คู่มือการเขียนเอกสารประกอบการสอน
และสื่อประกอบการสอน(Power Point)

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2560

คานา
คู่มือการคู่มือการเขียนเอกสารประกอบการสอนและสื่อประกอบการสอน(Power Point)
เล่มนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้เป็นคู่มือกับคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ใช้
เป็นแนวทางในการจัดทาผลงานทางวิชาการแก่คณาจารย์ในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ และให้
เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อนาเสนอขอพิจารณาอนุมัติตามที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้สนับสนุน
งบประมาณให้กับคณาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการในการประกบการเรียนการสอนของคณาจารย์
ทั้งตารา เอกสารประกอบการสอน และสื่อการสอน (Power Point)
ดังนั้นทางทีมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ หวังว่าคู่มือเล่มนี้จะอานวย
ประโยชน์แก่ผู้ทาผลงานทางวิชาการได้พอสมควร และสามารถเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ใน
การศึกษาเพื่อจัดทาผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล หากมีข้อผิดพลาดประการใด
ยินดีรับคาติชมและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงต่อไป

ทีมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ
22 มีนาคม 2560

การจ่ายเงินอุดหนุนการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินในลักษณะเหมาจ่ายเงินนอกงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. เอกสารประกอบการสอน ตาราหรือวิจัย รายละวิชาละไม่เกิน 5,000 บาท
2. บทความทางวิชาการ บทความละไม่เกิน
2,000 บาท
3. สื่อการสอนประจารายวิชา รายวิชาละไม่เกิน
1,000 บาท
หลักเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการพิจารณาในการจ่ายเงินอุดหนุนการจัด
ผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดังนี้
1. เอกสารประกอบการสอนหรือตารา มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.1 ต้องเรียบเรียงตามหลักการทางวิชาการ มีการจัดพิมพ์ตามรูปแบบเดียวกันกับการ
ขอตาแหน่งผลงานทางวิชาการ (ผศ. หรือ รศ.)
1.2 มีความหนาไม่น้อยกว่า 200 หน้าของกระดาษ A4
1.3 ต้องไม่เป็นตาราหรือเอกสารประกอบการสอน ที่เคยได้รับเงินอุดหนุนจาก
มหาวิทยาลัยมาก่อนเว้นแต่จะได้รับการปรับปรุงเนื้อหา และพัฒนาเนื้อหาใหม่ ให้มี
ความทันสมัยไม่น้อยกว่า 30 ของเนื้อหาเดิม
1.4 ต้องเป็นตาราหรือเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นในปีการศึกษาที่จะของบประมาณอุดหนุน
เท่านั้น
2. บทความทางวิชาการมีหลักเกณฑ์ดังนี้
2.1 ต้องเรียบเรียงหรือเขียนขึ้นตามหลักการทางวิชาการ
2.2 มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้า ของหน้ากระดาษ a4
2.3 มีการตีพิมพ์ในวารสาร หนังสือ ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ใน
ปีที่ขอรับเงินอุดหนุน
2.4 ต้องไม่เป็นบทความทางวิชาการ ที่เคยได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นใน
มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์มาก่อน
3. สื่อการสอนประจารายวิชา (Power Point) มีหลักเกณฑ์ดังนี้
3.1 สื่อการสอนที่จะมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน ต้องจัดทาสื่อการสอนทั้งรายวิชา มีการ
ออกแบบสื่อการสอนที่น่าสนใจ ตรงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
3.2 สื่อการสอนที่ผลิตขึ้นอาจะเป็น บทเรียนสาเร็จรูป ชุดการสอน ศูนย์การเรียน
Power Point CAI แผ่นใส วิดีโอ หรือสื่อประเภทอื่นๆ ที่คระกรรมการพิจารณาแล้ว
ว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

3.3 ต้องเป็นสื่อที่ไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มา
ก่อน
3.4 อาจารย์ประจา 1 คนจะขอเงินอุดหนุนได้ภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา
3.5 จานวนหน้าต้องไม่ต่ากว่า 125 หน้า ประกอบด้วย Power Point หน้ากระดาษละ
2 เฟรม รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 250 เฟรม
3.6 โดยเนื้อหาในเล่มสื่อประกอบการสอน (Power Point) จะประกอบไปด้วย
- ปกนอก
- ปกใน
- คานา ที่มีเนื้อหาครอบคลุม เกี่ยวกับ ความสาคัญ ความจาเป็น จุดมุ่งหมายใน
การเรียนการสอน โดยเนื้อหาประมาณ ครึ่งหน้ากระดาษ A4 (ตามเล่มคู่มือ)
- สารบัญ
- แผนบริหารการสอนประจารายวิชา
- อ้างอิงใต้ภาพ (ในกรณีที่ในเนื้อหามีรูปภาพ ต้องใส่ที่มา)
- อ้างอิง

คู่มือการเขียนเอกสารประกอบการสอน
และสื่อประกอบการสอน(Power Point)
รูปแบบการจัดทาเอกสารประกอบการสอนหรือตารา
ตัวอักษรและขนาดที่ใช้พิมพ์
1. การพิมพ์จะต้องใช้ตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ตลอดทั้ง
เล่มและใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer)
2. ขนาดแบบอักษร ให้ใช้ 4 ขนาด ดังนี้
2.1

ขนาด 22

2.2
2.3

ขนาด 18 พอยต์ หนา ใช้กับหัวข้อที่ชิดว้ายหรือหัวข้อใหญ่
ขนาด 16 พอยต์ หนา ใช้กับหัวข้อรองหรือหัวข้อย่อยหรือหัวข้อที่ต้องการเน้น
ตามความเหมาะสม
ขนาด 16 พอยต์ ใช้กับการพิมพ์เนื้อหา

2.4

พอยต์ หนา ใช้กับข้อความกาหนดตอนต่างๆ ที่ปรากฏอยู่
กลางหน้ากระดาษ เช่น คานา สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญ
ภาพประกอบ ประกาศคุณูปการ บทที่ บรรณานุกรม
ภาคผนวก และอื่นๆที่เหมาะสม

กระดาษและการตั้งค่าหน้ากระดาษที่ใช้พิมพ์
1. ปก ให้ใช้กระดาษ A4
2. กระดาษที่ใช้พิมพ์เนื้อหาเป็นกระดาษที่ไม่มีเส้นบรรทัดขนาด A4 ชนิด 80 แกรม
3. ขอบกระดาษด้านบนและด้านซ้ายให้เว้นห่างจากริมกระดาษ 1.5 นิ้ว หรือ 3.8
เซนติเมตร
4. ขอบกระดาษด้านล่างและด้านขวาให้เว้นห่างจากริมกระดาษ 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร

การแบ่งบทและหัวข้อในบท
1. บท
การเริ่มต้นบทใหม่ให้ขึ้นหน้าใหม่ทุกครั้ง โดยเว้นจากกระดาษ 1.5 นิ้ว และพิมพ์คาว่า
“บทที”่ ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ พิมพ์ชื่อบทให้ต่าลงมาจากบรรทัดบน 1.5 บรรทัด โดยใช้ตัวอักษร
ขนาด 22 พอยต์หนา
2. หัวข้อในบท
2.1 หัวข้อสาคัญ หมายถึง หัวข้อซึ่งไม่ใช่ชื่อเรื่องประจาบท ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีสาระสาคัญ
ของบท ให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย ตัวอักษรใช้ตัวหนา ขนาด 18 พอยต์ โดยไม่ใส่หมายเลขข้างหน้า
หรือตัวอักษรกากับและให้พิมพ์ห่างจากบรรทัดบน 1.5 บรรทัด หากหัวข้อมีความสาคัญ ยาวเกิน 1
บรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ชิดขอบ ถ้ามีที่ว่างสาหรับพิมพ์ข้อความต่อไปได้ไม่เกิน 1 บรรทัด ให้ขึ้น
หัวข้อใหม่ในหน้าถัดไป
2.2 หัวข้อย่อย การพิมพ์หัวข้อย่อยให้ย่อหน้า โดยเว้นระยะห่าง 7 ช่วงตัวอักษรและ
พิมพ์ที่ช่วงตัวอักษรที่ 8

การแบ่งบทและหัวข้อในบท
1. บท
การเริ่มต้นบทใหม่ให้ขึ้นหน้าใหม่ทุกครั้ง โดยเว้นระยะจากริมกระดาษ 1.5 นิ้ว และ
พิมพ์คาว่า “บทที”่ ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ พิมพ์ชื่อบทให้ต่าลงมาจากบรรทัดบน 1.5 บรรทัด โดย
ใช้อักษรขนาด 22 พอยต์หนา
2. หัวข้อในบท
2.1. หัวข้อสาคัญ หมายถึง หัวข้อซึ่งไม่ใช่ชื่อเรื่องประจาบท ซึ่ งเป็นหัวข้อที่มี
สาระสาคัญของบท ให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย ตัวอักษรใช้ตัวหนา ขนาด 18 พอยต์ โดยไม่ใส่หมายเลข
ข้างหน้าหรือตัวอักษรกากับและให้พิมพ์ห่างจากบรรทัดบน 1.5 บรรทัด หากหัวข้อมีความสาคัญยาว

เกิน 1 บรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ชิดขอบ ถ้ามีที่ว่างสาหรับพิมพ์ข้อความต่อไปได้ไม่เกิน 1 บรรทัดให้
ขึ้นหัวข้อใหม่ในหน้าถัดไป
2.2. หัวข้อย่อย การพิมพ์หัวข้อย่อยในย่อหน้า โดยเว้นระยะ 7 ช่วงตัวอักษร
และพิมพ์ที่ช่วงอักษรที่ 8 หรือตั้งแท็บที่ 0.6 นิ้ว หรือ 1.75 เซนติเมตร ตัวอักษรตัวหนาขนาด 16
พอยต์ หากมีย่อหน้าย่อยลงไปอีก ให้ย่อหน้าระยะ 3 ช่วงตัวอักษรไปเรื่อยๆหรือใช้การตั้งแท็บครั้งละ
0.25 นิ้ว ถ้าไม่มีการแบ่งหัวข้อย่อยลงไปอีกให้พิมพ์เนื้อหาไว้ในบรรทัดเดียวกับหัวข้อย่อย
2.3. การแบ่งหัวข้อมากกว่า 3 ระดับ ให้ใช้ตัวเลขกากับหัวข้อโดยเพิ่มตัวเลข
และจุดทศนิยมตามลาดับ เมื่อขึ้นย่อหน้าใหม่ของหัวข้อย่อ ยนั้นต้องพิมพ์ให้ตรงกับข้อความลาดับ
ภายใต้หัวข้อนั้นๆแต่ไม่ควรแบ่งหัวข้อย่อยเกิน 4 ระดับ
2.4. การแบ่งหัวข้อย่อย ให้ใช้การแบ่งด้วยตัวเลขเท่านั้นไม่ให้ใช้เรื่องหมายใดๆ
ในการแบ่ง เช่น เครื่องหมายขีด เครื่องหมายตัวเลขแล้วมีวงเล็บคู่ ตัวอย่างเช่น (1) หรือวงเล็บเดียว
ตัวอย่างเช่น 1) หรือเครื่องหมายดอกจัน หรือเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์อื่นๆ
2.5. การใส่เลขหัวข้อย่อย (ในข้อ 2.1-2.4) ในแต่ละหัวข้อย่อย หลังเลขย่อยให้
เว้น 1 ระยะ ก่อนจะเริ่มพิมพ์เนื้อหาต่อไป และให้เริ่มพิมพ์เนื้อหาในแต่ละเลขย่อย ให้เริ่มตรงกับ
อักษรตัวแรกของบรรทัดบน ตัวอย่างเช่น
XXXXXXXXX
1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2.2.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2.2.1.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ตัวอย่างการแบ่งหัวข้อมากกว่า 3 ระดับ
1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.1.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.1.1.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.1.1.1.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.1.1.1.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.1.1.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.1.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.1.2.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.1.2.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

การย่อหน้า
การย่อหน้าให้เว้นระยะ 7 ช่วงตัวอักษร และเริ่มพิมพ์ช่วงตัวอักษรที่ 8 ย่อหน้าต่อไปให้
เว้นเข้าไปอีก 3 ช่วงตัวอักษร หากเป็นการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การเคาะระยะตัวอักษรจะมี
ความคลาดเคลื่อน จึงให้ ตั้งแท็บ ที่ย่อหน้าแรกยาว 0.6 นิ้ว และย่อหน้าต่อไปอีกครั้งละ 0.25 นิ้ว
กล่าว คือ เลขที่ตั้งแท็บจะเป็นไปตามลาดับดังนี้ 0.6 นิ้ว 0.85 นิ้ว 1.10 นิ้ว

