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การเขียนรายงานเชิงวชิาการ

รายงานเชิงวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการที่
เกิดจากการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดย
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร จากการส ารวจ การสังเกต การ
ทดลอง ฯลฯ แล้วน ามารวบรวมวิเคราะห์ เรียบเรียงขึ้นใหม่ 
ตามโครงเรื่องที่ได้วางไว้ โดยมีหลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ประกอบ



ส่วนประกอบของรายงานเชิงวชิาการ

1.1 ส่วนประกอบตอนต้น มีส่วนประกอบตามล าดับดังนี้
1.1.1 หน้าปก  (ปกนอก)
1.1.2. หน้าช่ือเรื่อง  (ปกใน)
1.1.3. ค าน า(กิตติกรรมประกาศ)
1.1.4. สารบัญ
1.1.5. สารบัญตาราง
1.1.6. สารบัญภาพประกอบ



ส่วนประกอบของรายงานเชิงวชิาการ

1.2  ส่วนประกอบตอนกลาง (เนื้อเรื่อง) ส่วนเนื้อเรื่องเป็น
ส่วนที่ส าคัญที่สุดของรายงานเชิงวิชาการ  จะน ามาเสนอตาม
โครงเรื่องที่ได้ก าหนดไว้ โดยก่อนเริ่มต้น ควรมีการเกริ่นเรื่อง 
และจบเนื้อเรื่องด้วยบทสรุป เนื้อหาที่เขียนนั้นจะต้องเขียน
อย่างมีหลักเกณฑ์ หรืออ้างอิงหลักวิชา แสดงความคิดที่เฉียบ
แหลมและลึกซึ้ง
1.3 ส่วนประกอบท้าย ส่วนประกอบท้าย ได้แก่ 
บรรณานุกรม  ภาคผนวก



ขั้นตอนการจัดท ารายงานทางวชิาการ

1. การเลือกเรือ่งหรือหัวข้อ
2. การค้นคว้าและรวบรวมแหล่งค้นคว้า
3. การวางโครงเรื่อง
4. การอ่านและจดบันทึกข้อมูล
5. การเรียบเรยีงเนื้อเรื่อง
6. การเขียนบรรณานุกรมหรอืเอกสารอ้างอิง
7. การเขียนสว่นประกอบอื่นๆ 
    (ปกนอก หน้าปกใน ค าน า สารบัญ)



1. การเลือกเรื่องหรือการก าหนดหวัข้อ

1.1 เลือกเรื่องที่ชอบหรือสนใจ
การได้ท าในสิ่งที่ชอบหรือสนใจจะช่วยให้ท างานด้วยความสุข 

รู้สึกสนุกเพลิดเพลินในขณะที่ท าการศึกษาค้นคว้า ได้รับความรู้ในสิ่งที่
สนใจอยู่แล้ว เกิดความกระตือรือร้นและทุ่มเทความสามารถในการท างาน
อย่างเต็มที่ ไม่ท้อแท้หรือเบื่อหน่ายกับการต้องท างานหนัก ต้องแก้ปัญหา
อุปสรรคที่อาจมีเป็นของธรรมดา การเลือกเรื่องที่สนใจจึงเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่มีผลต่อความส าเร็จและประสิทธิภาพของงาน เช่น นักเรียนที่ชอบเล่น
ดนตรี ก็อาจค้นคว้าท ารายงานเรื่องเกี่ยวกับดนตรี ผู้ที่สนใจติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาจเลือกท าเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี เป็น
ต้น



1. การเลือกเรื่องหรือการก าหนดหวัข้อ

1.2 เลือกเรื่องที่มีพื้นความรู้อยู่พอสมควร
การที่ผู้ท ารายงานมีพื้นความรู้อยู่บ้างจะช่วยให้ท างานได้เร็ว

ข้ึน ไม่ต้องเสียเวลามากนักในการค้นหาข้อมูลพื้นฐาน ทั้งยังท าให้มองเห็น
แนวทางในการในการก าหนดขอบเขตทิศทางและเค้าโครงของเรื่องและ
ของการศึกษาค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่อง
หรือหัวข้อที่เกี่ยวกับรายวิชาที่ก าลังศึกษาอยู่ นักเรียนมักจะมีพื้นความ
รู้อยู่บ้างแล้ว เช่น นักเรียนสายชีววิทยา อาจมีพื้นความรู้ที่จะช่วยให้
เหมาะสมที่จะท ารายงานเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ขั้วโลก เป็นต้น



1. การเลือกเรื่องหรือการก าหนดหวัข้อ

1.3 เลือกแหล่งที่มีข้อมูลเพียงพอ
การศึกษาค้นคว้ าที่ดีต้องมีแหล่ งข้อมูลหลากหลายและ

