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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  (Research and Knowledge Formation)          รหัสวิชา I32201 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1 หน่วยกิต              ภาคเรียนที่ 1 
 

 ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา / ตั้งค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง  ๆ  และมี
ทฤษฏีรองรับ  ออกแบบวางแผน  รวบรวมข้อมูล  ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ  และสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  และพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมี
วิจารณญาณ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์สรุ ปองค์
ความรู้ร่วมกัน  มีกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ  เสนอ
แนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ  
เพ่ือให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้  สังเคราะห์สรุป  อภิปราย  ผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ ความ
เป็นมาของศาสตร์  เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
  

ผลการเรียนรู้ 

1. ตั้งประเด็นความรู้จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
2. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้ยังประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ  และมีทฤษฎี      
    รองรับ 
3. ออกแบบ  วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก  จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล 
6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม 
7.  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
8.  เสนอแนวคิด  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 
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โครงสร้างและภาระงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.5     ภาคเรียนที่ 1          ปีการศึกษา 2558 
รหัสวิชา I32201 ชื่อวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  จ านวน  2 คาบ / สัปดาห์ 1.0หน่วยการเรียน 
อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค =  90  :  10 
 

ผู้สอน  1. นางสาวอริสา  บุตรดามา    หัวหน้ารายวิชา      2. นางประชุมพร  จันทรคีรี 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้นคว้า

อิสระ 
 10 คะแนน - แบบทดสอบ 1 ชิ้น 18 พ.ค. – 22 พ.ค. 58 

2. การก าหนดหัวข้อโครงงาน 10 คะแนน - แบบฝึกสืบค้นชื่อเรื่อง 
- แบบฝึกก าหนดหัวข้อ 

1 ชิ้น 
1 ชิ้น 

22 พ.ค. - 5 มิ.ย. 58 

3. การเขียนเค้าโครงโครงงาน  10 คะแนน - แบบเสนอเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระ 

1 ชิ้น 8 มิ.ย. –19 มิ.ย. 58 

4. รายงานทางวิชาการ  20 คะแนน - รายงานทางวิชาการ 1 เล่ม 22 มิ.ย. -10 ก.ค. 58 
5. การอ้างอิงทางวิชาการ  10 คะแนน - แบบทดสอบอ้างอิงทาง

วิชาการ 
1 ชิ้น 13 ก.ค. – 24 ก.ค. 58 

6. การค้นคว้าเอกสารที่เก่ียวข้อง 10 คะแนน - แบบรายงานการค้นคว้า 1 ชิ้น 17 ส.ค. – 28 ส.ค. 58 
7. สอบประมวลความรู้ 20 คะแนน - สอบปกป้องเค้าโครง

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

1 ครั้ง 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 58 

8. สอบปลายภาค 10 คะแนน    
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 ณ วันนี้ผู้คนจ านวนไม่น้อยต่างคาดหวังกันว่าการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 นั้นสถานศึกษาจะเป็นหน่วยบริการทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพเพื่อรองรับการแข่งขันอย่างเสรีที่จะเกิดขึ้น  การพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติในอนาคตต้องมีศักยภาพหลาย
ด้านและน าไปสู่ความเป็นสากล  ต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น  และการเรียนรู้
เฉพาะภาษาแม่และภาษาต่างประเทศท่ี 2 อย่างเช่นในอดีตนั้นคงไม่เพียงพอแล้ว  ยังต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 3, 4, ...    เพราะ
เมื่อเรียนรู้ได้หลากหลายภาษาจะส่งผลให้เราได้เปรยีบทั้งในด้านการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง  แต่สิ่งที่ต้องเน้นย้ าและไม่อาจมองข้าม
นั่นไปได้ก็คือต้องปลูกฝังความรู้ควบคู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกได้อย่างสันติสุขด้วย 

 “บันได 5 ข้ัน”  ของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง  คือ   
- ขั้นที่ 1  การตั้งประเด็นค าถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งข้อสงสัย ตั้ง

ค าถามอย่างมีเหตุผล   
- ขั้นที่ 2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็นการฝึกแสวงหาความรู้ ข้อมูล 

และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต หรือจาการปฏิบัติทดลอง เป็นต้น   
- ขั้นที่ 3 การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) เป็นการฝึกให้น าความรู้และสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ได้จากการ

อภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้   
- ขั้นที่ 4 การสื่อสารและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เป็นการฝึกให้น า ความรู้ที่ได้มา

น าเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ   
- ขั้นที่ 5 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการน าความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ใน

บริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดยจะน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 
 ในการจัดการเรียนรู้ตามบันได 5  ขั้นนั้นมีหลายวิธี  แต่วิธีการหนึ่งที่ยอมรับกันว่ามีประสิทธิภาพและใช้กันอย่างกว้างขวาง
เป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่สนใจ  คือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study :IS)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฐมนิเทศรายวิชา 
การค้นคว้าอิสระ ( Independent Study) 
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           ดังนั้น ในโรงเรียนมาตรฐานสากลจึงน าบันได 5  ขั้นสู่การจัดการเรียนการสอนโดยผ่านรายวิชา  “การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง”  ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมประกอบด้วย 3 สาระ ดังนี้ 

 

IS 1  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation)  เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนก าหนดประเดน็ปัญหา ตัง้
สมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ (บันไดขั้นที่ 1-3) 

 

 

 

IS 2  การสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation)  เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียน  น าความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาวิธีการ
ถ่ายทอด/สื่อสารความหมาย/แนวคิด ข้อมูลและองค์ความรู้ ด้วยวิธีการ น าเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบและมีประสิทธิภาพ 
(บันไดขั้นท่ี 4) 

 

 

 