การเว้นระยะการพิมพ์หลังเครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นระยะการพิมพ์หลังเครื่องหมายวรรคตอนให้ยึดหลักดังนี้ คือ
1. หน้าและหลังเครื่องหมายวงเล็บ ( ), ไปยาลน้อย (ฯ), ไปยาลใหญ่ (ฯลฯ), ไม้ยมก
(ๆ), และอัญประกาศ (“...” ให้เว้น 1 ช่วงตัวอักษร
2. หลังเครื่องหมายอัฒภาค ( ; semi-colon) เว้น 1 ระยะ
3. หน้าและกลังเครื่องหมายทวิภาค ( : colon) เว้น 1 ระยะ
4. หลังเครื่ องหมายวรรคตอนอื่นๆให้เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร ยกเว้นเครื่องหมาย
มหัพภาค ( . ) ให้เว้น 2 ช่วงตัวอักษร
5. ในกรณีที่เป็นอักษรย่อให้พิมพ์ติดกัน เช่น พ.ศ. ม.ป.ท. ม.ป.ป. ม.ป.ท. พ.ศ. อ.ม.
H.R.H. M.L. n.d. เป็นต้น
6. การพิมพ์ตัวเลขเพื่อระบุว่าตั้งแต่เลขนี้ถึงเลขนี้ให้ใช้เครื่องหมาย – คั่นระหว่างตัวเลข
โดยต้องไม่เว้นวรรคหน้าและหลังเครื่องหมาย –

ส่วนประกอบของผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคาสอน มีส่วนประกอบดังนี้
1. ปกนอก ให้พิมพ์ข้อความบนปก ดังนี้ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ...............
(หรือถ้าเป็นตาราให้ใส่ชื่อตารา) ชื่อนามสกุล คณะ มหาวิทยาลัย และปี พ.ศ. ขนาดอักษร 22 พอยต์
หนา หรือตามความเหมาะสม มีตราประจาสถาบันเหนือชื่อเรื่องหรือไม่มีก็ได้
1.1. ปกนอก ควรจะมีข้อความดังนี้
1.1.1. เอกสารประกอบการสอน หรือถ้าเป็น หนังสือ ตารา
1.1.2. รายวิชา .............. (ถ้าเป็นหนังสือและตารา ไม่มีข้อนี้)
1.1.3. ชื่อผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อยศ ตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
1.1.4. คณะ
1.1.5. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
1.1.6. พ.ศ.

ตัวอย่างปกนอก กรณีเป็น เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

รายวิชาการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ

รุ่งเรือง ขยันสอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
2560

ตัวอย่างปกใน กรณีเป็น หนังสือและตารา

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

รุ่งเรือง ขยันสอน
กศ.บ.,M.A.(Math.Ed.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

2560
หมายเหตุ รูปภาพประกอบบนหน้าปกจะมีหรือไม่มีก็ได้
2. สันปก (นอก) ผู้เขียนจะเขียนข้อความบนสันปกหรือไม่เขียนก็ได้ ถ้าหากประสงค์
จะเขียน จะมีข้อความดังนี้
2.1. ชื่อวิชา
2.2. ชื่อผู้แต่ง

ตัวอย่างสันปก

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

รุ่งเรือง ขยันสอน

3. ใบรองปก เป็นกระดาษว่าง
4. หน้าปกใน ข้อความบนปกในเป็นข้อความเดียวกันกับที่ปรากฏบนปกนอก ถ้าเป็น
กรณีการขอผลงานทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) ให้พิมพ์เหมือนหน้าปกนอก แต่ให้เพิ่มอักษรย่อคุณวุฒิ
และวงเล็บสาขาที่จบการศึกษาไว้ใต้ชื่อ นามสกุลด้วย ถ้ามี ISBN ก็ให้ใส่ไว้ก่อนปี พ.ศ.
5. คานา ให้ใส่ตัวเลขหน้าในวงเล็บหรือตัวอักษร ก ข ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ
5.1. รหัสวิชา ชื่อวิชาที่เขียนตรงตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎ
5.2. เนื้อความ กล่าวนา ความสาคัญ ความจาเป็น จุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน
ในวิชาที่เขียน สาระสาคัญของวิชาที่เขียนและประโยชน์ที่ได้จากการทาผลงานทางวิชาการ
5.3. ชื่อผู้เขียน
5.4. วัน เดือน ปีที่พิมพ์
6. สารบัญ มีส่วนประกอบที่จะต้องลงรายการ คือ
6.1. คานา (กรณีเป็นเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคาสอน)
6.2. สารบัญ (กรณีเป็นเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคาสอน)
6.3. สารบัญภาพประกอบ (กรณีเป็นเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคาสอน)
6.4. แผนบริหารการสอนประจาวิชา ........ (กรณีเป็นเอกสารประกอบการสอนและ
เอกสารคาสอน)
6.5. แผนบริหารการสอนประจาบทที่ ........ (กรณีเป็นเอกสารประกอบการสอนและ
เอกสารคาสอน)
6.6. สารบัญ (ตรงกลางหน้า)
6.7. หน้า (ชิดขวา)
6.8. สารบัญอื่นๆ เช่น สารบัญตาราง สารบัญภาพประกอบ
6.8.1. สารบั ญ ตาราง คื อ รายการของตารางที่ เ สนอข้ อ มู ล ต่ า งๆอยู่ ต่ อ จาก
สารบัญ พิมพ์คาว่า สารบัญตาราง (ขนาด 22 พอยต์หนา) พิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษตอนบน ถัดลง
ไปให้เว้นระยะ 2 บรรทัด ขอบซ้ายสุดพิมพ์คาว่า ตาราง (ขนาด 18 พอยต์หนา) ขอบขวาสุดพิมพ์คา
ว่า หน้า (ขนาด 18 พอยต์หนา) ส่วนการแสดงรายการในสารบัญตารางให้เสนอตามลาดับหมายเลข