ทันสมัย ดังนั้นเมื่อสนใจหัวข้อใดจึงควรส ารวจแหล่งค้นคว้าให้แน่ใจว่ามี
เพียงพอ เหมาะสมกับหัวข้อและวัตถุประสงค์ของการท ารายงาน ถ้าเป็น
เรื่องที่แปลกใหม่น่าสนใจแต่ไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลได้อย่างเพียงพอก็
ยากที่จะท าให้ส าเร็จ เช่น นักเรียนสนใจจะท ารายงานเรื่องพืชพันธุ์ใหม่ที่
เพิ่งค้นพบ แต่ยังไม่มีข้อมูลให้ค้นมากเพียงพอ ก็ไม่สามารถเลือกเรื่อง
ดังกล่าวได้



1. การเลือกเรื่องหรือการก าหนดหวัข้อ

1.4 เลือกเรื่องที่มีประโยชน์
เรื่องที่เมื่อศึกษาค้นคว้าแล้วมีคุณค่าหรือมีประโยชน์ทั้งแก่ตัวผู้

ค้นคว้าเองและแก่ผู้อื่น เช่นท าให้เกิดความรู้ ความคิด ประสบการณ์
เกิดทักษะใหม่ๆ หรือค้นพบสิ่งใหม่ หรือน าผลรายงานไปใช้แก้ปัญหา 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่ควรเลือกท า
เรื่องที่รู้  ๆ กันอยู่แล้ว เป็นการเสียเวลาเปล่าโดยไม่ได้รับความรู้หรือ
ประโยชน์ใดๆ เพิ่มขึ้นมา



1. การเลือกเรื่องหรือการก าหนดหวัข้อ

1.5 เลือกเรื่องที่มีขอบเขตเหมาะสม
สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ควรก าหนดขอบเขตของเรื่องให้เหมาะ

พอดี ไม่กว้างหรือแคบเกินไป เรื่องที่มีขอบเขตกว้างเกินไปจะไม่สามารถ
เจาะลึกในรายละเอียดเท่าที่ควร จะเป็นเรื่องที่มีข้อมูลผิวเผินพื้นฐาน
เท่านั้น ท าให้เสียเวลานานแต่ขาดรายละเอียดในประเด็นที่ควรเน้น ท า
ให้ผลงานไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ส่วนหัวข้อที่แคบเกินไป จะมีปัญหาเรื่อง
การค้นหาข้อมูลที่มีแหล่งข้อมูลจ ากัด และในด้านคุณภาพและปริมาณของ
งานก็อาจจะไม่เหมาะสมเพียงพอ ดังนั้นการเลือกเรื่องหรือหัวข้อรายงาน
จึงต้องค านึงถึงขอบเขตของเนื้อเรื่องให้เหมาะสมพอดี



ปัจจัยส าคญัในการก าหนดขอบเขตของเรื่อง

การก าหนดขอบเขตของเรื่องมีความส าคัญมาก รายงานที่ดีต้องมี
ขอบเขตของเรื่องที่เหมาะสม ไม่กว้างเกินไปหรือแคบเกินไป ปัจจัยที่ควรค านึง
ในการก าหนดขอบเขตของเรื่องมีดังต่อไปนี้

ความยาวของเรื่อง ควรมีความยาวเพียงพอที่จะเสนอข้อมูลได้
ครบถ้วน รายงานที่มีเนื้อเรื่องยาวย่อมก าหนดขอบเขตได้กว้างกว่าเรื่องสั้นๆ

เวลา งานที่มีเวลาท ามากย่อมมีขอบเขตและความลุ่มลึกมากกว่า
งานที่ใช้เวลาสั้นๆ

แหล่งข้อมูล เช่น ห้องสมุดขนาดใหญ่ หรือในเมืองใหญ่ๆ จะมี
ความสะดวกในการเข้าถึงฐานข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต



การก าหนดขอบเขตในการตั้งชื่อเรื่อง

เมื่อตัดสินใจเลือกเรื่องหรือหัวข้อได้แล้ว ต้องมีการตั้งชื่อเรื่อง สิ่ง
ที่ต้องค านึงคือ ชื่อเรื่องควรจะแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของเรื่องด้วย ไม่
ควรกว้างหรือแคบเกินไป เช่น นักเรียนสนใจเรื่อง“ปัญหาเศรษฐกิจ”จะ
ตั้งชื่อเรื่องว่าปัญหาเศรษฐกิจ ไม่สมควรอย่ายิ่ง เพราะชื่อนี้คลุมขอบเขต
กว้าง นักเรียนต้องจ ากัดให้แคบเข้า ให้เหมาะสมกับเวลาในการจัดท าและ
วัตถุประสงค์ของการท ารายงาน



วิธีการก าหนดหัวข้อ มีวิธดีังนี้

1. การจ ากัดขอบเขตโดยหัวข้อย่อยหรือประเด็นส าคัญ 
ตัวอย่างเช่น จากหัวข้อ “ปัญหาเศรษฐกิจ” จ ากัดให้แคบลงโดยเลือก
เฉพาะบางประเด็น ในชื่อ “การปั่นหุ้น”