IS 3  การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity)  เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียน น า/ประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ 
หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  เกิดบริการสาธารณะ (Public Service) (บันไดขั้นที่ 5) 
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การคิดหัวข้อ และการก าหนดชื่อเรื่อง 
การคิดหัวข้อ 
 การคิดหัวข้อ หรือการก าหนด”ชื่อเรื่อง”ของปัญหาที่จะท าการศึกษาค้นคว้าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดของ
การค้นคว้าอิสระ การคิดหัวข้อ หรือ “ชื่อเรื่อง” มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. คิดหัวข้อ และเลือก “ชื่อเรื่อง” ด้วยตนเอง 
2. คิดหัวข้อ หรือ “ชื่อเรื่อง” จากประเด็นปัญหา ข้อสงสัย ค าถาม หรือเรื่องที่อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่าง 

ๆ ของตนเอง 
3.  คิดหัวข้อ หรือ “ชื่อเรื่อง” ให้มีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจน โดยต้องระบุชัดว่าจะค้นคว้าอะไร 
4. หากเป็นเรื่องแปลกใหม่ หรือมีแนวการศึกษาทดลองที่แปลกใหม่ ต้องเป็นสิ่งซึ่งแสดงออกถึงความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ด้วย 
5. ค านึงถึงประโยชน์ของเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า และเป็นการเพิ่มคุณค่าของผลงานการค้นคว้าอิสระมากยิ่งขึ้น 

 
แหล่งที่มาของชื่อเรื่อง 
 “ชื่อเรื่อง” ในการค้นคว้าอิสระอาจมีที่มาจากแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ต ารา  หนังสือพิมพ์  วารสาร  เอกสารเผยแพร่  เป็นต้น ไม่เฉพาะแต่
เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น 

2. จากการไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น วนอุทยาน  สวนสัตว์  พิพิธภัณฑ์  โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่
เพาะเลี้ยงพืชและสัตว์ หน่วยงานวิจัย ห้องปฏิบัติ  เป็นต้น 

3. จากการฟังบรรยายทางวิชาการ การฟังและชมรายการวิทยุโทรทัศน์ 
4. จากกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน 
5. จากงานอดิเรกของนักเรียนเอง 
6. จากการเข้าชมนิทรรศการ หรืองานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. จากการศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผู้อ่ืนท าไว้แล้ว 
8. จากการสนทนากับครู อาจารย์ เพ่ือน ๆ  หรือบุคคลอื่น ๆ  
9. จากการสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบตัว 

 
องค์ประกอบของช่ือเรื่อง 
“ชื่อเรื่อง” ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจะต้องมีองค์ประกอบส าคัญครบทั้ง 3 ส่วน คือ วิทยวิธี, เป้าหมาย และตัวแปร/
เครื่องมือ 

1. วิทยวิธี หมายถึง วิธีการที่ใช้ด าเนินการในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ ซึ่งต้องเขียนขึ้นต้นชื่อเรื่อง
เสมอ ค าท่ีแสดงวิทยวิธีมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 6 ค า  
 

1. การส ารวจ 2. การศึกษา 3. การพัฒนา 
4. การประเมิน 5. การเปรียบเทียบ 6. ความสัมพันธ์ระหว่าง 

 
2. เป้าหมาย  หมายถึง จุดประสงค์สุดท้ายอันเป็นปลายทางของการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหัวข้อ 

หรือชื่อเรื่องนั้นๆ 
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3. ตัวแปร หรือเครื่องมือ 
 

3.1   ตัวแปร หมายถึง สิ่งที่มีอิทธิพล ผล หรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการทดลอง 
3.2   เครื่องมือ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
 
ตัวอย่างชื่อเรื่องท่ีมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ส่วน เช่น 
 
“การส ารวจปริมาณแมลงศัตรูพืชในนาข้าวจังหวัดสุพรรณบุรีที่ใช้ยันต์กันเพลี้ย” 
“การศึกษาวิธีการสกัดเย็นน้ ามันมะพร้าว” 
“การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBblog) ด้วย (WordPress) เรื่อง ประเภทของคอมพิวเตอร์” 
“การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน” 
“การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการไล่ยุงระหว่างสารสกัดเปลือกส้มกับสารสกัดตะไคร้หอม” 
“ความสัมพันธ์ระหว่างหญ้าแฝกกับการเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่สูง” 
 

   ข้อควรค านึงในการก าหนดชื่อเรื่อง 
 

 ข้อควรค านึงที่พึงพิจารณาประกอบการคิดหัวข้อ หรือก าหนด “ชื่อเรื่อง” ที่จะศึกษาค้นคว้ามีดังนี้ 
 

1.  เป็นเรื่องที่มีความรู้ ทักษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐาน และมีทักษะในเทคนิควิธีอย่างเพียงพอ 
2.  มีแหล่งความรู้อย่างเพียงพอที่จะค้นคว้าหรือขอค าปรึกษา 
3.  วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นสามารถจัดหา หรือจัดท าขึ้นเองได้ 
4.  มีระยะเวลาเพียงพอที่จะท าการค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ 
5.  มีครู อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิรับเป็นที่ปรึกษา 
6.  มีความปลอดภัย 
7.  มีงบประมาณเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
7 วิชา IS1 I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) ชั้น ม.5 

การเขียนเค้าโครงโครงงาน 
 

 เมื่อศึกษาข้อมูล และเลือกหัวข้อโครงงานแล้ว  จึงเริ่มเขียนเค้าโครงงาน  โดยต้องค านึงถึงความ
สะดวก  กะทัดรัดและเหมาะสมกับลักษณะของโครงงาน  คิดล่วงหน้าว่า   จะท าอะไร  อย่างไร  เพ่ือให้มี
ความเข้าใจในการท างานอย่างเป็นระบบขั้นตอน  ไม่สับสนวุ่นวาย   โดยช่วยกันคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะ
ปฏิบัติการสิ่งใดบ้าง ก าหนดกิจกรรมโครงงาน  รวมทั้งระยะเวลา  วัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งของต่าง  ๆ  ตาม
ความจ าเป็นที่ช่วยให้โครงงานได้รับความส าเร็จ โดยเขียนเป็นโครงร่างหรือเค้าโครง  ก่อนน าเสนอครูที่
ปรึกษา   เพ่ือขอความเห็นชอบ การวางแผนที่ดีจะน าไปสู่การท าโครงงานที่ราบรื่น ได้ผลงานที่ดี  ใช้เวลา
น้อย   มีอุปสรรคน้อย   ช่วยก าหนดทิศทางงานได้ถูกต้อง  เค้าโครงย่อโดยทั่วๆ ไปประกอบด้วยหัวข้อ
ต่อไปนี้ 
 