ของตารางที่ปรากฏในเนื้อหา ใส่หมายเลขตารางเริ่มพิมพ์อักษรตัวที่ 3 และเว้น 1 ระยะ เป็นชื่อแสดง
รายการของสารบัญตารางให้ใช้หลักเกณฑ์การพิมพ์เดียวกันกับสารบัญ
6.8.2. สารบัญภาพประกอบ คือ รายการของภาพที่นามาประกอบการเรียบ
เรียงอยู่ตอ่ จากสารบัญตาราง ใช้หลักเกณฑ์การพิมพ์เดียวกันกับสารบัญและสารบัญตาราง
6.8.3. สารบัญถ้ายาวต้องต่อในหน้าถัดไป บรรทัดแรกของหน้าถัดไปต้องพิมพ์
คาว่า สารบัญ (ต่อ) ไว้กลางหน้ากระดาษ เว้นลงไป 2 บรรทัด พิมพ์หัวข้อเช่นเดียวกันกับในหน้าแรก
หากในหน้าแรกหัวข้อย่อยของบทท้ายในหน้ าแรกนั้นยังไม่จบ เมื่อไปต่อในหน้าถัดไปต้องระบุเลขบท
ไว้ด้วย (ไม่ต้องพิมพ์คาว่าต่อ) การใช้จุดไข่ปลาและการพิมพ์เลขหน้าให้ปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้ว
6.8.4. ในสารบัญถ้าหากหน้าถัดไปขึ้นต้นด้วยบรรณานุกรม ภาคผนวกไม่ต้องมี
คาว่า บทที่ มีเฉพาะ หน้า และให้ระบุหน้าด้วย โดยให้พิ มพ์บรรณานุกรม ภาคผนวก ไว้ขอบซ้ายสุด
เว้นระยะ 2 บรรทัด ถ้าภาคผนวกมีหลายภาค ให้ระบุชื่อของภาคผนวกย่อยต่างๆพร้อมทั้งเลขหน้าไว้
ด้วย เช่น ภาคผนวก ก เป็นต้น
7. แผนบริหารการสอน (กรณีถ้าเป็น หนังสือและตาราไม่มี)
แผนบริหารการสอน มีเฉพาะเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคาสอน แผน
บริหารการสอน มีรายละเอียดตามลาดับ ดังนี้
7.1. แผนบริหารการสอนประจาวิชา จะมีแผนบริหารการสอนรวมทุกบท
7.2. แผนบริหารการสอนประจาบท
7.3. แผนบริ ห ารการสอนประจ าวิ ช าและแผนบริ ห ารการสอนประจ าบท จะ
ประกอบด้วยรายละเอียดของหัวข้อต่อไปนี้
7.3.1. ชื่อวิชา รหัสวิชา จานวนหน่วยกิต -ชั่วโมง และเวลาเรียน ทั้งหมด 16
สัปดาห์ (ไม่รวมการวัดผล ประเมินผล)
7.3.2. คาอธิบายรายวิชา
7.3.3. วัตถุประสงค์ทั่วไป
7.3.4. วิธีสอนและกิจกรรม ให้กาหนดรูปแบบการสอน กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมเสนอแนะที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเนื้อหาที่กาหนด
7.3.5. สื่อการเรียนการสอน กาหนดสื่อและนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนรู้ เนื้อหา
สาระของรายวิชาที่เด่นและทันสมัย
7.3.6. การวัดผลและประเมินผลและเกณฑ์การประเมินผล ให้เสนอวิธีการวัด
และประเมินผลการเรียนรายวิชา เช่น การทดสอบการประเมินจากสภาพที่เป็นจริง ฯลฯ การกาหนด
คะแนนระหว่างภาคและปลายภาคเรียน
7.3.7. เอกสารอ้างอิง

8. บทที่ มีส่วนประกอบดังนี้
8.1. เกริ่นนาในส่วนที่เป็นการเกริ่นเรื่องราวทั่วๆไปที่จะนามาเขียนในบทนั้นและไม่
ควรเขียนเกินกว่า 15 บรรทัด สาหรับในส่วนที่เป็น บทสรุป ก็เช่นกัน ไม่ควรเขียนเกิน 15 บรรทัด แต่
ในส่วนนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาสาคัญของบทนั้นๆไว้
8.2. คาถามท้ายบท ควรใช้ค าถามแบบอั ตนัย ซึ่งคาถามท้ายบทนี้ ทุกบทควรมี
ปริมาณใกล้เคียงกัน โดยทั่วไปแล้วจะมีประมาณ 10 ถึง 20 ข้อ (มีเฉพาะเอกสารประกอบการสอน
และเอกสารคาสอน)
8.3. เอกสารอ้างอิง (มีเฉพาะเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคาสอน) ต้องใส่
เอกสารอ้างอิงในแต่ละบททุกบท ตามที่อ้างอิงในแต่ละบทนั้น โดยจัดเรียงตามลาดับอักษรภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยให้เลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตลอดทั้งฉบับตามหลั กเกณฑ์การเขียนที่
ถูกต้องตามหลักสากลและที่นิยมใช้ในปัจจุบันจะเป็นรูปแบบ APA
9. หน้าบอกตอน คือ หน้าที่มีเพียงหัวข้อหรือหัวเรื่องตอนหนึ่งๆเท่านั้น เช่น หน้ าบอก
ตอนบรรณานุกรม หรือ หน้าบอกตอนภาคผนวก อยู่กลางหน้ากระดาษ ให้พิมพ์ด้วยขนาดอักษร 22
พอยต์หนา มีรายละเอียดดังนี้
9.1. หน้าบอกตอนบรรณานุกรม ก่อนถึงส่วนรายการอ้างอิงทั้งหมดที่ได้ใช้ในเนื้อหา
หรือที่เรียกว่าบรรณานุกรม จะมีหน้าที่ทาให้ทราบว่าเป็นส่วนของบรรณานุกรม คื อ “หน้าบอกตอน
บรรณานุกรม” ซึ่งถือเป็นหน้าแรกของส่วนประกอบตอนท้าย หน้าบอกตอนบรรณานุกรมให้ใช้คาว่า

บรรณานุกรม กลางหน้ากระดาษแผ่นเดียว พิมพ์กึ่งกลางหน้ากระดาษแผ่นเดียว (ขนาด 22
พอยต์หนา) ให้นับหน้าแต่ไม่ใส่เลขหน้า
9.2. หน้ า บอกตอนภาคผนวก พิ ม พ์ กึ่ ง กลางหน้ า กระดาษแผ่ น เดี ย ว ด้ ว ยค าว่ า

ภาคผนวก ในกรณีที่ภาคผนวกมีหลายเรื่องให้ผู้วิจัยแบ่งภาคผนวกย่อยออกเป็น ภาคผนวก
ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค ตามลาดับ (ขนาด 22 พอยต์หนา) ภาคผนวกแต่ละตอน
ต้องมีหน้าบอกตอนกากับพร้อมกับระบุเรื่องของภาคผนวกนั้นๆไว้ด้วย ระหว่างภาคผนวกและชื่อ
ภาคผนวกให้เว้น 1 บรรทัดพิมพ์การพิมพ์ชื่อเรื่องของแต่ละภาคผนวกใช้ตัวอักษรขนาด 18 พอยต์
หนา จัดให้อยู่กึ่งกลางบรรทัดปละกึ่งกลางหน้ากระดาษ ในกรณีชื่อภาคผนวก มีความยาวเกินหนึ่ง
บรรทัด ให้แยกบรรทัดต่อไปได้โดยให้อยู่ในรูปพีระมิดหัวกลับ ทั้งนี้การแยกข้อความดังกล่าวจะต้องไม่
ทาให้เสียความหมายและรูปแบบการใช้ภาษา ให้นับหน้าแต่ไม่ใส่เลขหน้า
9.3. หน้าบอกตอนอภิธานศัพท์ (ถ้ามี) ก่อนถึงส่วนที่เป็นอภิธานศัพ ท์ จะมีหน้านอก
ตอนอกอภิธานศัพท์โดยในหน้านี้จะมีคาว่า อภิธานศัพท์ (ขนาด 22 พอยต์หนา) อยู่กึ่งกลาง
บรรทัดและกึ่งกลางหน้า หน้าถัดไปเป็นหน้าเริ่มต้นอภิธานศัพท์ มีคาว่า อภิธานศัพท์ อยู่กลางหน้า