2. ก า ร จ า กั ด ข อ บ เ ข ต โ ด ย ก า ห น ด ก ลุ่ ม ข อ ง
บุคคล ตัวอย่างเช่น จากหัวข้อ “ปัญหาเศรษฐกิจ” จ ากัดให้แคบลงใน
ชื่อ “ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย”



วิธีการก าหนดหัวข้อ มีวิธดีังนี้

3. การจ ากัดขอบเขตโดยใช้สถานที่และสภาพทางภูมิศาสตร์
เป็นหลัก ตัวอย่างเช่น จากหัวข้อ “ปัญหาเศรษฐกิจ” จ ากัดให้แคบใน
ชื่อ “ปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบรองราษฎรในภาคใต้”

4.การจ ากัดขอบเขตโดยใช้ เวลาหรือยุคสมัยเป็นหลัก 
ตัวอย่างเช่น จากหัวข้อ “ปัญหาเศรษฐกิจ” จ ากัดให้แคบในชื่อ “แผน
ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในยุครัฐบาลปัจจุบัน”



วิธีการขยายขอบเขตใหก้ว้างขึ้น

1. ก า ร ข ย า ย ข อ บ เ ข ต โ ด ย ข ย า ย ป ร ะ เ ด็ น
ส าคัญ ตัวอย่างเช่น จากหัวข้อ “ การพิมพ์ธนบัตรไทย”ขยาย
เป็น “วงจรของธนบัตรไทย”

2. ก า ร ข ย า ย ข อ บ เ ข ต โ ด ย ก า ห น ด ก ลุ่ ม
บุคคล ตัวอย่างเช่น จากหัวข้อ “ปัญหาเด็กเขมรเข้ามา
ขอทาน” ขยายเป็น “ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย”



วิธีการขยายขอบเขตใหก้ว้างขึ้น

3. การขยายขอบเขตโดยใช้สถานที่และสภาพทาง
ภูมิศาสตร์เป็นหลัก ตัวอย่างเช่น จากหัวข้อ “น้ าตกทีลอซู” ขยาย
ขอบเขตเป็น “น้ าตกในอุทยานแห่งชาติทางภาคเหนือ”

4. การขยายขอบเขตโดยการใช้เวลาหรือยุคสมัยเป็น
หลัก ตัวอย่างเช่น จากหัวข้อ “ การประกวดเพลงกล่อม
ลูก” ขยายเป็น “วิวัฒนาการของเพลงกล่อมลูก”



2. การค้นควา้และรวบรวมแหลง่ค้นควา้

 การเลือกเรื่องท ารายงาน ต้องเป็นเรื่องที่มีแหล่งข้อมูลหรือ
แหล่งสารสนเทศอย่างเพียงพอ ดังนั้นสิ่งที่ต้องท าทั้งในขณะที่พิจารณา
ตัดสินใจเลือกเรื่องและหลังจากเลือกเรื่องแล้ว คือ การส ารวจว่ามี
แหล่งข้อมูลเรื่องที่ต้องการอยู่ที่ไหนบ้าง มีวิธีการเข้าถึงได้อย่างไร รู้จัก
วิธีใช้เครื่องมือช่วยค้นประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลที่ต้องการได้ครบถ้วน หลากหลายและทันสมัย



3. การวางโครงเรื่อง

 การวางโครงเรื่องกับการรวบรวมแหล่งสารสนเทศมักจะ
ด าเนินไปพร้อมๆกัน เพราะหัวข้อต่างๆ ที่จะน ามาจัดเรียงเข้าไว้ใน
เรื่องจะได้มาจากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศอย่างคร่าวๆ 
เมื่อวางโครงเรื่องเบื้องต้นไว้แล้ว ในระหว่างการค้นคว้า อ่าน และ
บันทึกข้อมูล อาจได้แนวคิดหรือแนวทางที่ชัดเจนขึ้น น ามา
ปรับเปลี่ยนโครงเรื่อง ซึ่งสามารถท าได้ตลอดเวลา เพื่อความเหมาะสม
และสมบูรณ์ที่สุดของโครงเรื่อง การวางโครงเรื่องที่ดีมีความส าคัญ
มาก เพราะใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการเขียนการค้นคว้า



3. การวางโครงเรื่อง

วธิีท าควรตามขั้นตอนดังนี้
- ระดมความคดิ โดยเขียนหัวข้อใหญ่ หวัข้อยอ่ย หรือประเด็นย่อย ๆ ที่เราคิดว่า
จะเขียนลงไปในรายงานของเราให้มากที่สุดเทา่ที่จะมากได้
- คัดเลือกความคดิ จากหัวข้อที่เราระดมมาทั้งหมด พจิารณาดูว่า หวัข้อใดจบั
รวมกันเป็นหัวข้อเดียวกันได้ หวัข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องก็ตัดออกไป หัวใดทีย่ังขาดอยู่
ก็เพิ่มเข้ามา แลว้จัดหมวดหมู่
- เรียงล าดับหมวดหมู่ความคดิ ดูว่าหมวดหมูใ่ดควรมาก่อนมาหลัง เรยีง
ตามล าดับความส าคัญ จากนั้นเพิ่มบทน าและบทสรุปเข้าไป ก็จะได้โครงเรื่องตาม
ต้องการ
- แก้ไขภาษาตามต้องการ



