
ข้อผิดพลาดของผลงานวชิาการทีพ่บบอ่ย เอกสารประกอบการสอน และเอกสารค าสอน 

ส่วนประกอบ รายการที่ผิดพลาด 
 
1.ปกนอก 

 
 
ปกนอก  (ชื่อวิชา รหัสวิชาไม่ตรงกัน) 
 ระบุปีการศึกษาไม่ถูกต้อง 
ระบุหลักสูตรไม่ถูกต้อง  
ระบุชื่อ  ของตนเองไม่ถูกต้อง 

2. ปกใน ปกใน 
3. ค าน า ไม่ระบุรหัสวิชาที่สอน 

ไม่ระบุภาคการศึกษาที่สอน 
ระบุหัวข้อของบท กับจ านวนครั้งที่สอนไม่สอดคล้องกัน 
ลงวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ท้ายค าน า ไม่สอดคล้องกับภาคการศึกษาที่สอน 

3. สารบัญ หัวข้อ และเลขหน้าที่ระบุไม่ตรงกัน 
การระบุหน้าคี่ หน้าคู่ 
การนับจ านวนหน้า ไม่นับรวมหน้าที่ว่างด้วย 
การก าหนดหัวข้อสารบัญไม่ถูกต้อง 

4. แผนบริหารการสอน
รายวิชา 

ระบุชื่อวิชา รหัสวิชา ไม่ตรงกับปกนอก ปกใน พิมพ์ชื่อวิชา ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง 
การเขียนวัตถุประสงค์ ไม่ครอบคลุม ทักษะต่างๆ  
การก าหนดวัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกับรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
การแบ่งหัวข้อเนื้อหาหัวข้อหลัก หัวข้อรอง ไม่สอดคล้องกัน และไม่
เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก 
การก าหนดเนื้อหา และสัดส่วนของเนื้อหาไม่สอดคล้องกับชั่วโมงท่ีสอน 
สื่อการสอนไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน 
เกณฑ์การวัดผลประเมินผลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมที่
จัดการเรียนการสอน 

5. แผนบริหารประจ าบท ไม่สอดคล้องกับแผนบริหารการสอนรายวิชา 
ก าหนดจ านวนชั่วโมงท่ีสอนผิดพลาด 
ก าหนดกิจกรรม ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา 
ก าหนดการวัดผลประเมินผลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

6. เนื้อหา แบ่งเนื้อหาและสัดส่วนในแต่ละบทไม่เท่ากันมีความแตกต่างกันมาก 
(จ านวนหน้าแตกต่างกันมาก) 
ไม่มีการเรียงล าดับหัวข้อที่ง่ายไปหายาก 
การการเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อ 
ใช้ภาษาพูด 
ค าศัพท์ภาษาไทย กับภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกัน 



ใช้ค าภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ 
ชื่อบทจะไม่ใส่วงเล็บภาษาอังกฤษ 
มีการวงเล็บค าศัพท์ ภาษาอังกฤษค าเดียว หลายที่   (ให้วงเล็บต่อท้าย
ครั้งแรกครั้งเดียว) 
ไม่มีการอ้างอิง หรือระบุแหล่งที่มาของข้อมูล 
รูปแบบการเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหาผิด ไม่ถูกต้อง  
มีการอ้างอิงในเนื้อหา แต่ไม่มีในบรรณานุกรม 
ใช้ค าศัพท์เทคนิคต่างๆ ไม่ถูกต้อง 
ลักษณะการเขียนไม่คงเส้นคงวา 
เนื้อหาเก่าล้าสมัย 
ใส่หมายเลขตาราง และรูปภาพไม่ถูกต้อง 
ขาดบทสรุป 

7. รูปแบบการเขียน และ
การจัดพิมพ์ 

หน้าขึ้นต้นบท เป็นหน้าเลขคู่ 
การเว้นระยะ ไม่ถูกต้อง การย่อหน้าไม่ถูกต้อง 
การใส่หมายเลข หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยไม่ถูกต้อง 
รูปแบบตัวอักษรคนละชนิดกัน 
ขนาดของตัวอักษรไม่ถูกต้อง 
พิมพ์ผิด 
การข้ึนบทใหม่หน้าต้องอยู่ทางขวามือ 
ใส่เลขหน้าผิด 

8. บรรณานุกรม ไม่สอดคล้องกับอ้างอิงในเนื้อหา 
รูปแบบการเขียนไม่ถูกต้อง 
มีหลายรูปแบบการเขียน 
การพิมพ์ไม่ถูกต้องขาดการตรวจสอบ 
จัดเรียงบรรณานุกรมผิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อผิดพลาดของต ารา 

ส่วนประกอบ รายการที่ผิดพลาด 
 
1.ปกนอก 

ปกนอก  (ชื่อวิชา รหัสวิชาไม่ตรงกัน) 
 ระบุปีการศึกษาไม่ถูกต้อง 
ระบุหลักสูตรไม่ถูกต้อง  
ระบุชื่อ  ของตนเองไม่ถูกต้อง 