บรรทัดบนสุดขนาดของตัวอักษรเท่ากับหน้าบอกตอน รูปแบบของการพิมพ์อภิธ านศัพ ท์ให้พิมพ์
คาศัพท์ชิดซ้ายสุดคือ ชิดแนวกรอบข้อความ คาอธิบายศัพท์ให้พิมพ์บรรทัดลงไปโดยย่อหน้าเข้ามา
1.75 ซ.ม. หรือ 7 ระยะช่วงตัวอักษร ตัวคาศัพท์พิมพ์ด้วนตัวอักษรหนา คาอธิบายพิมพ์ด้วยตัวปกติ
ให้นับหน้า แต่ไม่ใส่เลขหน้า
9.4. หน้าบอกตอนที่มีชื่อยาวเกิน 52 ตัวอักษรให้จัดชื่อเป็นรูปพีระมิดหัวกลับ
10. บรรณานุกรม คือ บัญชีรายการหนังสือและวัสดุสารนิเทศทุกประเภทที่นามาใช้
ประกอบการเขียนผลงานทางวิชาการ ตลอดจนวิธีการที่ได้ข้อมูลมาโดยจัดเรียงตามลาดับอักษรของ
คาแรกที่ป รากฏในบรรณานุ กรมแค่ล ะรายการ โดยเรี ยงภาษาไทยก่ อนภาษาอังกฤษ (กรณีเ ป็ น
เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคาสอน ให้ นารายการจากเอกสารอ้างอิงทุกบทมารวมกัน
ทั้งหมดให้เป็นบรรณานุกรม) การพิมพ์บรรณานุกรม ให้ทาดังนี้
10.1. ก่อนถึงบรรณานุกรม เป็นหน้าบอกตอนมีข้อความ บรรณานุกรม อยู่กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ (ขนาด 22 พอยต์หนา) ให้นับหน้าแต่ไม่ใส่เลขหน้า
10.2. ในหน้ า แรกของบรรณานุ ก รมใช้ ค าว่ า บรรณานุ ก รม โดยวางไว้ ก ลาง
หน้ากระดาษตอนบนห่างจากขอบบน 1.5 นิ้ว (ขนาด 22 พอยต์หนา)
10.3. พิมพ์รายงานบรรณานุกรมโดยแยกภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยให้
พิมพ์บรรณานุกรมภาษาไทยขึ้นก่อน โดยไม่ต้องแยกประเภทของวัสดุอ้างอิง
10.4. ก่อนจะขึ้นรายการบรรณานุกรมรายการแรกให้เว้น 2 บรรทัดพิมพ์
10.5. การพิ ม พ์ จ ะเริ่ ม บรรทั ด แรกของวั ส ดุ อ้ า งอิ ง แต่ ล ะรายการ โดยพิ ม พ์ ชิ ด
ขอบกระดาษด้ายซ้าย หากบรรณานุกรมมีความยาว พิมพ์ไม่พอในหนึ่งบรรทัดให้พิมพ์ต่อในบรรทัด
ถัดไป โดยเมื่อเริ่มรายการบรรณานุกรมของวัสดุอ้างอิงรายการใหม่ให้เริ่มพิมพ์ชิด ขอบหน้ากระดาษ
ด้านซ้ายเช่นเดิม
10.6. ไม่ต้องใช้เลขลาดับรายการบรรณานุกรม แต่ให้จัดเรียงลาดับตามตัวอักษร
ของคาแรกที่ปรากฏในบรรณานุกรมแต่ละรายการ หากตัวอักษรของคาแรกเหมือนกันให้จัดเรียง
ตามลาดับตัวอักษรของคาที่อยู่ถัดไปเรื่อยๆ จนสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเรียงบรรณานุกรมรายการใด
ไว้ ก่ อ น หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด เรี ย งตั ว อั ก ษรใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด เรี ย งค าในพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถานหรือหลักการเรียงลาดับอักษรในภาษานั้นๆ
10.7. บรรณานุ ก รมภาษาอั ง กฤษ หากรายการบรรณานุ ก รมนั้ น ขึ้ น ต้ น ด้ ว ยค า
นาหน้านาม (Article) A, An, The จะไม่นามาพิจารณาในการจัดเรียง ยกเว้นคานาหน้านามนั้นอยู่
ระหว่างข้อความ
10.8. บรรณานุ ก รมแต่ ล ะรายการให้ จ บลงในหน้ า นั้ น ๆ บรรณานุ ก รมรายการ
เดียวกันจะไม่แยกหน้ากัน

10.9. บรรณานุกรมที่มีผู้แต่งซ้ากัน ให้ลงชื่อผู้แต่งเฉพาะบรรณานุกรมรายการแรก
ส่วนรายการต่อๆมาให้ใช้วิธีขีดเส้นตรงหรือเส้นประ หลังจากนั้นให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาคเหมือน
การลงชื่อผู้แต่ง
11. ภาคผนวก (ถ้ามี)