3. การวางโครงเรื่อง

ตัวอย่างโครงเรื่อง
1. ความน า
2. ลักษณะและชนิดของนกเงือก

2.1 ลักษณะทั่วไป
2.2 ชนิดต่าง ๆ ของนกเงือก

3. ชีวิตความเป็นอยู่ของนกเงือก
3.1 อาหารของนกเงือก
3.2 การขยายพันธุ์ 1) การสร้างรัง 2) การเลี้ยงลกู

4. สรุป



3. การวางโครงเรื่อง

- การเสนอผลงาน
ผู้เขียนรายงานจะต้องน าข้อมูลต่าง ๆ ที่จดบันทึกไว้ มา

เขียนเรียบเรียงเข้าให้เป็นระเบียบตามโครงเรื่องที่วางไว้ ใช้ถ้อยค า
ส านวนของผู้เขียนเอง เขียนโดยใช้ภาษาที่เป็นทางการ เขียนให้
กระชับ อ่านเข้าใจแจ่มแจ้ง ชัดเจน ไม่วกวนสับสน



4. การอ่านและจดบันทกึขอ้มูล

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุด โดยผู้ท ารายงานต้องลง
มืออ่านเอกสารหรือแหล่งสารสนเทศที่รวบรวมไว้ คัดเลือกข้อมูล
ที่ตรงตามความต้องการ แล้วจดบันทึกข้อมูลเหล่านั้นไว้อย่างมี
ระบบ รวบรวมให้ครบถ้วนทุกหัวข้อตามที่วางไว้ในโครงเรื่อง เพื่อ
ใช้ในการเรียบเรียงเนื้อเรื่องต่อไป



4. การอ่านและจดบันทกึขอ้มูล

วิธีบนัทึกข้อความ  วิธีจดบันทึกข้อความอาจท าได้หลายวิธีขึ้นอยู่
กับความประสงค์ของผู้จดบันทึก  ที่ส าคัญ  ๆ  มีดังน้ี

       1)  จับสาระส าคัญของข้อความที่อ่าน  และจด
บันทึกโดยใช้ถ้อยค าของผู้จดบันทึกเอง  ทั้งนี้ให้ตรงกับความเดิม  
โดยไม่ต่อเติม

       2)  ใช้ถอ้ยค าบางค าที่ส าคัญจากต้นฉบับประสม
กับถ้อยค าของผู้จดบันทึกเองโดยไม่ต่อเติมเช่นกัน



4. การอ่านและจดบันทกึขอ้มูล

 3)  จดข้อความตอนใดตอนหนึ่งจากหนังสือหรือเอกสาร
ที่อ่านเพื่อใช้ในการอ้างอิงโดยจดให้ตรงตามต้นฉบับทุกประการ  
ใส่เครื่องหมายอัญประกาศก ากับไว้

 4)  ท าโดยวีใดวิธีหนึ่งใน  3  วิธีข้างต้น  และแสดง
ความคิดเห็นหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม  โดยระบุไว้ให้ชัดว่าตอนนี้เป็น
ความคิดเสริมและแยกเขียนไว้อีกตอนหนึ่งต่างหาก



4. การอ่านและจดบันทกึขอ้มูล

  3.  รูปแบบในการบันทึก  การจดบันทึกควรจดเพียงด้าน
เดียวบนแผ่นกระดาษที่มีขนาดเดียวกัน  ควรวางรูปแบบในการจด
บันทึกตามล าดับคือ  หัวข้อใหญ่  หัวข้อย่อย  แหล่งที่มาของเอกสารที่
อ่าน  เลขหน้าที่ข้อความนั้นปรากฏ  เนื้อความ  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง
แหล่งที่มาที่บันทึกไว้ในข้อ  1 จะน าไปใช้ทั้งในการอ้างอิงใน

ตัวเรื่องของรายงาน  และในการแสดงรายชื่อหนังสืออ้างอิงท้าย
รายงานหรือที่เรียกว่า  บรรณานุกรม



4. การอ่านและจดบันทกึขอ้มูล



5. การเรียบเรยีงเนื้อเรื่อง

 ในการเขียนหรือเรียบเรียงเน้ือเรื่องรายงานผู้ท ารายงานจะต้องใช้
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ จัดล าดับ จัดประมวล
แนวคิด จากข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ แล้วน ามาเรียบเรียงด้วย
ส านวนภาษาและแนวคิดของตนเอง ประกอบกับข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลทั้งหลาย ในการเขียนต้องใช้ภาษาอย่างเหมาะสม ใช้
รูปแบบที่ถูกต้องเพ่ือให้ผลงานออกมาน่าอ่านและมีคุณค่า



