
      เทคนิคการสร้างผลงานทางวิชาการ        
      เอกสาร บทความ หนังสือ ต ารา วิจัย 
 

 ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 



ศ.ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

พระราชด ารัส พระราชทานแก่คณะครู และนักเรียน
 โรงเรียนจิตรลดา ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓ 

“.....การด ารงชีวิตที่ดี จะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา
และการปรับปรุงตัวนี่  จะต้องมีความเพียรและความ
อดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่มีความเพียร ไม่มีความ
อดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย และเมื่อท้อใจไปแล้ว
ไม่มีทางที่จะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองแน่ๆ......” 



ผลงานการเขียน 
ทางวิชาการ 

   เอกสาร บทความ   
   หนังสือ ต ารา     

ผลงานวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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ผลงานวิจัย 
 รายงานผลการวิจัย  
 บทความวิจัย 
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     ผลงานทางวิชาการ  

เอกสาร ประกอบการสอน  
เอกสารค าสอน  

  บทความวิชาการ 

หนังสือ    ต ารา 

      สิ่งประดิษฐ์  เครื่องทุ่นแรง งานสร้างสรรค์ 

    การบริการวิชาการ 

  ผลงานวิจัย 

  บทความวิจัย 



ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
เอกสารประกอบ 
การสอน 

   เอกสารค าสอน 

บทความ หรือ หนังสือ 
 หรือ ต ารา 

 วิจัย หรือ 
 วิจัย และ 

     หนังสือ 
  หรือ ต ารา 
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    คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
    ๑.  การสอน ต้องได้ในระดับ  
             ช านาญ ช านาญพิเศษ เชี่ยวชาญ 
    ๒.  เอกสารประกอบการสอน (กรณี ขอ ผศ.) 
    ๓.  เอกสารค าสอน (กรณี ขอ รศ.) 
    ๔. เอกสารค าสอน  หรือต ารา (กรณี ขอ ศ.) 
    

  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
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                 ก าหนดกรอบการเขียน  ก าหนดผลงานที่จะ  
                 เขียน ให้เป็นไปตามเกณฑ ์

    

การเริ่มต้นท าผลงานทางวิชาการ 
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                        จด บันทึก พิมพ์ ท าไฟล์บรรณานุกรม 
                       ท าโครงร่าง ท าหัวเรื่อง หัวข้อย่อย 

                หาความรู้ ค้นคว้า ฟัง ติดตามความก้าวหน้า   
               ทางศาสตร์ที่ต้องการด ารงต าแหน่ง   

คิด 

อ่าน 

รวบรวม 



                เริ่มต้นท าอะไรก่อนดี 
  ในฐานะผู้สอน    
       สิ่งแรกที่ควรค านึงถึงคือ 
       จะเอาอะไรไปสอนผู้เรียน    นั่นคือการหาความรู้ 
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       จะไปหาที่ไหน    
  หาทางอินเทอร์เน็ต วารสารวิชาการ ต าราทั้ง
ภาษาไทย ต่างประเทศในศาสตร์ที่สอน เข้าอบรม 
ประชุมวิชาการ พูดคุยกับอาจารย์ในสาขาวิชา
เดียวกัน หาหนังสือ เอกสารค าสอนจากสถาบันต่างๆ 
    



•   เอกสารประกอบการสอน (ผ.ศ.)  
•   เอกสารค าสอน  (ร.ศ.) 

 วิจัย 

 ดีเด่น   

 ผลการประเมิน 

   ดีมาก 
  ต ารา หรือ หนังสือ 

 ด ี
  ผลงานทางวิชาการ 
     ในลักษณะอื่น 
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  จะเรี่มต้นเขียนอะไร 



           ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

      สิ่งประดิษฐ์  เครื่องทุ่นแรง งานสร้างสรรค์ 

     วัคซีน   สิ่งก่อสร้าง   งานแปล  สารานุกรม 

    ต้องประกอบด้วยค าอธิบาย บทวิเคราะห์  
            ที่แสดงความก้าวหน้าในศาสตร์ 
    ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือหลักฐานแสดงคุณค่า  
 ของผลงาน 
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                การเขียนเอกสารทางวิชาการ 

เอกสารประกอบการสอน 

เอกสาร สื่อ ใช้ประกอบการสอน ประกอบด้วย
ค าอธิบายรายวิชา แผนการสอน หัวข้อบรรยาย มี
รายละเอียดพอสมควร รายชื่อบทความ บรรณานุกรม 
หนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสาร 
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เน้นการเป็นเครื่องมือส าคัญของอาจารย์ในการสอน 