ข้อแนะนาเพิ่มเติมในการจัดทาผลงานทางวิชาการ
1. ถ้าหากเป็นงานแต่งเรียบเรียง หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารคา
สอน ต้องใช้ 2 หน้า ยกเว้นวานวิจัยสามารถพิมพ์หน้าเดียวก็ได้
2. เมื่ อ ขึ้ น บทใหม่ทุ ก ครั้ ง ต้ อ งขึ้น หน้ า ใหม่ เ สมอแบะให้ อ ยู่ ห น้ า ขวามื อ ถึ งแม้ ห น้ า
ซ้ายมือจะว่างก็ให้นั บหน้าว่างด้ว ย สาหรับหัว ข้อหลั กไม่ควรขึ้นไว้ต่อท้ายหน้าใดหน้าหนึ่ง โดยไม่
สามารถพิมพ์ข้อความอื่นในข้อความต่อไปได้อีก ในกรณีนี้ควรขึ้นหน้าใหม่แม้ว่าในหน้านั้นๆจะเหลือ
พื้นที่อกี 1 บรรทัดก็ตาม
3. ระบบพิมพ์ตัวเลข การอ้างอิงและบรรณานุกรม เมื่อใช้แบบใดต้องใช้แบบนั้นตลอด
ทั้งเล่ม
4. คาแปลศัพท์ทางเทคนิค ให้ใช้คาศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ยกเว้นไม่ได้
บัญญัติไว้ให้ใช้คาแปลที่เป็นที่นิยมใช้กัน
5. ไม่ควรแทรกตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพลงในระหว่างเนื้อหาที่ยังไม่จบข้อความ
6. ควรพยายามแบ่งเนื้อหาในแต่ละบทให้มีปริมาณใกล้เคียงกัน ยกเว้นบทนา
7. ศัพท์เทคนิคที่แปลจากภาษาอังกฤษ ต้องใช้ตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
ในสาขาวิชานั้นๆถ้าหากคาใดไม่เป็นที่คุ้นเคยของคนทั่วไป ควรวงเล็บภาษาอังกฤษกากับไว้ด้วย แต่
กระทาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าหากนาไปเขียนต่อไป ไม่ต้องวงเล็บภาษาอังกฤษคานั้นอีก
8. ชื่อชาวต่างประเทศหรือการทับศัพท์ต้องเขียนเป็นภาษาไทย การสะกดการันต์ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเขียนทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน และให้วงเล็บชื่อภาษาอังกฤษนั้นไว้ใน
วงเล็ บ เพื่อป้ องกัน การออกเสี ย งผิดพลาดควรปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญในสาขาภาษานั้น เช่น อังกฤษ
เยอรมัน ฝรั่งเศส จีนและญี่ปุ่น เป็นต้น
9. การเขียนตาราภาษาไทยไม่นิยมใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , ) เพื่อแบ่งแยกข้อความแต่
นิยมใช้การเว้นวรรค ถ้าหากมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องใช้คาสันธานเชื่อมควรใช้เท่าที่จาเป็น เช่น
“และ” ซึ่งจะใช้ในส่วนสุดท้ายเท่านั้น
10. รายชื่อบุคคล หรือหน่วยงานที่ปรากฏในอ้างอิงต้องมีปรากฏอยู่ในบรรณานุกรม

11. ความถูกต้องเหมาะสมในด้านการใช้ภ าษา การใช้ถ้อยคาต้องให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง
ถูกต้องตามหลักภาษาและตรงความหมาย ใช้ ถ้อยคาที่เป็นภาษาเขียน ตัวสะกดการันต์ต้องถูกต้อง
ศัพท์บัญญัติต่างๆต้องถูกต้องและให้ตรงกันตลอดทั้งเล่ม เว้นวรรคตอนได้เหมาะสม ข้อความอ่าน
เข้าใจง่าย กระชับและมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี

ตัวอย่างเช่น
ภาษาพูด
เท่าไหร่
ยังไง

ภาษาเขียน
เท่าไร
อย่างไร

12. การใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดๆควรใช้ให้ตรงกันและสอดคล้องกันตลอดทั้ง
เล่ม
13. ไม่ควรใช้คาเชื่อม (สันธาน) มากเกินไป
14. คาเดียวกันควรพิมพ์ให้อยู่ในบรรทัดเดียวดัน ไม่ควรแยกคา ตัดคา หรือฉีกคาออก
จากกัน ควรตรวจสอบอย่างถูกต้อง
15. ไม่ควรใช้เครื่องหมายบุพสัญญา ( ,, ) เพื่อละข้อความเดิมที่เหมือนกัน
16. ควรพิสูจน์อักษรด้วยประณีตและรอบคอบ
17. ถ้ามีรูปภาพประกอบ แผนภูมิ แผนที่ เป็นต้น ให้ใช้คาว่า ภาพประกอบ
18. ถ้ามีตารางประกอบ ให้ใช้คาว่า ตาราง
19. ควรจั ดเตรีย มรู ป ภาพประกอบและแผนภูมิที่จะนามาใช้ประกอบในแต่ละบทให้
พร้อม ถ้าหากต้องการวางรูป ภาพหรือแผนภูมิไว้ตรงไหน ควรเว้นช่องว่างให้พอเหมาะกับขนาดของ
ภาพประกอบหรือแผนภูมิที่จะวางรูปภาพและแผนภูมิ ควรใช้วิธีการจัดภาพเป็นเกณฑ์เพื่อความเป็น
ระเบียบและสวยงาม และต้องระบุแหล่งที่มาให้อ้างอิงด้วย
19.1. เฉพาะคาว่า ตาราง กับ หมายเลขตาราง ให้พิมพ์ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์
หนา ชิดซ้าย เว้น 1 ระยะแล้วต่อด้วยชื่อตาราง
19.2. ในหนึ่งตารางควรเสนอรายละเอียดข้อเท็จจริงที่สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและ
เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
19.3. ตารางจะอยู่ห่างจากข้อความข้างบนและข้างล่าง 2 บรรทัดพิมพ์
19.4. ระหว่างชื่อตารางและตัวตารางให้ห่างกัน 2บรรทัดพิมพ์
19.5. ชื่อตารางและหมายเหตุใต้ตารางถือเป็นส่วนหนึ่งของตาราง