5. การเรียบเรยีงเนื้อเรื่อง

 ในขณะที่เขียนเนื้อเรื่องต้องมีการอ้างอิงแหล่งสารสนเทศตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้เพราะข้อมูลส่วนใหญ่ได้จาการศึกษาค้นคว้า เมื่อน ามา
เรียบเรียงไว้ในรายงาน ต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตาม
แบบแผน เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของมูล เพื่อเป็นหลักฐานแสดง
ความน่าเชื่อถือ และช่วยให้ผู้สนใจสามารถติดตามศึกษาค้นคว้า
รายละเอียดเพิ่มเติมจากแหล่งที่อ้างอิงได้อย่างสะดวก การเขียน
อ้างอิงมีกฎเกณฑ์และรูปแบบที่ต้องศึกษาเพื่อให้เขียนได้ถูกต้อง 
เช่นเดียวกับส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ตารางและภาพประกอบ เป็น
ต้น



5. การเรียบเรยีงเนื้อเรื่อง

 การอ้างอิง หมายถึง การบอกรายละเอียดของแหล่งสารนิเทศ
ที่ใช้อ้างอิงในการศึกษาค้นคว้า

ซึ่งน าเสนอในรูปของรายงานภาคนิพนธ์บทความหนังสือ
วิชาการและรายงานการวิจัย
ความส าคัญของการอ้างอิง

1. เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ที่มาศึกษาค้นคว้าสามารถตรวจสอบหรือ
ติดตามศึกษาเพิ่มเติมได้

2. เพื่อให้เกียรติแก่ผู้แต่งสารนิเทศที่ใช้อ้างอิง
3. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผลงานให้กับผู้ที่ได้อ่าน



5. การเรียบเรยีงเนื้อเรื่อง

 การอ้างอิงในเนื้อเรื่องเพื่อแสดงหลักฐานที่มาของข้อความ  
อาจท าได้  2  วิธี

วิธีแรกแสดงไว้ที่ท้ายหน้ากระดาษที่ต้องการแสดงหลักฐาน
ที่มา เป็นการอ้างอิงที่แยกการอ้างอิงออกจากเนื้อหาโดยเด็ดขาดโดยให้
อยู่ส่วนล่างสุดของหน้ากระดาษแต่ละหน้า เรียกว่า  เชิงอรรถ  

อีกวิธีหนึ่ง  แสดงไว้ตอนท้ายของข้อความที่ต้องการแสดง
หลักฐานที่มานั้น  เรียกว่า  นามปี  วิธีนี้เป็นการเขียนรายการอ้างอิงที่
เป็นมาตรฐานการอ้างอิงในปัจจุบันเนื่องจากเป็นระบบที่เพียงแต่ระบุชื่อ
ผู้แต่งปีพิมพ์และเลขหน้าที่อ้างถึงเท่านั้น



5. การเรียบเรยีงเนื้อเรื่อง

 ส่วนประกอบของรายการอ้างอิงแบบนาม-ปี 
มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3  สว่นคือ

1.  ผู้แต่ง/ผู้ผลิต/ผู้ให้ข้อมูล
2.  ปีที่พิมพ/์ปีที่ผลิต/ปีที่ปรากฎข้อมูลหรือปทีี่เข้าถึงข้อมลู

(กรณีเป็นข้อมูลจาก WWW และไม่ปรากฏปีที่ผลิต/ปีเผยแพร่ข้อมูล)
3.  เลขหน้าที่ใช้ในการอ้างอิง



วิธีการเขียนรายการอ้างอิงแบบนาม-ปี

 ในการเขยีนรายการอ้างอิงแบบนาม-ปีสามารถเขียนได้ 2  
แบบทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับวัตถุประสงค์ของการเขยีนดังมีรายละเอียดและ
ตัวอย่างต่อไปนี้

1.  การอ้างอิงแบบเน้นเนื้อหาสาระส่วนประกอบของรายการ
อ้างอิงทั้งหมดจะอยู่ในวงเล็บและเขียนต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้างอิง

รูปแบบ
ข้อความที่น ามาอ้างอิง (ชื่อ,พ.ศ. : หน้า) 



วิธีการเขียนรายการอ้างอิงแบบนาม-ปี

 ดังตัวอย่าง
การให้บริการสื่อสารที่เป็นสากลมีความจ าเป็นต้องอยู่ภายใต้ความ
ร่วมมือของนานาชาติที่เป็นสมาชิกเพื่อหาข้อตกลงด้านต่างๆตลอดจน
การออกแบบส่วนต่างๆเพื่อให้สามารถให้บริการสื่อสารแก่มวลสมาชิกได้
องค์กรหลักสององค์กรที่ให้บริการสื่อสารดาวเทียมสากลคือ INTELSAT 
และ INTERSPUTNIK ที่มีสมาชิก 118 และ 14 ประเทศตามล าดับ
(รัชนัยอินทุใส, 2538: 4-5)



วิธีการเขียนรายการอ้างอิงแบบนาม-ปี

2. การอ้างอิงโดยเน้นผูแ้ตง่/ผู้ผลติ/ผู้ให้ข้อมูล
ช่ือของผู้แต่ง/ผู้ผลิต/ผู้ให้ข้อมูลจะอยู่นอกวงเล็บส่วนรายการปพีิมพ์และ