   เอกสารค าสอน 
          เอกสาร ท่ีจัดเป็นเป็นรูปเล่ม ใช้ในการสอน    
     ประกอบด้วยค าอธิบายรายวิชา แผนการสอน  
    หัวข้อบรรยาย มีรายละเอียดพอสมควร รายชื่อ    
    บทความ บรรณานุกรม หนังสืออ่านประกอบ                          
    บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสาร แผนภูมิ ตัวอย่าง      
    กรณีศึกษา แบบฝึกปฏิบัติ การอ้างอิง และ     
    บรรณานุกรมที่ทันสมัย 
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เน้นการเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนของผู้เรียน 



  ต ารา  
   ครอบคลุมสาระวิชา  
หรือเป็นส่วนหนึ่งวิชาที่สอน 

 ใช้ไม่ต่ ากว่า ๑ ภาคการศึกษา      

   พิมพ์โรงพิมพ์หรือถ่าย
ส าเนาเย็บเล่ม 

         รูปแบบ 
    รูปเล่ม 

            ค าน า 
         สารบัญ 
         เนื้อเรื่อง 
         การอธิบาย 
   วิเคราะห์    สรุป 
    อ้างอิงทันสมัย 
      บรรณานุกรม            

   ได้รับการตรวจสอบ และ
รับรองการเผยแพร่  
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  หนังสือ 

            ค าน า 
         สารบัญ 
         เนื้อเรื่อง 
         การอธิบาย 
   วิเคราะห์    สรุป 
    อ้างอิงทันสมัย 
      บรรณานุกรม 
            

    รูปแบบ 

   ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับหลกัสูตร    

   เขียนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง 
 ให้สาขาวิชา   

   เผยแพร่พิมพ์โรงพิมพ์ หรือ      
       สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ 
       ไม่ต่ ากว่า ๔ เดือน   

   ได้รับการตรวจสอบ และ
 รับรองการเผยแพร่  
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    แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ   
  เอกสาร บทความ หนังสือ ต ารา  

     คิด  

    อ่าน  

   เรียบเรียง  

  รวบรวม  
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การก าหนดความคิด 
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   ต ารา      
  หนังสือ 

  สาระ 

 โครงร่าง 

 หลักสูตร 

 เขียนร่าง 

   อ่าน  
 บรรณานุกรม   บันทึก  

 อ่าน  ตรวจทาน 



ต าราต้องก าหนดเนื้อหาสาระให้เป็นไป
ตามหลักสูตร 

หากเป็นหนังสืออาจพิจารณา ให้มีเนื้อหา
สาระเป็นส่วนประกอบของหลักสูตรเพื่อ
การเรียนการสอนก็ได้ 
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      หลักสูตร 



พิจารณาความยากง่ายเหมาะสม กับระดับของ
ผู้เรียน 

รายละเอียดให้สอดคล้องกับช่วงเวลา และ
หน่วยกิตที่ก าหนดให้ 

 หาตัวอย่าง โจทย์ กรณีศึกษาให้เหมาะสม 

 หาเอกสารที่ทันสมัย หลายเล่ม 
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     ก าหนดสาระ 



 ก าหนดโครงร่าง 

เขียนโครงร่างชั่วคราว 

กระจายหัวข้อย่อยให้สอดคล้องกับเวลาที่
ก าหนด 

ก าหนดหัวข้อย่อยให้เรียงล าดับเนื้อเรื่อง 

ก าหนดสาระให้มีความยาวใกล้เคียงกัน 
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ตัวอย่างโครงเรื่อง  การเขียนรายงานทางวิชาการ 
๑. ความน า 
       ๑.๑  ความหมาย 
       ๑.๒  ความส าคัญของการเขียนรายงานทาง  
                วิชาการ 
๒. ประเภทของรายงาน 
       ๒.๑  รายงานจากเอกสาร 
       ๒.๒ รายงานจากการวิจัย 
       ๒.๓ รายงานจากการปฏิบัติงาน 
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ท าบรรณานุกรมชั่วคราว เพื่อเป็นแนวทางในการ
เขียน 

ท ารายละเอียดของเอกสาร หนังสือ ต ารา ที่จะ
เป็นส่วนหนึ่งของการอ้างอิง เช่นรหัสหนังสือ 
สาระย่อของแต่ละบท 

พิมพ์บรรณานุกรมตามที่แต่ละสถาบันก าหนด 
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      บรรณานุกรมชั่วคราว 



       การอ่าน 

อ่านตามโครงร่างที่ก าหนด เช่นอ่านเรื่องที่ตรงกับ
หัวข้อย่อยที่จะเขียน ในหัวข้อที่ ๑.๑ ก่อน 