19.6. ชื่อ รายการแต่ ล ะช่อ งตารางทั้ ง ส่ ว นบนและส่ ว นท้ า ยสุ ด ของตารางให้ อ ยู่
กึ่งกลางระหว่างช่อง ถ้าชื่อรายการในแต่ละช่องมีความยาวเกิน 1 บรรทัดพิมพ์ ให้ขึ้นบรรทัดใหม่และ
ย่อหน้าเข้ามาอีก 2 ตัวอักษร (เริ่มพิมพ์ตัวที่ 3) หรือจัดให้อยู่กึ่งกลางของช่อง (ขนาด 16 พอยต์หนา)
19.7. ข้อมูลในตารางควรมีการจัดระยะระหว่างข้อมูลต่างๆที่นาเสนอให้เหมาะสม
สวยงาม
19.8. ตารางที่ไม่จบในหน้าเดียว ไม่ต้องขีดเส้นปิดตาราง โดยในหน้าต่อไปให้พิมพ์
ค าว่ า ตาราง (ขนาด 16 พอยต์ ห นา) และหมายเลขก ากั บ ตารางพร้ อ มกั บ มี ค าว่ า (ต่ อ )
(ขนาด 16 พอยต์หนา) ไว้ในวงเล็บ (ขนาด 16 พอยต์หนา) ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้า เมื่อขึ้นหน้า
ใหม่ให้ใส่ชื่อรายการในแต่ละช่องเช่นเดียวกับในหน้าแรกของตารางนั้นๆ
20. ภาพประกอบ เป็ น สิ่ ง ที่ ใ ช้ อ ธิ บ ายประกอบเนื้ อ หา เพื่ อ ให้ ผู้ อ่ า นเข้ า ใจมากขึ้ น
ภาพประกอบ ได้ แ ก่ ภาพถ่ า ย ภาพวาด ภาพเขี ย น ภาพลายเส้ น ภาพพิ ม พ์ แผนที่ แผนภู มิ
ไดอะแกรมและกราฟ มีวิธีการพิมพ์ ดังนี้
20.1. ก่อนเสนอข้อมูลในภาพประกอบ ให้กล่าวนาให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของ
ภาพ ภาพควรจะอยู่ในช่วงเนื้อหานั้นด้วยเพื่อให้สัมพันธ์กับเนื้อหา
20.2. เลื อกภาพประกอบที่ชัดเจนที่สุ ด ถูก ต้อง และมี ความหมายตรงกั บความ
ประสงค์
20.3. ภาพประกอบโดยทั่วไปไม่ต้องตีกรอบ
20.4. ชื่อของภาพประกอบต้องสั้นกะทัดรัด แต่ความหายชัดเจน ควรแยกภาพจาก
เนื้ อ หาข้ า งบนและข้ า งล่ า งประมาณ 2 บรรทั ด พิ ม พ์ ชื่ อ ภาพให้ ว างไว้ ใ ต้ ภ าพ โดยพิ ม พ์ ค าว่ า
ภาพประกอบ ตามด้วยหมายเลขลาดับ พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด 16 พอยต์หนา เว้น 1 ระยะ แล้วจึง
พิมพ์ชื่อภาพประกอบนั้นๆ โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
20.5. ระหว่างชื่อภาพประกอบกับตัวภาพประกอบให้เว้นห่างกัน 2 บรรทัดพิมพ์
หากชื่อภาพประกอบยาวเกิ น 1 บรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่และพิมพ์ตรงกับตัวอักษรที่ 3 ของชื่อ
ภาพประกอบ
20.6. ในการพิมพ์ภาพประกอบที่ได้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆจะต้องอ้างอิงที่มาด้วย
โดยการอ้างอิงสามารถอ้างอิงที่มาไว้หลังเนื้อหาโดยต้องเขียนเกริ่นนาก่อนแล้วอ้างอิง หรือจะใช้การ
อ้างอิงไว้ใต้ชื่อภาพประกอบนั้นแล้วใส่การอ้างอิงที่มาก็ได้ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่าง พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ได้กาหนดโครงสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ดังภาพประกอบ 1 (กรมการปกครอง. 2549 : 5)
องค์การบริหารส่วนตาบล

-

สภาองค์การบริหารส่วนตาบล

คณะกรรมการบริหาร อบต.

กานัน
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตาบล
แพทย์ประจาตาบล
สมาชิกสภา อบต. ซึ่งได้รับเลือกตั้ง
จากราษฎรหมู่บ้านละ 2 คน

- กานัน (เป็นประธาน 4 ปีแรก)
- ผู้ใหญ่บ้าน 2 คน
- สมาชิกสภา อบต. ซึ่งได้รับเลือกตั้ง
ไม่เกิน 4 คน

พนักงานส่วนตาบล
- ปลัด อบต.
- ส่วนต่างๆ

ภาพประกอบ 1 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ตาม พรบ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537
ที่มา : กรมการปกครอง. 2549 : 5 (เป็นวิธีการอ้างอิงได้อีกรูปแบบ)

21. ระบบภาพประกอบหรือ ตารางควรใช้เ ป็นระบบตัว เลข จะนับ รวมกั นไปทั้ งเล่ ม
สาหรับคาอธิบายภาพประกอบจะวางไว้ใต้ภาพประกอบ แต่ถ้าหากเป็นตารางจะอยู่ข้างบบนตารางถ้า
หากภาพประกอบและตารางที่คัดลอกมาจากเอกสารหรือตาราอื่นจาเป็นต้องอ้างอิงด้วย ดังตัวอย่าง

ภาพประกอบ 1 การกระจายของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ. 2536 : 10

ตาราง 1 การเปรียบเทียบปริมาณของก๊าซที่ผสมอยู่ในบรรยากาศของโลก

ที่มา : Landsberg. 1971 : 22
22. การอ้ า งอิ ง แทรกในเนื้ อ หาและบรรณานุ ก รม ต้ อ งจั ด เรี ย งตามล าดั บ อั ก ษร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้เลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตลอดทั้งเล่มตามหลักเกณฑ์การ
เขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา (ระบบนาม ปี) และบรรณานุกรม ที่ถูกต้องตามหลักสากลและที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบันจะเป็นรูปแบบ APA
23. การพิ ม พ์ ส ารบั ญ ชื่ อ บทต่ า งๆไปอี ก 2 ตั ว อั ก ษร (เริ่ ม พิ ม พ์ ตั ว ที่ 3) และเมื่ อ จบ
ข้อความแล้วใช้จุดไข่ปลาละไปจนเกือบถึงใต้คาว่า หน้า ระยะห่างประมาณ 4 ตัวอักษรแล้วพิมพ์เลข
หน้า ถ้าเป็นเลขตัวเดียว ตัวเลขต้องตรงกับสระอาของคาว่า หน้า ถ้าเป็นตัวเลขมากกว่า 1 ตัว ตัวเลข
สุดท้ายต้องตรงกับสระอาของคาว่า หน้า

24. ระหว่างหัวข้อ บท และหัวข้อสาคัญอื่นๆ เช่น บรรณานุกรม ภาคผนวก ให้เว้นห่าง
2 บรรทัด ส่วนหัวข้อย่อยที่ปรากฏในแต่ละบทให้เว้นห่าง 1 บรรทัดตามปกติ
25. ชื่อบทหรือหัวข้อ หากข้อความยาวเลยแนวที่ต้องพิมพ์เลขหน้า ให้ตัดคาก่อนถึงแนว
ที่ต้องพิมพ์เลขหน้า โดยพิจารณาตัดคาให้เหมาะสมถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา และนาไปขึ้นบรรทัด
ใหม่
26. การใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดๆ ควรใช้ให้ตรงกันและสอดคล้องกันตลอดทั้ง
เล่ม
27. ไม่ควรใช้คาเชื่อม (สันธาน) มากเกินไป
28. ควรพิสูจน์อักษรด้วยความประณีตและรอบคอบ

