คณะเศรษฐศาสตร์
การแลกเปลี่ ยน เรี ย นรู้
เรื่ อ ง

เทคนิ ค การเขี ย นตํา รา

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ยรามคํา แหง

เทคนิ ค การเขี ยนตํา รา
ตํา ร า หมายถึง เอกสารทางวิชาการทีเ่ รียบเรียงอย่างเป็ นระบบ อาจเขียนเพือ่ ตอบสนองเนื้อหาทัง้ หมด
ของรายวิชา หรือเป็ นส่วนหนึ่งวิชา หรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรูท้ ่ี
เกีย่ วข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา ต้องได้รบั การพิมพ์
เป็ นรูปเล่มจากโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์ หรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็ นหลักใน
การเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ห นั ง สื อ หมายถึง เอกสารทางวิชาการ ทีเ่ ขียนขึน้ เพือ่ เผยแพร่ความรูไ้ ปสูว่ งวิชาการ และ / หรือผูอ้ า่ น
ทัวไป
่ โดยไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตร หรือต้องนํามาประกอบการเรียนการสอนใน
วิชาใดวิชาหนึ่ง ทัง้ นี้จะต้องเป็ นเอกสารทีเ่ รียบเรียงขึน้ อย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการทีม่ นคง
ั่
และให้ทศั นะของผูเ้ ขียนทีส่ ร้างเสริมปญั ญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่
สาขาวิชานัน้ ๆ และ/หรือ วิชาทีเ่ กีย่ วเนื่อง และต้องได้รบั การพิมพ์เป็ นรูปเล่มจากโรงพิมพ์ หรือ
สํานักพิมพ์

รูปแบบการเขียนตํารา
ตัวอย่ าง แบบที่ 1
บทที่ 1
ชื่อเรือ่ ง..............................................
1.1 ความนํา
1.2 ความสําคัญของสิง่ แวดล้อม
1.2.1 การดําเนินชีวติ
1.2.2 การตัง้ ถิน่ ฐานของประชากร
1.2.3 ทีอ่ ยูอ่ าศัย
1.3 ชนิดของสิง่ แวดล้อม
1.3.1 สิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ
1.3.1.1 ลักษณะภูมปิ ระเทศ
(1) ภูมปิ ระเทศหลัก

(2) ภูมปิ ระเทศรอง
1.3.1.2 ลักษณะภูมอิ ากาศ
(1) อุณหภูมิ
(2) ปริมาณน้าฝน
(3) ลมและพายุ
1.3.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ
1.3.2 สิง่ แวดล้อมทางสังคม
1.3.2.1 ประชากร
1.3.2.2 สิง่ แวดล้อมทางวัตถุ
1.3.2.3 สิง่ แวดล้อมทางวัฒนธรรม
1.4 บทสรุป (ถ้ามี) หากไม่เขียนหัวข้อบทสรุปไว้ ให้ยอ่ หน้าลงมาและสรุปเนื้อหาสําคัญของบทนัน้ ไว้
อย่างน้อย 1 ย่อหน้า หรือประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด
1.5 คําถามทบทวน (ถ้ามี) คําถามทีต่ อ้ งแสดงวิธที าํ ควรเฉลยคําตอบไว้ดว้ ย
1.6 เอกสารอ้างอิง
ตัวอย่ าง แบบที่ 2
บทที่ 1
ชื่อเรือ่ ง........................................
เขียนข้อความเพือ่ เป็ นการเข้าสูบ่ ทนําก่อนทีจ่ ะขึน้ เนื้อหาประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด ดังตัวอย่าง
การกําหนดหัวข้อเรือ่ ง ดังนี้
1.1 ความสําคัญของสิง่ แวดล้อม
1.1.1 การดําเนินชีวติ
1.1.2 การตัง้ ถิน่ ฐานของประชากร
1.1.3 ทีอ่ ยูอ่ าศัย
1.2 ชนิดของสิง่ แวดล้อม
1.2.1 สิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ
1.2.1.1 ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ภูมปิ ระเทศหลัก
ภูมปิ ระเทศรอง
1.2.1.2 ลักษณะภูมอิ ากาศ