1.  ชื่อโครงงาน    บอกให้ละเอียดว่าท าอะไร กับใคร เพ่ืออะไร 
2.  ชื่อผู้ท าโครงงาน ชื่อผู้รับผิดชอบโครงงานนี้ อาจท าเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้  แต่ก็ไม่ควรเกินกลุ่ม
ละ 5 คนต่อ 1โครงงาน  ประมาณ  3  คนจะเหมาะสม  เพราะถ้าคนมากจะเกี่ยงกันท างานและความ
รับผิดชอบงานน้อยเกินไป 
3.  ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน จะเป็นครูหรือผู้ที่แนะน า ก ากับ  ดูแล  ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆอาจมากกว่า  1  คนแต่
เป็นผู้ที่มีบทบาทดูแลนักเรียนอย่างจริงจัง 
4.  หลักการและเหตุผล/แนวคิด/ที่มาและความส าคัญของโครงงาน สภาพปัจจุบันที่เป็นความต้องการ  
และความคาดหวังที่จะเกิดผล 
5.  จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า สิ่งที่ต้องการให้เกิดเมื่อสิ้นสุดโครงงานในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
6.  สมมุติฐานของการศึกษาโครงงาน (ถ้ามี….กรณีเป็นโครงงานประเภททดลองหรือโครงงานในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์)   ข้อตกลง   ข้อก าหนด   เงื่อนไข   เป็นแนวทางในการพิสูจน์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดหรือสิ่ง
ที่คาดว่าจะเกิดเมื่อสิ้นสุดโครงงาน 
7.  ขั้นตอนการด าเนินงาน  บอกรายละเอียด การท างาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ 
8.  แผนการปฏิบัติโครงงาน  วัน เวลา ที่เริ่มปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้  
ตั้งแต่เริ่มลงมือท าจนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สภาพของผลที่ต้องการให้เกิด  ทั้งที่เป็นผลผลิต กระบวนการ และผลกระทบ 
10. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม ชื่อเอกสารข้อมูล ที่น ามาใช้ด าเนินงานจากแหล่งต่าง ๆ 
 