อ่านเร็วๆ จับแต่ประเด็นส าคัญ 

อ่านละเอียด ถ้าต้องการน าความบางตอนไปอ้างอิง 

ไม่อ่านถ้าไมต่รงกับหัวข้อย่อยท่ีวางไว้ในโครงเรื่อง 
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       การจดบันทึก  

จดบันทึกทุกค า ถ้าต้องการน าข้อความตอน
นั้นไปอ้างอิง ถ้าจดไม่เกิน ๔๐ ค า ให้ใส่
เครื่องหมายอัญประกาศ (“-------”) 

ถ้าเกิน ๔๐ ค า ให้พิมพ์ เว้นหน้า และ หลัง จาก
คั่นหน้าปกติ เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าเปน็การลอก
ข้อความตรง (Direct Quotation) 
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ตัวอย่าง  การคัดลอกข้อความ 
         การเขียนต าราจ าเป็น ต้องเลือกภาษาที่เหมาะสม 
ปรีชา ช้างขวัญยืน (๒๕๔๘: ๑๒๖-๑๒๗) เสนอว่า  

                       ภาษามาตรฐานซึ่งใช้เขียนต ารา 

               มีจุดประสงค์เฉพะตัว ได้แก่ความตรง 

               แจ่มแจ้ง กะทัดรัด และสุภาพ การใช้ 

               ภาษาชนิดนี้ จึงต้องเลี่ยงลักษณะอื่นๆ 

               คือ ความก ากวม การเร้าอารมณ์ การ 

               พูดอ้อมค้อม การพรรณนา เป็นต้น 
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   การจดบันทึก 

ควรจดประเด็นส าคัญจากการอ่าน เป็นภาษา
ส านวนของผู้เขียนเอง ไม่ควรลอกข้อความทั้งหมด 

  ขณะจดบันทึก หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หรือข้อ
วิพากษ์ วิจารณ์ ให้จดบันทึกไว้ด้วย โดยหมายเหตุ
ว่าเป็นข้อคิดของผู้เขียน เพื่อไม่ให้สับสนตอนเขียน
ร่างว่าเป็นการคัดลอกความคิด หรือข้อเขียนจาก
เรื่องที่อ่านหรือไม่ 
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เมื่อรวบรวมข้อมูลได้ครบ ตามโครงร่างที่วางไว้  ก็เริ่ม
เขียนทีละหัวข้อ ไปจนจบ 

การเขียนไม่จ าเป็นต้องเขียนความน าก่อน จะเขียนข้อใด
ก่อนก็ได ้

ควรเขียนแต่ละหัวข้อย่อย ให้ครบก่อนขึ้นหัวข้อต่อไป 

หากข้อมูลในหัวข้อใดมีสาระน้อยไปให้อ่านเพิ่ม เพื่อเขียน
ขยายความหรือเพิ่มตัวอย่าง 

เขียนครบทุกหัวข้อที่ก าหนดไว้ อ่านตรวจทานอีกครั้ง 
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    เขียนร่าง 



 ตรวจทาน 

ตรวจสอบระเบียบการอ้างอิง บรรณานุกรม จัด
รูปเล่ม 

ตรวจสอบตัวสะกดการันต์ วรรคตอน ย่อหน้า 

ตรวจสอบความต่อเนื่องของ เนื้อหาสาระ 

ตรวจทานความสมบูรณ์ของต ารา หนังสือ 
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     ข้อบกพร่องในการเขียนหนังสือ ต ารา 
ด้านเนื้อหาสาระ 
๑. ไม่สอดคล้องกับหลักสูตร 
๒. อ้างอิงเก่ามาก ไม่อ่านเพิ่มเติม 
๓. ไม่ครบถ้วน ตามหัวข้อที่ก าหนด 
๔. สาระง่ายเกินไป เป็นระดับประถม มัธยม    
๕. ไม่เรียงล าดับสาระ ไม่เชื่อมโยงกัน 
๖. ความสั้น ยาว ของบทแตกต่างกันมาก 
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     ข้อบกพร่องในการเขียนหนังสือ ต ารา 
ด้านการเรียบเรียง 
๑. การเรียบเรียงใจความไม่ต่อเนื่อง ขาดความเชื่อม

ระหว่างแต่ละย่อหน้า 
๒. ใช้ภาษาส านวนยากไป เข้าใจยาก 
๓. ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษปนกัน ใช้ตัวย่อ เช่น 

       การประกันคุณภาพใช้ระบบ PDCA และบริหาร  
แบบ AIC 
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๕. ภาษาอังกฤษ อนุโลมให้ใช้เมือ่เป็นชื่อคน เช่น
Soles, Derek. (2005) เสนอว่าความ
เชื่อมโยงความเปน็สิ่งจ าเป็นที่ช่วยให้ผู้อ่าน
เข้าใจความคิดของผู้เขียนได้ชัดเจนขึ้น 