เลขหน้าจะอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บต่อท้ายชื่อดังกล่าวดังตัวอย่าง

รูปแบบ

ชื่อ (พ.ศ. หน้า) พบว่า……………… ตามด้วยข้อความที่น ามาอ้างอิง

 



วิธีการเขียนรายการอ้างอิงแบบนาม-ปี

 ดังตัวอย่าง
รัชนัยอินทุใส (2538: 4)  อธิบายว่าการให้บริการสื่อสารที่เป็น
สากลมีความจ าเป็นต้องอยู่ภายใต้ความร่วมมือของนานาชาติที่เป็น
สมาชิกเพื่อหาข้อตกลงด้านต่างๆตลอดจนการออกแบบส่วนต่างๆเพื่อให้
สามารถให้บริการสื่อสารแก่มวลสมาชิกได้องค์กรหลักสององค์กรที่
ให้บริการสื่อสารดาวเทียมสากลคือ INTELSAT และ INTERSPUTNIK ที่
มีสมาชิก 118 และ 14 ประเทศตามล าดับ
หมายเหตุ: ทุกรายการที่อ้างอิงในเนื้อหา  ต้องปรากฏในรายการ
บรรณานุกรมเสมอ



หลักเกณฑก์ารอ้างองิแบบนาม - ปี

1. หลักเกณฑ์การลงรายชื่อผู้แต่ง
1.1 ค าน าหน้าชื่อตามปกติใหต้ัดออกได้แก่นายนางนางสาว
1.2 ถ้าผู้แต่งมีบรรดาศักดิ์ฐานันดรศักดิห์รือสมณศักดิ์กลับเอา

บรรดาศักดิ์ฯลฯ ไว้หลังชื่อกับนามสกุลคั่นด้วยเครื่องหมายจลุภาค (,) 
เช่น ปิ่นมาลากุล,ม.ล.. มนตรี,เจ้าพระยาธรรมศักดิ์.

บางต าราใช้
ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ์บรรดาศักดิ์ยศทางต ารวจยศทางทหารและ
ต าแหน่งนักบวชน าหน้าชื่อใหค้งไว้ตามปกติโดยไม่ตัดทิ้งหรือย้ายที่เช่น
- ม.ล. ปิ่นมาลากุล - เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
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1.3 ต าแหน่งทางวิชาการ (ค าระบุบอกอาชีพ) ให้ตัดทิ้งเช่น
- ศาสตราจารยด์ร.วษิณุเครืองามลงว่าวษิณุเครืองาม
- นายแพทย์ประเวศวะสีลงว่าประเวศวะสี

1.4 ผู้แต่งชาวต่างประเทศให้เขียนเฉพาะนามสกุลเช่น
- Smith R Solveyลงว่าSolvey. 
- Petit M Brettyลงว่าBretty. 

1.5 ถ้าผู้แต่งเป็นสถาบันให้บันทึกชื่อสถาบันนั้นๆโดยเรียงล าดับจาก
หน่วยงานใหญ่ไปหาหนว่ยงานย่อยในกรณีเป็นหน่วยงานของรัฐบาล
อย่างน้อยต้องอ้างถึงระดับกรมหรือเทยีบเท่าระหว่างชื่อหน่วยงานคั่น
ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) 
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1.6 ถ้าผู้แต่งมี 2 คนให้ลงชื่อทั้งหมดระหว่างชื่อให้คั่นด้วย “และ” หรือ
“&” แล้ว Comma (,) เช่น สมศักดิ์และอ านาจ, 2551 Kosslyn& 
Barrett, 1996 
1.7 ถ้าผู้แต่งมี 3-5 คนในครั้งแรกที่ลงรายการอ้างอิงให้ลงชื่อทั้งหมดและ
ถ้ามีการกล่าวซ ้าให้ลงเฉพาะชื่อคนแรกและใส่ “และคณะ” หรือ “et al.” 
และถ้าในย่อหน้าเดียวกันมีการอ้างอิงมากกว่า 1 ครั้งให้ลงเฉพาะชื่อคน
แรกและใส่ “และคณะ” หรือ “et al.” แต่ไม่ต้องลงปีที่พิมพ์เช่น กมล, 
อ านาจ, สุชาติ, และศุภกิจ, 2549 (กรณีอ้างอิงครั้งแรก)  กมลและคณะ, 
2549 (กรณีอ้างอิงครั้งที่ 2 ของบทความแต่เป็นครั้งแรกของย่อหน้า)
(กมลและคณะ) (กรณีอ้างอิงครั้งที่ 2 เป็นต้นไปของย่อหน้า)