2. ปกใน ปกใน 
3. ค าน า ไม่ระบุรหัสวิชาที่สอน 

ไม่ระบุภาคการศึกษาที่สอน 
ระบุหัวข้อของบท กับจ านวนครั้งที่สอนไม่สอดคล้องกัน 
ลงวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ท้ายค าน า ไม่สอดคล้องกับภาคการศึกษาที่สอน 

4. สารบัญ หัวข้อ และเลขหน้าที่ระบุไม่ตรงกัน 
การระบุหน้าคี่ หน้าคู่ 
การนับจ านวนหน้า ไม่นับรวมหน้าที่ว่างด้วย 
การก าหนดหัวข้อสารบัญไม่ถูกต้อง 

5. เนื้อหา เนื้อหาไม่สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา หรือไม่ครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 

แบ่งเนื้อหาและสัดส่วนในแต่ละบทไม่เท่ากันมีความแตกต่างกันมาก (จ านวนหน้า
แตกต่างกันมาก) 
ไม่มีการเรียงล าดับหัวข้อที่ง่ายไปหายาก 
การการเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อ 
ใช้ภาษาพูด ไม่ใช้ภาษาเขียน 
ค าศัพท์ภาษาไทย กับภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกัน 
ใช้ค าภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ 
ชื่อบทจะไม่ใส่วงเล็บภาษาอังกฤษ 
มีการวงเล็บค าศัพท์ ภาษาอังกฤษค าเดียว หลายที่ (ให้วงเล็บต่อท้ายครั้งแรกครั้ง
เดียว) 
ไม่มีการอ้างอิง หรือระบุแหล่งที่มาของข้อมูล 
รูปแบบการเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหาผิด ไม่ถูกต้อง  
มีการอ้างอิงในเนื้อหา แต่ไม่มีในบรรณานุกรม 
ใช้ค าศัพท์เทคนิคต่างๆ ไม่ถูกต้อง 
ลักษณะการเขียนไม่คงเส้นคงวา 
เนื้อหาเก่าล้าสมัย 
ใส่หมายเลขตาราง และรูปภาพไม่ถูกต้อง 
ขาดบทสรุป 
น าข้อมูลมากจากอินเทอร์เน็ตมากเกินไป (มากเกิน 20 %) 



 เนื้อหาขาดข้อมูลที่น ามาจากผลงานวิจัย 
เนื้อหาไม่มีความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เนื้อหาไม่เหมาะสมกับการเป็นต ารา 

6. รูปแบบการ
เขียน และการ
จัดพิมพ์ 

หน้าขึ้นต้นบท เป็นหน้าเลขคู่ 
การเว้นระยะ ไม่ถูกต้อง การย่อหน้าไม่ถูกต้อง 
การใส่หมายเลข หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยไม่ถูกต้อง 
รูปแบบตัวอักษรคนละชนิดกัน 
ขนาดของตัวอักษรไม่ถูกต้อง 
พิมพ์ผิด 
การข้ึนบทใหม่หน้าต้องอยู่ทางขวามือ 
ใส่เลขหน้าผิด 

7. อ้างอิงและ
บรรณานุกรม 

การเขียนอ้างอิงในเนื้อหาไม่สอดคล้องกับบรรณานุกรม เช่น พ.ศ.ที่อ้างอิงไม่ตรงกัน 
มีการอ้างอิงในเนื้อหา แต่ไม่มีข้อมูลในบรรณานุกรม 
อ้างอิงเก่าล้าสมัย 
ขาดการเขียนอ้างอิง 
รูปแบบการเขียนไม่ถูกต้อง 
มีหลายรูปแบบการเขียน 
การพิมพ์ไม่ถูกต้องขาดการตรวจสอบ 
จัดเรียงบรรณานุกรมผิด 

8. ดรรชน ี ขาดดรรชนีท้ายเล่ม 
ข้อผิดพลาดของงานวจิัย 

วตัถปุระสงไมส่อดคล้องกบัช่ือเร่ือง 

1. ตวัแปร ไมส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 

2. การใช้สถิติไมส่อดคล้องกบัตวัแปร 

3. วรรณกรรมเก่าล้าสมยั และไมส่อดคล้องกบัเร่ืองทีว่ิจยั 

4. ศกึษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้องน้อย 

5. วิธีการสุม่กลุม่ตวัอยา่งไมถ่กูต้อง 

6. กระบวนการวิจยัไมถ่กูต้อง 

7. คดัลอกวรรณกรรม และผลงานวจิยัตนเอง และงานวจิยัของผู้อื่น 

8. ขาดการอ้างอิง และอ้างองิ กบับรรณานกุรมไมส่อดคล้องกนั 

9. ข้อมลูที่ใช้สนบัสนนุงานวิจยัเก่าล้าสมยั 

10. เร่ืองไมเ่ป็นประโยชน์ ไมเ่หมาะกบัการขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

11. อภิปรายผลไมถ่กูต้อง 

12. เขียนบทคดัยอ่ไมถ่กูต้องไมค่รอบคลมุ  และบทคดัยอ่ภาษาองักฤษไมถ่กูต้อง 