ขั้นตอนการเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
 

1.  ชื่อโครงงาน ควรเขียนให้ตรงกับเรื่องท่ีจะท า  เขียนให้สั้น  กะทัดรัด ชัดเจน กระชับ  ไม่ควรยาวเกินไป 
และใช้ข้อความที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงว่าจะศึกษาอะไร ระบุให้ชัดเจน สื่อความหมาย ได้ใจความตรง
กับเรื่อง ตรงกับงานที่นักเรียนก าลังศึกษา   เมื่ออ่านชื่อเรื่องแล้ว  สามารถบอกได้ว่า    เรื่องนั้นมีลักษณะ
อย่างไร     เป็นประโยคที่สมบูรณ์ มีประธาน  กริยา  กรรม และไม่ควรเป็นประโยคค าถาม เพราะไม่ใช่
ค าถามหรือปัญหา ชื่อควรเร้าความสนใจ แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากเนื้อเรื่องของโครงงาน   
2.  ชื่อผู้ท าโครงงาน/คณะท างาน  (ระบุรายชื่อคณะนักเรียนที่ท าโครงงานทุกคน)                                                                                                          
3.  ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน  (ระบุชื่อครูที่ให้ค าแนะน าปรึกษา)  อาจจะเป็นครูประจ ารายวิชาหรือครู          
ท่านอ่ืน หรือผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ค าปรึกษาได้ 
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4.  หลักการและเหตุผล/แนวคิด/ที่มา/ความส าคัญของโครงงาน   เขียนอธิบายถึงความเป็นมาเกี่ยวกับ
ปัญหาที่สนใจจะศึกษานี้ว่ามีหลักการความเป็นมา  มีเหตุผลความจ าเป็นอย่างไร แรงบันดาลใจหรือ
แรงจูงใจ เหตุใดจึงได้เลือกท าโครงงานนี้  มีเหตุจูงใจอะไรที่ท าให้สนใจเป็นกรณีพิเศษ  โครงงานนี้มีคุณค่า    
มีความส าคัญอย่างไร  ประโยชน์ที่จะได้จากการจัดท าโครงงานนี้   ดีอย่างไร   ท าไมจึงต้องท า  มีข้อมูล
เกี่ยวกับทฤษฎีหรือหลักวิชาการหรือตัวเลขสถิติท่ีมีความเก่ียวข้องปรากฏเด่นชัด ควรจัดระบบเพ่ิมเติมลงไป
ด้วย เพ่ือแสดงว่าโครงงานนี้มีความส าคัญ  เป็นเรื่องใหม่หรือมีผู้อ่ืนได้ศึกษาค้นคว้าไว้บ้างแล้วเพ่ือขยาย
ปรับปรุงหรือท าซ้ าเพ่ือตรวจสอบผล  
5.  วัตถุประสงค์ / จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า เป็นการระบุความต้องการในการศึกษา  ซึ่งอาจ
เขียนเป็นข้อๆ โดยเขียนให้ผู้อ่ืนทราบว่าเราจะท าการศึกษาอะไร อย่างไร  แต่ไม่ใช่น าเอาประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการท าโครงงานมาเขียนเป็นจุดมุ่งหมาย  ส่วนการระบุวัตถุประสงค์ของโครงงานนั้น จัดว่าเป็นการ
เขียนวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า หรือเป็นวัตถุประสงค์ของการทดลอง  วัตถุประสงค์ที่ดี ควรมีความ
เฉพาะเจาะจง   เป็นสิ่งที่สามารถวัดได้  บอกขอบเขตของงานที่จะท าได้ชัดเจน และไม่เขียนอยู่ในรูปของ
ประโยคค าถาม  ที่ส าคัญคือต้องสอดคล้องกับชื่อของโครงงาน  (ก าหนดเป็นหัวข้อส าคัญ ๆ ว่าในการจัดท า
โครงงานนั้นต้องการให้เกิดผลอะไร เป็นชิ้นงานมีปริมาณเท่าใด) หรือเพ่ือให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
หรือประสิทธิผลอย่างไร และเพ่ือให้ประโยชน์แก่ใคร เป็นต้น มีหลักการเขียนดังนี้ 
 5.1    มีความส าคัญหรือมีคุณค่าเพียงพอ 
 5.2    ควรเขียนเป็นข้อๆเพ่ือให้มองเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล 
 5.3    สามารถหาข้อมูลได้หรือทดสอบได้ 
 5.4    ต้องมีแนวทางในการสร้างสมมุติฐานจากวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 5.5    ใช้ภาษาชัดเจน เข้าใจง่าย 
6.  สมมุติฐานของการศึกษา (ถ้ามี……..กรณีเป็นโครงงานประเภททดลอง หรือโครงงานกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์)  สมมุติฐานเป็นค าตอบหรือค าอธิบายที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า 
ซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องค านึงไว้ด้วยว่าการเขียนสมมุติฐานนั้นควรมีเหตุผล คือมีทฤษฎีหรือหลักทาง
วิทยาศาสตร์มารองรับ  มักเขียนเป็นข้อความที่สามารถมองเห็นแนวทางในการด าเนินงานทดลอง  ทดสอบ
หรือตรวจสอบได ้
7.  วิธีการด าเนินงาน  ให้ระบุขั้นตอนส าคัญ ๆ ตั้งแต่วันที่เริ่มท าโครงงาน รวมระยะเวลาด าเนินงาน  
ขั้นตอนการปฏิบัติ ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ  หรืออธิบายการเริ่มงาน การจัดท า การจัดรูปแบบ  ออกแบบ 
ทดลองอะไร เก็บข้อมูลอะไรบ้าง อย่างไร และเมื่อใด ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นอย่างไรประกอบด้วย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเลือกอย่างไร เครื่องมือมีอะไรบ้างการรวบรวมข้อมูลท าอย่างไร มีขั้ นตอน วิธี
รวบรวมและมีวิธีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนอย่างไร การวิเคราะห์ และการใช้สถิติในการวิเคราะห์
บอกว่าใช้คอมพิวเตอร์ค านวณหรือไม่   ถ้าใช้ต้องบอกวิธีค านวณ                          
 7.1     วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ระบุว่าอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้าง  มีขนาดเท่าใด วัสดุอุปกรณ์มาจาก
ไหน  สิ่งใดท่ีต้องซื้อและสิ่งใดท่ีต้องขอยืม  สิ่งที่ต้องจัดท าเองมีอะไรบ้าง 
 7.2     แนวการศึกษาค้นคว้า  ให้อธิบายว่าจะออกแบบทดลอง   อะไร ท าอย่างไร  จะด าเนินการ
สร้างหรือประดิษฐ์อะไร  อย่างไร  จะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง  เก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าอะไรบ้าง อย่างไร กี่
ครั้ง  มากหรือน้อยเพียงใด  ที่ไหน  เมื่อใด  ( เขียนข้อความที่มองเห็นแนวการด าเนินงาน  เป็นหลักทฤษฎี
หรือหลักวิชาการ  หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่าง ๆ  ) 
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8.  แผนการปฏิบัติ  อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมและก าหนดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติ  ท าโครงงานเรื่อยไป  จน
เสร็จสิ้นการด าเนินในแต่ละขั้นตอน เป็นการก าหนดโครงงานแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบ   
จึงควรเขียนเป็นแผนภูมิแสดงขั้นตอนในการท ากิจกรรม      (ให้ระบุรายละเอียดลงไปว่าในแต่ละสัปดาห์จะ
ท าอะไร  หรือมีการวางแผนการท ากิจกรรมอะไร  จะใช้เวลานานเท่าใด  จัดท าสถานที่ใดและใครเป็น
ผู้รับผิดชอบ) 

ตัวอย่างการเขียนแผนปฏิบัติงาน  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ทรัพยากร/ปัจจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 7 พ.ค.  2558 บ้าน ไม้  ตะปู 
เครื่องมือช่าง 

สมาชิกกลุ่ม 

2 การปฏิบัติงาน 8-9  พ.ค.  2558 บ้าน ไม้/ เครื่องมือ สมาชิกกลุ่ม 

3 การตรวจสอบผลงาน 8-9 พ.ค.  2558 บ้าน ท าการทดลองใช้ สมาชิกกลุ่ม 

4 การปรับปรุงแก้ไข 8-9  พ.ค.  2558 บ้าน ผลงานที่บกพร่อง สมาชิกกลุ่ม 

   

 9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    เป็นการกล่าวถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน    จะมีอะไรเกิดขึ้น มี
 ปริมาณมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพอย่างไร จะได้รับประโยชน์หลายลักษณะหรือลักษณะ
 ใดลักษณะหนึ่งจากการท าโครงงานครั้งนี้อย่างไร  ทั้งกับตนเอง  เพ่ือนๆ  และบุคคลทั่วไป 

10. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม เป็นการอ้างอิงถึงหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ท าโครงงานใช้
ค้นคว้าหรืออ่านเพ่ือศึกษาหาข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่น ามาใช้เป็นประโยชน์ต่อการท าโครงงาน เป็น
การบอกให้ผู้อ่ืนทราบว่า นักเรียนได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลมาจากแหล่งใดบ้างการเขียนต้องระบุหนังสือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้อ้างอิงทางวิชาการ 
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การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1.1.  จุดมุ่งหมายถึงการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หมายถึง  ต ารา   หนังสือ   เอกสารอ้างอิง   รายงานทางวิชาการ   วารสาร             
นิตยสาร ฯลฯ ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับโครงการ ในสถานปัจจุบันแหล่งที่ดีที่สุดน่าจะมาจาก
เครือค่ายสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอินเตอร์เน็ต ( Internet)  ซึ่งมีข่าวสารข้อมูล เนื้อหาสาระทาง
วิชาการต่าง ๆ อย่างมหาศาล อย่างไรก็ตามอินเตอร์เน็ต อาจจุดประกายความคิดเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี แต่
อาจยังต้องอาศัยแหล่งสารสนเทศอ่ืน เช่น ห้องสมุด แหลางสารสนเทศเฉพาะทางและผู้เชี่ยวชาญ ที่มีจุมุ่ง
หมายของการศึกษาค้นคว้าเอกสาร เพ่ือ 
   1)  ความหมาย ทฤษฏี ของเรื่องที่จะศึกษา 
   2)  ประเภท ลักษณะ องค์ประกอบ ฯลฯ 
   3)  สารที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีจะศึกษา 
 
   1.2.  หลักเกณฑ์ในการเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องส าหรับการศึกษาค้นคว้า มีดังนี้ 
  1)  มีความทันสมัย เหมาะที่จะใช้อ้างอิง 
  2)  เป็นเครื่องที่จะชี้น าในการศึกษาข้อมูล 
  3)  มีหนังสืออ้างอิงพอที่จะแนะแนวทางในการศึกษาข้อมูล 
  4)  ได้เสนอแนวคิดอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าโครงการ 
  5)  พิจารณาคัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าโครงการ 
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การอ้างอิงเอกสาร 
 

 การอ้างอิงเอกสาร (Citations) คือ การบอกแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้เขียนน ามาใช้อ้างอิงในการ
เขียนรายงาย หรือผลงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นเกียรติแก่บุคคล หรือองค์กรผู้เป็นเจ้าของความคิดเดิม และเพ่ือ
แสดงเจตนาบริสุทธิ์ว่าไม่ได้ขโมยความคิด หรือลอกเลียนข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิงรวมทั่งสะดวกแก่
ผู้อ่านที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดอื่น ๆ และตรวจสอบความถูกต้อง จากต้นฉบับเดิม 
การอ้างอิงเอกสาร หรือทรัพยากรสารสนเทศแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
 1. การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง (เชิงอรรถ) 
 2. การอ้างอิงท้ายเรื่อง หรือท้ายเล่ม (บรรณานุกรม) 
เชิงอรรถ 
 เชิงอรรถ หมายถึง ข้อความที่อธิบายบางตอนในเนื้อหา หรือบันทึกแหล่งที่มาของการค้นคว้า
อ้างอิงประกอบรายงานและข้อความที่แนะน าให้ค้นคว้าเพ่ิมเติมเรื่องที่เก่ียวข้องกันในหน้าอ่ืนๆ ของรายงาน 
เชิงอรรถถือเป็นการอ้างอิงสารสนเทศในส่วนของเนื้อเรื่องประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการอ้าง 2 วิธี คือการอ้างอิง
ท้ายหน้า และการอ้างอิงระบบนาม-ปี ซึ่งเป็นวิธีอ้างอิงที่นิยมในปัจจุบัน 
 

การอ้างอิงระบบท้ายหน้า แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
1. เชิงอรรถอ้างอิง (Citation Footnote) คือ เชิงอรรถที่ใช้แสดงแหล่งที่มาของข้อความที่ยกมา ไม่

ว่าจะเป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นของบุคคล ส าหรับให้ผู้อ่านตรวจสอบ หรือค้นหาเพิ่มเติมได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. เชิงอรรถเสริมความ (Content Footnote) คือ ข้อความที่อธิบายเรื่องราว ความหมายของศัพท์