หลักเกณฑก์ารอ้างองิแบบนาม - ปี

1.8 ถ้าผู้แต่งตั้งแต่ 6 คนขึ้นไปให้ลงเฉพาะชื่อคนแรกและใส่ “และ
คณะ” หรือ “et al.” เช่น - ปราณีวิมณ, ศักดิ์ดาสุวิทย์, มณีดวงแดง, 
ฉัตรดีมาก, มณฤดีศียากัลป,์ อุทิศแสวงโชค, 2544 ลงเป็นปราณีและ
คณะ, 2544
1.9 ถ้าผู้แต่งเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่มีตัวย่อให้ก ากับตัวย่อไว้ใน
วงเล็บเหลี่ยมด้วยเช่น - ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ [สวทช], 2550  (กรณีอ้างอิงครั้งแรก) - สวทช, 2550(
กรณีอ้างอิงครั้งที่ 2 เป็นต้นไป)



การอ้างที่มาของตาราง

การเขียนชื่อผู้แต่งให้ใช้หลักการเดียวกับการเขียนอ้างแบบตามท้าย

ข้อความในเนื้อเรื่องด้วยตามด้วยวงเล็บปีที่พิมพ์เช่น

ตารางที่ 1 ......................................................................

ที่มา: ชื่อชื่อสกลุ. (ปีที่พิมพ)์.



การอ้างที่มาของภาพ

ภาพที่ 1 ชือ่ภาพ
ที่มา : ชื่อชื่อสกุล. (ปีที่พิมพ)์.

กรณีที่ไม่มีชื่อเจ้าของเรื่อง เจ้าของ web
ภาพที่ 1 แสดง หอไอเฟล
ที่มา: ชื่อเรื่อง. วันที่ค้นข้อมูลวนัที่เดือนปี,จากเจ้าของเว็บไซด์
: http://www.xxxxxxxxxxx



6. การเขียนบรรณานกุรมหรือเอกสารอ้างอิง

รายชื่อเอกสารหรือแหล่งสารสนเทศทุกรายการที่ใช้ประกอบ
การศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงในเนื้อเรื่องจะต้องน ามาเขียนเรียบเรียง
ตามล าดับอักษร ในรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักสากล รวมไว้ส่วนท้ายของ
รายงาน เรียกว่า บรรณานุกรมหรือรายการเอกสารอ้างอิง ซึ่งมีรูปแบบ
กฎเกณฑ์ในการเขียนที่ผู้ท ารายงานจะต้องศึกษา



วิธีเขียนบรรณานุกรม

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมของแต่ละที่อาจจะแตกต่างกัน
การเลือกใช้รูปแบบใดก็เป็นสิทธิ์ของผู้เขียนบทนิพนธ์ที่จะเลือกใช้แต่
เมื่อตัดสินใจใช้แบบใดแล้วก็ควรเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด

ในที่นี้จะใช้รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมตามแบบ APA 
Style ซึ่งปรากฏในหนังสือเรียนหลักภาษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของ
กระทรวงศึกษาธิการและขอคัดเฉพาะรายการที่นักเรียนใช้ค้นคว้าจริง



วิธีเขียนบรรณานุกรม

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกบัหลักเกณฑก์ารลงรายการ
บรรณานุกรมหนังสือ
1.  เครื่องหมาย ""  ในที่นี้แสดงถึงการเวน้ระยะในการพมิพ์หรือเขยีน
ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลงไป
2.  หากรายการใดไม่มีก็ไม่ต้องลงรายละเอียดในบรรณานุกรมให้ลง
รายการถัดมาได้เลย
3.  การลงรายการผู้แต่งมหีลกัการเขียนคือผู้แต่งอาจเป็นบุคคลหรือ
สถาบันก็ได้



วิธีเขียนบรรณานุกรม

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกบัหลักเกณฑก์ารลงรายการ
บรรณานุกรมหนังสือ
- ถ้าผู้แต่งมากกว่า 1 คนแต่ไม่เกิน 6 คนให้ลงชื่อทั้งหมดระหว่างชื่อให้คั่น
ด้วย (,) แล้วเวน้ 1 วรรคและหลังชื่อคนสดุทา้ยให้ใส่ (.) เช่น ปราณีวิมณ, 
ศักดิ์ดาสุวทิย,์ มณีดวงแดง, ฉัตรดีมาก, มณฤดีศียากัลป์, และอุทิศ แสวงโชค. 
- ถ้าผู้แต่งมากกว่า 6 คนให้ลงชือ่ถึงคนที่ 6 แลว้ลงค าว่า “และคณะ” ใน
ภาษาไทยแลว้ตามด้วย(.) เช่น ปราณวีิมณ, ศักดิ์ดาสุวิทย,์ มณีดวงแดง, ฉัตรดี
มาก, มณฤดีศียากัลป์, อุทิศแสวงโชค, และคณะ. 