อุณหภูมิ
ปริมาณน้าฝน
ลมและพายุ
1.3 บทสรุป (ถ้ามี) จะเขียนหัวข้อบทสรุปไว้หรือไม่กไ็ ด้ แต่
ต้องย่อหน้าและสรุปเนื้อหาสําคัญของบท
นัน้ ๆ ไว้อย่างน้อย หรือประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด
1.4 คําถามทบทวน (ถ้ามี) คําถามทีต่ อ้ งแสดงวิธที าํ ควรเฉลย
คําตอบไว้ดว้ ย
1.5 เอกสารอ้างอิง
ตัวอย่ าง แบบที่ 3
บทที่ 1
ชื่อเรือ่ ง..................................
เขียนข้อความเพือ่ เข้าสูบ่ ทนํา ประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด ก่อนขึน้ เนื้อหาในบท ดังตัวอย่างการกําหนด
หัวข้อเรือ่ ง ดังนี้
ความสาคัญของสิง่ แวดล้อม
1. การดําเนินชีวติ
2. การตัง้ ถิน่ ฐานของประชากร
3. ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ชนิดของสิง่ แวดล้อม
1. สิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ
1.1 ลักษณะภูมปิ ระเทศ
1.1.1 ภูมปิ ระเทศหลัก
1.1.2 ภูมปิ ระเทศรอง
1.2 ลักษณะภูมอิ ากาศ
1.2.1 อุณหภูมิ
1.2.2 ปริมาณน้าฝน
1.2.3 ลมและพายุ
1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ
2. สิง่ แวดล้อมทางสังคม

2.1 ประชากร
2.2 สิง่ แวดล้อมทางวัตถุ
2.3 สิง่ แวดล้อมทางวัฒนธรรม
บทสรุป
บทสรุป (ถ้ามี) หากไม่เขียนหัวข้อบทสรุปไว้ ให้ยอ่ หน้าลงมาและสรุปเนื้อหาสําคัญของ บทนัน้ ไว้อย่าง
น้อย 1 ย่อหน้า หรือประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด
คําถามทบทวน
คําถามทบทวน (ถ้ามี) คําถามทีต่ อ้ งแสดงวิธที าํ
ควรเฉลยคําตอบไว้ดว้ ย
เอกสารอ้างอิง
ตัวอั กษรในการพิมพ์
การพิมพ์ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษให้ใช้ตวั พิมพ์ TH SarabunPSKหรือตัวอักษร
อื่น ๆ ทีเ่ หมือนกันตลอดทัง้ เล่ม
การใช้เครือ่ งหมาย มหัพภาค ( . )
หลังจํานวนเลข ข้อความต่าง ๆ ในหน้าปกทัง้ ปกนอกและปกใน
หน้าสารบัญ หน้าสารบัญตาราง สารบัญภาพ ไม่ตอ้ งใส่มหัพภาค
ข้อความหลังเครือ่ งหมายมหัพภาคให้เว้นระยะสองช่วงตัวอักษร เช่น Sentences may be
divided into smaller units called word. A word is in the smallest part of sentence. ทัง้ นี้ยกเว้น
มหัพภาคหลังคําย่อต่าง ๆ ให้เว้นเพียง 1 ระยะตัวอักษรเท่านัน้ เช่น See also Vol. 10, p. 284 หรือ
พ.ศ. 2544
กรณีคาํ ย่อมีมากกว่า 1คําติดกัน ระหว่างมหัพภาค ไม่ตอ้ งเว้นระยะ เช่น
H.R.H. Prince Chulachakrapong
ศศ.ม.
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การใช้เครื่องหมายวรรคตอนอื่ น ๆ ให้ถือปฏิบตั ิดังนี้
เครือ่ งหมายจุลภาค (,)
หน้าเครือ่ งหมายนี้ไม่ตอ้ งเว้นระยะแต่หลังเครือ่ งหมาย
ดังกล่าวให้เว้นระยะ 1 ตัวอักษรก่อนพิมพ์ขอ้ ความต่อไป
เครือ่ งหมายอัฒภาค (;)
หน้าและหลังเครือ่ งหมายนี้ให้เว้นระยะเท่ากับ 1 ตัวอักษร
เครือ่ งหมายทวิภาค (:)
หน้าและหลังเครือ่ งหมายนี้ ให้เว้นระยะเท่ากับ 1 ตัวอักษร
เครือ่ งหมายยัตภิ งั ค์ (-)
หน้าและหลังเครือ่ งหมายนี้ไม่ตอ้ งเว้นระยะ
เครือ่ งหมายวงเล็บเล็ก (...) และวงเล็บใหญ่ […]
หน้าวงเล็บเปิ ด และหลังวงเล็บปิดให้เว้นระยะ เท่ากับ 1 ตัวอักษร
-

การใช้ตวั เลขในเอกสารและตําราควรให้เป็ นระเบียบแบบแผนเดียวกันทั้งฉบับ

-

ตัวเลขที่บอกช่วงจํานวน จะต้องใช้จาํ นวนเต็มทั้งจํานวนหน้าและจํานวนหลัง
เช่น 925-950 พ.ศ. 2544-2549 เป็ นต้น

-

ตัวเลขสองจํานวนที่จาํ เป็ นต้องเขียนติดกัน ให้คนั่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค เช่น
หน้า 8, 12 (หมายถึงหน้า 8 แล้วต่อหน้า 12) เป็ นต้น