บางค าท่ีมีในเนื้อเรื่อง หรืออธิบายข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพ่ือให้เข้าใจดียิ่งขึ้น 
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3. เชิงอรรถโยง (Cross – reference Footnote) คือเชิงอรรถที่ให้ผู้อ่านไปดูเพ่ิมเติมในบทอ่ืน หรือ
หน้าอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
การลงเชิงอรรถอ้างอิงระบบท้ายหน้า 
1. จากหนังสือ 
 รูปเล่ม     ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง(ชื่อหนังสือ). หน้าที่อ้าง... 
 ตัวอย่าง    ปิ่น มุทุกัณฑ์. (2515). ค าพระ. หน้า 99. 
 - ผู้แต่ง 2 คน 3 คน และมากกว่า 3 คน ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงรายการบรรณานุกรม ส่วนผู้
แต่งที่มีราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ และพระสงฆ์มีสมณศักดิ์ ให้ระบุไว้หน้าชื่อ แต่ถ้าเป็นยศต าแหน่งหน้าที่
การงานและค าน าหน้าให้ตัดออก เช่น 
 1 ม.ล. ตุ้ย ชุมสาย. (2516). วรรณกรรมพินิจเชิงจิตวิทยา. หน้า 49. 
 2 พระยาอุปกิจศิลปะสาร. (2511). หลักภาไทย. หน้า 112. 
 - ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน ให้ใช้ชื่อตามสถาบันที่ปรากฏ โดยไม่ต้องกลับเอาฐานะของหน่วยงานไปไว้ข้าง
หลัง เช่น 
  1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2537). รายงานการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพ
ของระบบผลิต.หน้า 7 
  2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2532). เอกสารสอนชุดวิชาสารนิเทศเบื้องต้นหน่วยที่ 
1-7.  หน้า 15 
 - ผู้แต่งที่ใช้นามแฝง ให้ใช้นามแฝงเป็นชื่อผู้แต่ง แล้ววงเล็บค าว่านามแฝง 
  1 ดอกไม้สด (นามแฝง). (2514). อุบัติเหตุ. หน้า 311. 
 - ผู้แต่งที่มีฐานะเป็นผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ ให้ใช้เป็นชื่อผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการเป็นชื่อผู้
แต่ง คั่นด้วยเครื่องหมาย (,) ตามด้วยค าว่าผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ เช่น 
  1 เสนอ นิลรัตน์นิสากรม , ผู้รวบรวม. (2530). ลักการพันมอเตอร์. หน้า 4. 
 - ผู้แต่งที่มีฐานะเป็นผู้แปล ให้ใช้เป็นชื่อผู้แปลเป็นรายการผู้แต่ง คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( ,) 
ตามด้วยค าว่าแปล แต่กรณีที่ทราบชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อผู้แต่งเช่น 
  1 สมบูรณ์ ศุภศิลป์ , ผู้แปล. (2538). ค าสารภาพ. หน้า 7. 
  2 เจมส์ , เอ. มิซเซอร์เนอร์. (2516). คุณภาพชิวิต. หน้า 73. 
 - กรณีไม่ปรากฏผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อเรื่อง หรือชื่อหนังสือเป็นรายการแรก เช่น 
  1 ลิขิตพระลอ. (2519). หน้า 43. 
2. จากงานเขียนที่เป็นบทความในหนังสือ หรือรวมงานเขียนของบุคคลหลายคนในเล่มเดียวกัน 
 รูปแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์). “ชื่อบทความ.” ใน เพื่อนนอน. หน้า 347. 
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3. จากงานเขียนที่เป็นบทความจากวารสาร 
 รูปแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์ , เดือน). “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร. ปีที่(ฉบับที่) : 
เลขหน้าที่อ้าง... 
 ตัวอย่าง 1 ศิริวัฒน์ วงษ์ศิริ. (2520 , ตุลาคม). “แบบเรียนส าเร็จรูป.” วิทยาสาร. 14(5) : 9-11. 
4. จากงานเขียนที่เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ 
 รูปแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์ , วันที่ เดือน). “ชื่อบทความ.” ชื่อหนังสือพิมพ์. 
หน้าที่อ้าง. 
 ตัวอย่าง 1 ผู้กองเด๋ง (นามแฝง). (2540 , 14 มีนาคม). “เวลานอก.” ข่าวสด. หน้า 31. 
 
การลงเชิงอรรถอ้างอิงระบบท้ายหน้า 
 

 1. ให้ขีดเส้นขั้นระหว่างส่วนที่เป็นเนื้อเรื่อง กับส่วนที่เป็นเชิงอรรถยาวประมาณกลางหน้ากระดาษ
จากแนวอักษรขอบซ้ายของหน้ากระดาษ แล้วเว้น 1 บรรทัดก่อนจะเขียนเชิงอรรถรายการแรก 
 2. ให้หมายเลขก ากับอัญประกาศรงกับหมายเลขเชิงอรรถในหน้าเดียวกัน โดยเขียนหมายเลขก ากับ
เชิงอรรถลอบเหนือบรรทัดหน้าอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง 
 3. ข้อความเชิงอรรถแต่ละตอนต้องจบในหน้าเดียว ไม่ควรต่อหน้าใหม่ 
 4. ให้เรียงหมายเลขก ากับเชิงอรรถตั้งแต่หมายเลข 1 เป็นล าดับไปจนข้อความเชิงอรรถในหน้านั้นๆ 
หรือเรียงล าดับไปจนจบบท แล้วตั้งต้น 1 ใหม่ในบทถัดไป หรือเรียงล าดับไปจนจบเนื้อหารายงาน 
 5. หนังสือ หรือวัสดุอ้างอิงทั้งหมดที่กล่าวถึงในเชิงอรรถ จะต้องเรียงไว้ในส่วนที่เป็นบรรณานุกรม
ท้ายเล่ม 
 6. บรรทัดแรกของเชิงอรรถต้องย่อหน้าเข้าไป 7 ตัวอักษร ถ้าเขียนบรรทัดเดียวไม่พอต่อบรรทัดที่ 2 
เขียนชิดขอบซ้ายสุดของตัวอักษรตัวแรก 
 7. ถ้ามีเชิงอรรถหลายรายการในหน้าเดียวกัน ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ทุกรายการ 
 

การลงเชิงอรรถเมื่ออ้างถึงงานซ้ า 
 

 1. เมื่ออ้างถึงเอกสารเล่มเดิมซ้ า โดยไม่มีเชิงอรรถอ่ืนมาคั่นให้ใช้ค าว่า แหล่งเดิมภาษาอังกฤษใช้ 
lbid. เช่น 
  1วัลลภ สวัสดิวัลลภ. (2540). สารนิเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า. หน้า 109. 
  2แหล่งเดิม. หน้า9. 
 2. เมื่ออ้างถึงเอกสารเล่มเดิมซ้ าจากข้อมูลหน้าเดียวกัน แต่มีเชิงอรรถอ่ืนมาคั่น ให้ลงรายการผู้แต่ง 
แล้วต่อด้วยค าว่า หน้าเดิม ภาษาอังกฤษใช้ loc.cit..เช่น 
  1เจริญ ไชยชนะ. (2512). ประวัติศาสตร์ไทย. หน้า 5. 
  2สุชา จันทร์เอม. (2517). จิตวิทยาทั่วไป. หน้า 132. 
  3เจริญ ไชยชนะ. (2512). หน้าเดิม. 
 3. เมื่ออ้างถึงเอกสารเล่มเดิมซ้ า จากข้อมูลต่างหน้ากัน โดยมีเชิงอรรถอ่ืนคั่นให้ใช้ค าว่า เล่มเดิม 
แทนชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษใช้ op.cit. เช่น 
  1เจริญ ไชยชนะ. (2512). ประวัติศาสตร์ไทย. หน้า 5. 
  2สุชา จันทร์เอม. (2517). จิตวิทยาทั่วไป. หน้า 132. 
  3เจริญ ไชยชนะ. (2512). หน้าเดิม. หน้า 14. 
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การอ้างอิงในเนื้อหาระบบนาม- ปี 
 