๖. ค าง่ายๆที่เป็นที่ทราบกันทั่วไป ไม่ใช่ศัพท์ทาง
วิชาการ ไม่ต้องวงเล็บภาษาอังกฤษ เช่น 
คุณภาพ (Quality) ผู้เขียน (Writer) 
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๗. การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในสาระ 
ตามปกติ ไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน เช่น 
เครื่องหมายจุลภาค ( , ) ภาษาไทยใช้เว้นวรรค 

ตัวอย่าง  การเขียนรวมทั้ง บทความ, เอกสาร      
ประกอบการสอน, เอกสารวิชาการ 

เฉพาะในบรรณานุกรม ที่ต้องใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน เขียนตามระบบที่สถาบันก าหนด 
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ด้านรูปแบบ 
 

๑. การอ้างอิงต้องคงเส้นคงวาตลอดทั้งเล่ม ที่นิยมคือ  
      คนไทย ใส่ชื่อต้น ตามด้วยนามสกุล วงเล็บปีที่เขียน 
เช่น ชุติมา สัจจานันท์ (๒๕๔๒) บทความวิชาการมีความส าคัญ ต่อ

ผู้เขียน วงวิชาการ วิชาชีพ และสังคม 

๒.  อ้างอิงชาวต่างประเทศ เอานามสกุลขึ้นก่อน เช่น 
       Craswell, Gail (2005: 3) กล่าวว่า “กฎข้อแรกของการ

เขียนคือความแจ่มแจ้งชัดเจน 
        ดูการเขียนบรรณานุกรมจากระเบียบของ                        
                      มหาวิทยาลัย    
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๓. การอ้างอิงต้องชัดเจน ไม่ควรไว้ท้ายข้อความทุกย่อ
หน้า เพราะเหมือนลอกคนที่อ้างมา ไม่ได้เขียนเอง 
จึงต้องอ้างชัดเจนว่าความคิด ข้อเขียนของคนที่อ้าง
มาจากข้อความใด สิ้นสุดท่ีใด 

๔. เมื่ออ้างอิงในสาระแล้ว ต้องปรากฏตรงกันใน 
บรรณานุกรมด้วย 

๕. ตรวจสอบ ชื่อนามสกุล ปีที่เขียน ให้ตรงกัน และ
ถูกต้อง ทั้งการอ้างอิง และบรรณานุกรม 

 

 
ศ.ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 



       ข้อเสนอแนะ 

๑. เขียนทีละหนึ่งย่อหน้าของหัวข้อย่อย 

๒. เขียนทุกวัน อย่างน้อยวันละหนึ่งหน้า 

๓. เขียนแล้วอ่านข้อความท่ีเขียน ถ้าไม่เข้าใจให้
ปรับแก้ใหม่ 

๔. เขียนตามโครงเรื่องที่เขียน 

๕. อ่านพระมหาชนก ถ้าเริ่มท้อถอย 
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 ๖. วางเป้าหมายการเขียนเพื่อเป็นวิทยาทาน 

 ๗. ให้คิดว่าเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ต้องเขียนงาน
วิชาการไว้ให้ศิษย์ได้ศึกษา 

 ๘. วางแผนการท างาน และท าตามแผน 

 ๙. ไม่ควรรีบเร่งจนเกินไป ท าให้งานบกพร่อง
ผิดพลาดมาก 

 ๑๐. เมื่อส่งผลงานแล้วไม่ต้องคิดว่าจะได้หรือไม่ได้ 
เมื่อท าดีที่สุดแล้ว ผลงานนั้นเป็นของเรา 



ไม่มีใครเขียนเก่งมาตั้งแต่เกิด 
        เตือนสติตัวเองด้วยข้อความข้างต้น  
             แล้วมุมานะเขียนต่อไป  
         ขอให้ทุกคนประสบความส าเร็จ 
          มีความสุขในการแต่งหนังสือต ารา 
            เพื่อให้ความรู้แก่ศิษย์ต่อไป 
              ด้วยความปรารถนาดี 
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           งานอาจารย์ระดับอุดมศึกษา 
 ต้องสร้างสรรค์ค้นคว้าหาสิ่งใหม่ 
เพื่อประโยชน์ของชนในชาติไทย 
จักเรียนรู้ก้าวไกลไม่อับจน   
         อาจารย์ต้องทนยากล าบากหน่อย 
อย่าท้อถอยท าดีย่อมมีผล 
สร้างงานวิชาการสานศาสตร์ตน 
เป็นมาตรฐานสากลล้นค่าเอย 
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