การพิมพ์ตารางและภาพประกอบ
-

ตาราง (Table) ต้องมีหมายเลขประจําและเรี ยงลําดับ

ชื่อและเลขลําดับทีข่ องตารางให้พมิ พ์ไว้สว่ นบนของตารางในแนวชิดขอบซ้ายโดยใช้คาํ ว่า ตารางที.่ ..
(ตัวหนา) ตามด้วยชื่อตาราง (ตัวบาง)
เมือ่ จบข้อความทีเ่ ป็ นชื่อของตารางแล้วให้เว้น 1 ช่วงบรรทัดก่อนพิมพ์เส้นตาราง
กรณีทช่ี ่อื ตารางไม่จบในบรรทัดเดียวให้เริม่ บรรทัดที่ 2 โดยตรงกับอักษรตัวแรก ของชื่อตาราง
-

ภาพประกอบ (Illustration) หมายถึง ภาพอื่นใดที่ใช้ประกอบคําอธิบาย เช่น
แผนผัง แผนที่ กราฟ แผนภูมิ รู ปภาพ เป็ นต้น

ภาพประกอบทุกประเภทให้มลี าํ ดับต่อเนื่องกัน ชื่อและเลขลําดับที่
ของภาพประกอบให้พมิ พ์ทส่ี ว่ นกลางของภาพประกอบในแนวชิดขอบซ้ายใช้คาํ ว่าภาพที่ ...(ตัวหนา)
ตามด้วยชื่อภาพด้วยอักษรตัวบาง พร้อมอ้างอิง (ถ้ามี) ทีม่ า (ตัวหนา) ตามด้วยแหล่งทีม่ า ตัวบาง

เอกสารประกอบการสอน
เอกสารการสอน เป็ นผลงานทางวิชาการทีใ่ ช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของ
สถาบัน อุดมศึกษา ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหาวิชา และวิธกี ารสอนอย่างเป็ นระบบ จัดเป็ นเครือ่ งมือที่
สําคัญของผูส้ อนในการใช้ประกอบการสอน (ประกาศ กพอ. พ.ศ. 2550)

เอกสารคําสอน
เอกสารคําสอน คือ ผลงานทางวิชาการทีใ่ ช้สอนวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ที่
สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาทีส่ อน และวิธกี ารสอนอย่างเป็ นระบบ อาจพัฒนาขึน้ จากเอกสารประกอบการ
สอน จนมีความสมบูรณ์มากกว่าเอกสารเอกสารประกอบการสอน จัดเป็ นเครือ่ งมือสําคัญของผูเ้ รียนที่
นําไปศึกษาด้วยตนเองได้ หรือเพิม่ เติมขึน้ จากการเรียนในวิชานัน้ ๆ (ประกาศ กพอ. พ.ศ.2550)

จะเริ่มต้นทําผลงานอย่างไร?
- อาจารย์รบั ผิดชอบสอนวิชาใดในหลักสูตร
- อาจารย์ตอ้ งขยัน อ่านหนังสือ ตํารา และวารสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาทีต่ นเองสอน เพือ่
นํามาใช้เตรียมเป็ นเอกสารประกอบการสอน
- เตรียมให้มหี วั ข้อครบถ้วนทัง้ รายวิชา หรือส่วนของรายวิชาทีร่ บั ผิดชอบสอน
- เป็ นคูม่ อื ของอาจารย์ผสู้ อนใช้ประกอบการสอน
เมือ่ ทําสําเร็จครบถ้วน นันคื
่ อ เอกสารประกอบการสอน เป็ นผลงานเพือ่ ใช้ยน่ื ขอประเมินการ
สอนได้
- การประเมินการสอน จะกระทําระดับคณะ หรือสํานัก แต่ตอ้ งประเมินจริงๆ
- เอกสารทุกอย่างจะต้องถูกส่งไปตรวจสอบอีกครัง้ ทีส่ กอ. เมือ่ ผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้ว
บางครัง้ ผูท้ รงคุณวุฒอิ าจขอดูเอกสารประกอบการสอน

ขั้นตอนการผลิตผลงานทางวิชาการ
- ต้องสะสม Textbook / Review / บทความวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาหรือหัวข้อทีร่ บั ผิดชอบสอนให้มาก
ทีส่ ดุ
- รวบรวมข้อมูลรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับหัวข้อทีร่ บั ผิดชอบสอน
- เป็ นนักสะสมข้อมูล
- รวบรวมเนื้อหาจากเอกสารหลักก่อน
- เพิม่ เติมรายละเอียดจากเอกสารเล่มอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและจากวารสารใหม่ๆ เพือ่ ให้ทนั สมัย
- อ่านและแก้ไขสิง่ ทีย่ งั ไม่ถกู ต้องและไม่สมบูรณ์ เช่น พิมพ์ผดิ พลาด ตกหล่น
- ต้องอ่านทบทวนหลายๆ ครัง้

คุณวางแผนหรือยัง...?
จะเขียนตํารา / หนังสือ ...เรือ่ งใด.....?
สิง่ ใดคิดไปถึงสิง่ นัน้ ย่อมเป็ นไปได้