 การอ้างอิงในเนื้อหาระบบนาม-ปี ให้ระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าของเอกสารอ้างอิงต่อจาก
ปีพิมพ์ โดยคั่นด้วยเครื่องหมายทวิภาค(:) รูปแบบการอ้างอิงอาจอ้างไว้หน้าข้อความหรือหลังข้อความก็ได้ 
 

ผู้แต่งอยู่หน้าข้อความ เช่น 
ประภาศรี อมรสิน (2535 : 536-537) กล่าวว่าเนื้อหาวิชาธุรกิจเกือบทุกวิชา มันจะเป็นวิชาที่ประกอบด้วย
หลักเกณฑ์ทางวิชาการ หรือทฤษฎีส่วนหนึ่ง และการฝึกฝนปฏิบัติอีกส่วนหนึ่ง... 
 

ผู้แต่งอยู่ท้ายข้อความ เช่น 
หนังสืออ้างอิง (Reference Books) คือหนังสือที่รวมข้อเท็จจริงซึ่งรวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ น ามาเรียบเรียง
เข้าด้วยกันเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว เป็นหนังสือที่ผู้ใช้จะอ่านเฉพาะตอนที่ต้องการไม่จ าเป็นต้องอ่าน
ทั้งเล่ม...  
(สุทธิลักษณ์ อ าพันวงศ์. 2534 : 38) 
- กรณีผู้แต่งเป็นไทย ให้ใช้ชื่อผู้แต่งและนามสกุล ส่วนผู้แต่งชาวต่างประเทศให้ใช้ชื่อสกุลเท่านั้น 
 1. ผู้แต่งคนเดียว 
  มนตรี ตู้จินดา (2538 : 86)......................................................................... 
 2. ผู้แต่ง 2 คน 
  บ ารุง กลัดเจริญ และวีวรรณ กินาวงศ์ (2527 : 245-246).......................... 
 3. ผู้แต่งมากกว่า 2 คน 
  มนัส ภาคภูมิ และคณะ (25385 : 21)........................................................ 
 4. ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน องค์การ หรือหน่วยงาน 
  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2539 : 23-24) ก าหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนา
การศึกษาในอนาคต.....................................................................................  
....เน้นการปฏิรูปการศึกษา 4 ด้าน คือ ปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา ปฏิรูปและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน และปฏิรูประบบบริหารการศึกษา (ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2538 : 2) 
 5. กรณีท่ีเอกสารมากกว่าหนึ่งชื่อเรื่อง โดยผู้แต่งคนเดียวกัน และพิมพ์ปีเดียวกัน 
ควรก าหนดอักษร ก ข ค หรือ a b c ไว้หลังปี พ.ศ. ตามล าดับ เพื่อให้ทราบว่าไม่ใช่เอกสารชิ้นเดียวกัน เช่น 
 ปราโมทย์ ธีรพงษ์ (2541ก : 23)...................................................................... 
 ปราโมทย์ ธีรพงษ์ (2541ข : 10-12)................................................................. 
 6. กรณีที่มีการอ้างอิงในเรื่องเดียวกัน จากเอกสารมากกว่า 1 รายการ ให้อ้างอิง โดยเรียงล าดับปี
พิมพ์ เช่น 
  วินัย วีระวัฒนานนท์ (2530 : 191)และนิวัติ เรืองพานิช(2537 : 14) กล่าวว่า.... 
หรือ 
  ...(วินัย วีระวัฒนานนท์. 2530 : 191 ; นิวัติ เรืองพานิช. 2537 : 14) 
 7. กรณีไม่ปรากฏผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อเรื่อง แทนผู้แต่ง 
  กฎหมายตราสามดวง (2520 : 5)....................................................................... 
 8. กรณีไม่ปรากฎปีพิมพ์ 
  ให้ใส่ค าว่า ม.ป.ป. หรือ n.d. 
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 9. กรณีอ้างผู้แต่งที่ปรากฏในเอกสารอ่ืน เขียนได้ 2 แบบ 
  - อ้างผู้แต่งเอกสารต้นฉบับขึ้นก่อน ตามด้วยค าว่า อ้างถึงใน หรือ cited in 
แล้วตามด้วยผู้แต่งที่น าข้อมูลไปอ้าง เช่น ต้องการอ้างอิงเอกสารของ Pratt ที่ถูกน าไปอ้างไว้ในเอกสารของ
ปราโมทย์ ธีรพงษ์ ให้อ้างดังนี้ 
 Pratt (1992 : 15-18 อ้างถึงใน ปราโมทย์ ธีรพงษ์,2514 : 14)............................................ 
  - อ้างชื่อผู้แต่งเอกสารที่น าข้อมูลมาอ้างข้ึนก่อน ตามด้วยค าว่า อ้างจาก หรือ cited from 
แล้วตามด้วยชื่อผู้แต่งเอกสารต้นฉบับ เช่น ต้องการอ้างเอกสารของปราโมทย์ ธีรพงษ์ ที่ได้น าข้อมูลจาก
เอกสารขอ Pratt มาอ้าง ให้อ้างดังนี้ 
 ปราโมทย์ ธีรพงษ์(2541 : 14 อ้างจาก Pratt. 1992 : 15-18).............................. 
 10. กรณีอ้างจากอินเทอร์เน็ต 
 ธนรัฐ สวัสดิชัย(2547 : ออนไลน์) ให้ความรู้เรื่องกาแฟอาราบิก้าว่า มันจะปลูกในระดับพ้ืนที่สูง... 
กาแฟอาราบิก้ามักจะปลูกในระดับพื้นที่สูง...(ธนรัฐ สวัสดิชัย. 2547 : ออนไลน์) 
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การเขียนบรรณานุกรม 
 