การจัดลาดับหน้าและการจัดหน้าเพื่อเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์
1. การพิมพ์เลขหน้า ให้พิมพ์ที่มุมขวาบนหรือตรงกลางของหน้ากระดาษและต้องใช้
รูปแบบอักษรแบบเดียวกับเนื้อหาภายในเล่ม โดยให้ห่างจากริมกระดาษบนขวา 1 นิ้ว หรือ 2.5
เซนติเมตร ให้มีตัวอักษร ขนาด 14 พอยต์ และจะไม่ใส่เลขหน้าในหน้าแรกของบทที่ หน้าบอกตอน
(เช่น หน้าบอกตอนภาคผนวก หรือหน้าบอกตอนบรรณานุกรม) หน้าบรรณานุกรม
2. ในการจัดทาลาดับหน้าให้เริ่มนับหน้า 1 ตั้งแต่หน้าแรกของบทที่ 1 เป็นต้นไป ส่วน
เนื้อหาในส่วนตอนต้น ก่อนบทที่ 1 เช่น คานา สารบัญ สารบัญภาพประกอบ สารบัญตาราง แผน
บริหารการสอน ไม่ต้องใส่เลขลาดับหน้า หรือถ้าใส่ให้ใส่เลขในวงเล็บคู่ ตัวอย่างเช่น (1), (2)
3. เอกสารประกอบการสอน (ขอผศ.) เอกสารคาสอน (ขอรศ.) ตารา หนังสือ การ
จัดพิมพ์ลาดับหน้าในการเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์ ต้องจัดพิมพ์เลขหน้าทั้งหน้าและหลังของกระดาษ A4
โดยจัดให้ คานา สารบัญ สารบัญภาพประกอบ สารบัญตาราง แผนบริหารการสอน บทที่ หน้าบอก
ตอนภาคผนวก ภาคผนวก หน้าบอกตอนบรรณานุกรม บรรณานุกรมของหน้าแรกไม่ต้องใส่เลขหน้า
และจัดให้อยู่หน้าด้านขวามือ ดังนี้
3.1. กรณี ถ้าจานวนเนื้อหาในแต่ละส่วนในข้อ 3 นั้นจัดจานวนหน้าสุดท้ายแล้วลง
อยู่หน้ากระดาษขวามือ แล้วหน้าต่อไปต้องขึ้นบทใหม่อยู่หน้าด้านซ้ายมื อ ให้เว้นหน้าด้านขวามือเป็น
กระดาษว่างไว้ แต่ให้นับหน้าและไม่ต้องใส่เลขหน้า โดยให้ใส่บทใหม่อยู่หน้าด้านซ้ายมือ
กรณี เอกสารประกอบการสอน และเอสารคาสอน จะต้องมีคาถามท้ายบทและเอกสารอ้างอิงประจา
แต่ละบท ถ้าเนื้อหาในแต่ละบทหน้าสุดท้ายจบอยู่หน้าด้านใดก็ตาม ให้ขึ้นหน้าใหม่เป็นคาถามท้ายบท
และเอกสารอ้างอิงในหน้าใหม่ แต่จะอยู่หน้าด้านขวาหรือหน้าด้านซ้ายมือก็ได้

ข้อแนะนาในการจัดทาสื่อประกอบการสอน (Power Point)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1. ข้อเสนอแนะในการจัดทาตารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1.1 มีจานวนหน้าต้องไม่ต่ากว่า 125 หน้า ประกอบด้วย Power Point หน้ากระดาษละ
2 เฟรม รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 250 เฟรม
1.2 หน้าปกนอก หน้าปกใน คาอธิบายรายวิชา และรายละเอียดอื่นๆ
1.3 การอ้างอิง การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา และบรรณานุกรม ต้องจัดเรียงตามอักษร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้เลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตลอดทั้งเล่มตาม
หลักเกณฑ์การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหาและบรรณานุกรม ที่ถูกต้องตามหลัก
สากลและที่นิยมใช้ในปัจจุบันจะเป็นรูปแบบ APA
1.4 เข้าเล่มให้เรียบร้อย
2. ข้อแนะนาในการจัดทาสื่อประกอบการสอน
สื่อประกอบการสอน หมายถึงสื่อในรูปแบบต่างๆที่ใช้ประกอบการสอนของคณาจารย์
ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบที่เป็น Power Point มีรายละเอียดในการจัดทา ดังนี้
2.1 หน้าปกนอก ขนาด 22 พอยต์ หนา โดยใช้แบบอักษร TH SarabunPSK มี
ส่วนประกอบดังนี้

สื่อประกอบการสอน (Power Point)
รายวิชา.........................................

รุ่งเรือง ขยันสอน

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
25.....

2.2 หน้าปกใน ขนาด 22 พอยต์ หนา โดยใช้แบบอักษร TH SarabunPSK มี
ส่วนประกอบดังนี้

สื่อประกอบการสอน (Power Point)
รายวิชา.........................................

รุ่งเรือง ขยันสอน
กศ.บ.,M.A.(Math.Ed.)

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
25.....

2.3 สันปก (นอก) ขนาด 18 พอยต์ หนา โดยใช้แบบอักษร TH SarabunPSK

สื่อประกอบการสอน (Power Point) รายวิชา............................

รุ่งเรือง ขยันยิง่

3. คานา ที่มีเนื้อหาครอบคลุม เกี่ยวกับ ความสาคัญ ความจาเป็น จุดมุ่งหมายในการเรียน
การสอน โดยเนื้อหาประมาณ ครึ่งหน้ากระดาษ A4
ตัวอย่างการเขียนคานา

คานา
เอกสารประกอบการสอนวิชา ............................ รหัส ................... นี้ เป็นเอกสารที่มุ่งเน้นให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ .............................................................................................................
เนื้อหาในตาราได้แบ่งออก.................................. หัวเรื่อง คือ ..............................แนวคิดต่างๆ
ที่เสนอไว้สามารถนาไป.......................................................................................................................
ผู้เขียนหวังว่าตารานี้คงเป็นประโยชน์ต่อ ............................................................................................
หากท่านที่นาไปใช้มีข้อเสนอแนะประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับ ..........................................................
และขอขอบคุณ ...................................................... ณ โอกาสนี้ด้วย

วิโรจน์ รักการสอน
พฤษภาคม 25…
รูปแบบการการคานาในเอกสารประกอบการสอน

4. สารบัญ
5. แผนบริหารการสอนประจารายวิชา ได้แก่ เนื้อหา บทต่างๆ, วัตถุประสงค์, วิธีการสอน
และกิจกรรม, การวัดและประเมินผล
6. ให้พิมพ์เอกสารประกอบการสอนจาก Power Point หน้ากระดาษละ 2 เฟรมจะเป็น
ภาพสี หรือขาวดา ก็ได้ ** อ้างอิงใต้ภาพ (ในกรณีที่ในเนื้อหามีรูปภาพ ต้องใส่ที่มา)
7. การใส่เลขหน้าให้พิมพ์ที่มุมขวาบน หรือตรงกลาง ของหน้ากระดาษ และต้องใช้รูปแบบ
อักษรแบบเดียวกัน โดยให้ห่างจากริมกระดาษบน ขวา 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร ให้มี
อักษรขนาด 14 พอยต์ และจะไม่มีเลขหน้าในหน้าแรก
8. อ้างอิง ท้ายเล่ม
9. เข้าเล่มสันกาวให้เรียบร้อย

