อหาเปนปจจุบันและทันสมัย 
 
2.   การเสนอผลงานวิจัย 
 2.1 ความชัดเจนของปญหาการวิจัย    แสดงความชัดเจนของปญหา  และความจําเปนท่ีจะตอง
ทําการศึกษาวจิัยในปญหาดงักลาว   ตลอดจนความนาสนใจของปญหาท่ีศึกษา  กําหนดขอบเขตของปญหา   
ขอตกลงเบ้ืองตนและใหคํานิยามเชิงปฏิบัติการตัวแปรท่ีสําคัญ   และศัพทเฉพาะท้ังหมด 
 2.2 การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   มีการประมวลความรูในทางทฤษฏี    ศึกษา
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีกําลังศึกษา   และแสดงความเช่ือมโยงความรูท่ีไดศึกษาวเิคราะห 
จากผลงานท่ีมีอยูแลวนั้นกับการวิจยัปจจุบันท่ีกําลังทํา   เพ่ือหาแนวทางและวางรูปแบบของการวิจยัใหตอบ
ปญหาท่ีตั้งไวสําหรับการวิจยั 
 2.3 แบบแผนของการวิจัย   ตองตอบสนองปญหาซ่ึงต้ังไวสําหรับการวิจยั  หากเปนงานวจิัยท่ีมีการตั้ง
สมมุติฐาน  การต้ังสมมุติฐานตองเปนไปอยางถูกตอง  เชน มีรากฐานทางวิชาการจากการประมวลความรูใน
เอกสาร  ตํารา  และผลงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ  มีนิยามของตัวแปรอยางชัดเจน สอดคลองกับปญหาการวิจัย 
 2.4 กลุมตัวอยางและวิธีสุมตัวอยาง  ถูกตองตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับปญหาการวิจัย 
 2.5   วิธีดําเนินการวิจัย   มีข้ันตอนและวิธีการเหมาะสมตอเร่ืองท่ีวิจัย 
 2.6   การวิเคราะหขอมูล   มีความถูกตองและเหมาะสม ใชวิธีการทางสถิติ (ถามี) อยางเหมาะสมถูกตอง  
สามารถทดสอบสมมุติฐานท่ีตั้งไวได  พรอมท้ังรายงานผลการวิจัย  การวิเคราะหขอมูลและ 
การสรุปผล 
 2.7 สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ  ประมวลและตีความตลอดจนอภปิรายผลของการวิจัย  และ
แสดงความเช่ือมโยงผลของการวิจยันี้เขากบัมวลความรูเดิมท่ีศึกษามา 
 2.8   การอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูล   มีรูปแบบของการอางอิงแหลงวิชาการท่ีถูกตอง  ตามหลักสากล
นิยม   และมีความสม่ําเสมอในการใชรูปแบบน้ัน 
 2.9 ความสําคัญและประโยชนของเร่ืองท่ีวิจัย   เร่ืองท่ีศึกษาวจิัยเปนเร่ืองท่ีมีคุณคาและมีประโยชน
ทางดานวิชาการ   หรือสามารถนําผลการวิจัยไปใชใหเปนประโยชนตอสวนรวมได 
 
 
 
 



ขอเสนอแนะท่ัวไปในการจัดทําผลงานทางวิชาการ 
  1.  จัดทําตนฉบับใหเรียบรอย    ตรวจสอบความถูกตองของการสะกดการันต    
  2. ช่ือบท   ไมควรวงเล็บภาษาอังกฤษใสไว   ถาหากตองการจะใหมีจะตองมีเหมือนกนัทุกบท 
  3.    ควรพิสูจนอักษรดวยความประณีต   
  4.   การแกคําผิด  จะใชวิธีทําใบแทรกแกคําผิดไมได    หรือจะแกโดยเขียนลงในหนาก็ไมได 
  5. ตํารา   หนังสือ     ควรตองพิมพ  2   หนา   
  6.    รูปภาพหรือแผนภูมิ ตองชัดเจนและส่ือความหมายได   
  7. หนาคํานํา   สารบัญ  สารบัญภาพ และสารบัญตาราง  ควรใชตวัอักษร  ก  ข  ค    หรือตัวเลข 
ในวงเล็บ    เชน (1) (2) (3)   เปนตน   กํากบัหนา   สําหรับหนาท่ีเปนบทท่ีหรือบรรณานุกรมไมตองพิมพ 
เลขหนากํากับไว   (สมมุตวิา บทท่ี 2 ปรากฏอยูในหนา 31  ไมตองพิมพหนา 31  ลงไปเหนือคําวา  บทท่ี 2  
แตใหพิมพหนา 32   ไวในหนาถัดไป) 
  8. เม่ือข้ึนบทใหมทุกคร้ัง   ตองข้ึนหนาใหมเสมอและใหอยูหนาขวามือ    ถึงแมหนาซายมือ 
จะวางก็ใหนับหนาวางดวย    สําหรับหัวขอหลักไมควรข้ึนไวตอทายหนาใดหนาหนึง่  โดยไมสามารถพิมพ
ขอความอ่ืนในขอนั้นตอไดอีก   ในกรณีนีค้วรข้ึนหนาใหมแมวาในหนานั้น ๆ   จะเหลือพื้นท่ีอีก  1  บรรทัดก็ตาม 
  9. ระบบตัวพพิมตัวเลขและการอางอิง   เม่ือใชแบบใดตองใชแบบนั้นตลอดท้ังเลม  
  10. การเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ  ใหเสนอผลงานท้ังเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน  
งานวิจยั    ตํารา   หรือหนังสือ   ท่ีเปนรายวชิาสาขาเดียวกนัและตรงกับสาขาวิชาท่ีกําหนดตําแหนง  
  11.  คําแปลศัพททางเทคนิค   ใหใชคําศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน  
  12.  ไมควรแทรกตาราง  แผนภูมิ  หรือรูปภาพ   ลงในระหวางเนื้อหาท่ียังไมจบความ  
 
 
หมายเหตุ  ปญหาและขอบกพรอง  ขอผิดพลาดท่ีพบบอย ๆ  ขอเสนอแนะในการเขียนผลงานทางวิชาการ 
   ใหมีคุณภาพด ี  ขอเสนอแนะท่ัวไปในการจัดทําผลงานทางวิชาการ  สรุปจากขอเสนอแนะของ 
   กรรมการผูทรงคุณวุฒิทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
   ทางวิชาการ     ในการประชุมคณะกรรมการผูทรง 
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