 บรรณานุกรม มีหลายความหมายแล้วแต่ว่าจะใช้ในกรณีใด แต่ในการเขียนรายงาน หมายถึง 
รายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์วารสาร จุลสาร และอุปกรณ์โสดทัศน์อ่ืนๆ ที่น ามาประกอบในการท ารายงาน ภาค
นิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้ผู้อ่านทราบว่าเนื้อหา หรือข้อมูลนั้นมาจากแหล่งใดถ้าต้องการรายละเอียด
เพ่ิมเติมจะหาได้จากแหล่งใดและเพ่ือเป็นการยินยันว่าเนื้อหานั้นไม่ได้เขียนขึ้นมาลอยๆมีแหล่งที่มา 
 
ส่วนประกอบของบรรณานุกรมและการลงรายการ 
 

 1. ผู้แต่ง ได้แก่ผู้รับชอบในการเขียนหรือผลิตสารนิเทศนั้น ซึ่งอาจเป็นผู้รวบรวมบรรณาธิการ      
ผู้แปล หรือหน่วยงานต่างๆ ก็ได้ 
  ก. ผู้แต่งท่ีเป็นคนไทย ให้ลงชื่อ และขื่อสกุลตามปกติ โดยไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ 
ซึ่งบอกยศ ต าแหน่ง และเพศ เช่น พันเอก ศาสตราจารย์ ดร. นาย นาง นางสาว ฯลฯ แต่กรณีผู้แต่งมีราช
ทินนาม ฐานันดรศักดิ์ และบรรดาศักดิ์ให้ลงต่อจากชื่อสกุลโดยใช้เครื่องหมายจุลภาค(.) คั่น เช่น 
  ข. ผู้แต่งที่เป็นชาวต่างประเทศให้ใช้ชื่อสกุลขึ้นก่อน คั่นด้วยเครื่องหมาย( ,)ตามด้วยชื่อต้น 
และชื่อกลาง หลังชื่อผู้แต่งใช้เครื่องหมายมหัพภาค (.) ถ้าชื่อกลางมีมหัพภาคอยู่แล้วไม่ต้องใช้อีกเช่น 
Kennedy, John F. 
 กรณีท่ีมีผู้แต่ง 2 คนให้ใช้ค าว่า “และ” คั่นระหว่างคนที่ 1 และ 2 
ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า and 
 ผู้แต่ง 3 คน ใช้จุลภาค(,)คั่นระหว่างผู้แต่งคนที่ 1 และ 2 ระหว่างคนที่ 2 และ3 ใช้ค าว่า “และ”คั่น 
ผู้แต่งเกิน 3 คน ใช้ผู้แต่งคนแรก ตามด้วยค าว่า และคณะ หรือ และคนอ่ืนๆ ภาษาอังกฤษใช้ et al. หรือ 
and others 
  ค. ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล ให้ลงชื่อหน่วยงานใหญ่ก่อน แล้วตามด้วยชื่อหน่วยงานรองเช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์. 
 2. ปีพิมพ์ ให้ลงเฉพาะตัวเลขของปีพิมพ์ ไว้ในวงเล็บไม่ต้องใส่ค าว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ.โดยลงต่อจาก
รายการผู้แต่ง ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค(.)ถ้าไม่ปรากฏปีพิมพ์ให้ลงค าว่า ม.ป.ป.หรือ n.d.(no date) 
 3. ชื่อเรื่อง ให้ลงรายการชื่อเรื่องตามที่ปรากฏในหน้าปกในของหนังสือ หากมีชื่อเรื่องรองให้ใส่ไว้
ด้วย โดยลงต่อจากปี พ.ศ. กรณีใช้คอมพิวเตอร์ พิมพ์ด้วยตัวหนา ส าหรับชื่อเรื่องภาษาต่างประเทศ ให้ใช้
ตัวอักษรตัวใหญ่ขึ้นต้นทุกค า ยกเว้นค าน าหน้านาม บุรพบท สันธาน ใช้อักษรตัวเล็ก 
 4. ครั้งที่พิมพ์ หนังสือที่พิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ให้ระบุครั้งที่พิมพ์ โดยลงรายการเฉพาะการพิมพ์ครั้ง
ที่ 2 ขึ้นไปเท่านั้น เช่น พิมพ์ครั้งที่ 2. พิมพ์ครั้งที3่.... 
 5. สถานที่พิมพ์ ให้ระบุชื่อเมืองจังหวัด รัฐ ที่ส านักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์นั้นตั้งอยู่ตามด้วย
เครื่องหมายทวิภาค(: ) ถ้าไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ใช้ค าว่า ม.ป.ท. ภาษาอังกฤษใช้ 
n.p.(no print) 
 6. ส านักพิมพ์ ลงชื่อส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค(.) 
***กรณีส านักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์นั้นเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ลงเฉพาะชื่อ (ตัดค าว่า ห้างหุ้นส่วน บริษัท 
บริษัทจ ากดัออก)  เช่น 
  บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด = ซีเอ็ดยูเคชั่น 
  ส านักพิมพ์เอมพันธ์ = เอมพันธ์ 
  ภาษาอังกฤษตัดค าว่า Limited(Ltd)Incorporated(inc.)ออก 
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***กรณีที่ส านักพิมพ์ โรงพิมพ์เป็นสมคม หน่วยงาน องค์กรหรือมหาวิทยาลัย ให้ระบุชื่อเต็ม โดยลงค าว่า 
ส านักพิมพ์ด้วย เช่น ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพิมพ์องค์การ 
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก โรงพิมพ์คุรุสภา เป็นต้น 
ถ้าไม่ปรากฏส านักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ ให้ใช้ค าว่า ม.ป.ท. หรือ n.p. เช่นเดียวกับ 
สถานที่พิมพ์ แต่ถ้าไม่ปรากฏทั้งสถานที่พิมพ์และส านักพิมพ์ ให้ใช้ค าว่า ม.ป.ท. หรือ n.p. 
แทนเพียงครั้งเดียว 
 
รูปแบบของรายการบรรณานุกรม 
 

จากหนังสือ 
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