วิธีเขียนบรรณานุกรม

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกบัหลักเกณฑก์ารลงรายการบรรณานุกรม
หนงัสือ
- กรณทีี่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งให้เลื่อนรายการชื่อเรื่องหรือรายการที่อยู่ถัดไปมาเป็น
รายการแรกแทนชื่อผู้แต่ง
- หน่วยงานรัฐวสิาหกิจและภาคเอกชนให้ใชช้ือ่หน่วยงานนั้นๆหรือบริษทัธนาคาร
ฯลฯเป็นชื่อผู้แต่ง
- ถ้าเป็นบุคคลประเภทสามัญชนให้ตัดค าน าหน้านามต่อไปนี้ทิ้งไป คือ
ค าน าหน้านามแสดงเพศ  (นาย, นาง, นางสาว)   ค าน าหน้านามแสดงคุณวฒุิ
(ดร.) ค าน าหน้านามแสดงอาชีพ (เช่นนายแพทย)์   ค าน าหน้านามแสดงยศทาง
ทหาร (เช่นพล.อ.)   และค าน าหน้านามแสดงต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.., รศ., ศ.)       



วิธีเขียนบรรณานุกรม

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกบัหลกัเกณฑก์ารลงรายการบรรณานุกรมหนังสอื
- ถ้าผู้แต่งมีบรรดาศักดิ์ฐานันดรศักดิ์หรือสมณศักดิ์กลับเอาบรรดาศักดิ์ฯลฯ
ไว้หลังชื่อกับนามสกุลคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) 
บางต าราใช้
- ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ์บรรดาศักดิ์ยศทางต ารวจยศทางทหารและต าแหน่ง
นักบวชน าหน้าชื่อให้คงไว้ตามปกติโดยไม่ตัดทิ้งหรือย้ายที่
- ถ้าผู้แต่งเป็นสถาบันให้บันทกึชื่อสถาบันนั้นๆโดยเรียงล าดับจากหน่วยงานใหญ่
ไปหาหน่วยงานย่อยในกรณีเป็นหน่วยงานของรัฐบาลอย่างน้อยต้องอ้างถึงระดับ
กรมหรอืเทยีบเท่าระหว่างชื่อหน่วยงานคั่นด้วยเครื่องหมาย (.) 



วิธีเขียนบรรณานุกรม

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกบัหลักเกณฑก์ารลงรายการบรรณานุกรมหนงัสอื
4. การลงรายการปีพิมพ์เอกสารภาษาไทยใส่เฉพาะตัวเลขปีพ.ศ.  

เอกสารภาษาต่างประเทศใส่เฉพาะใช้ตัวเลขปีค.ศ.  ซึ่งเป็นปีที่ปรากฏอยู่ในการ
พิมพ์และใช้ปีที่พิมพ์หรือปีที่เผยแพร่หรือปีลิขสิทธิ์ล่าสุดถ้าไม่มีปีที่พิมพ์หรือปี
ลิขสิทธิ์ให้ใช้ม.ป.ป.ซึ่งย่อมาจากค าเต็มว่าไม่ปรากฏปีพิมพ์ยกเว้นถ้าเป็นข้อมูล
จาก WWW  และไม่ปรากฏปีที่เผยแพร่ให้ใช้ปีที่เข้าถึงแทนก่อนเขียนปีพิมพ์ให้
เว้น 1 ระยะแล้วตามด้วยเครื่องหมายจุดคู่ (:)



วิธีเขียนบรรณานุกรม

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ
5.  การลงรายการชื่อหนังสือมีหลักการเขียนดังนี้

- ชื่อหนังสอืให้พิมพ์ด้วยตัวหนา หรือขีดเสน้ใต้หรือใช้ตัวเอียง (เลือกเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง)
6.  การลงรายการครั้งที่พิมพใ์ห้ลงรายการตั้งแตก่ารพิมพ์ครั้งที่2  เป็นตน้ไปเชน่
พิมพ์ครั้งที่ 2,  พิมพ์ครั้งที่ 3    เป็นตน้
7. การลงรายการชื่อชุดหนังสือและล าดับที่กรณีหนังสือชื่อเรือ่งนั้นเป็นเล่มหนึ่งใน
หนังสอืชุดและอ้างเพียงเล่มเดยีวในการเขียนบรรณานุกรมให้เขียนชื่อเรื่องของ
หนังสอืเล่มที่อ้างถึงในส่วนชื่อหนังสอืและระบุชือ่เรื่องของชุดและหมายเลขชุด
ต่อท้ายจากรายการชื่อหนังสือชือ่บรรณาธกิาร(ถ้ามี) หรือชื่อผู้แปล(ถ้ามี)   หรือ
จ านวนเลม่(ถ้ามี)   หรือครั้งที่พิมพ(์ถ้ามี)  เชน่ ชุดส่งเสริมการท่องเที่ยว.  เล่ม 2.



วิธีเขียนบรรณานุกรม

ข้อสังเกตบางประการเก่ียวกับหลักเกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ
8.  การลงรายการสถานที่พิมพ์และส านักพิมพ์

- สถานที่พิมพ์หมายถึงชือ่เมืองหรือจังหวัด
- ให้ใส่ชื่อเฉพาะของส านักพิมพ์โดยตัดค าขยายชื่อเฉพาะเช่นส านักพิมพ์,  

ห.จ.ก.,  บริษัท, ยกเว้นส านักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยให้ใส่ค าว่า “ส านักพิมพ”์ ลง
ไปด้วยเช่น ดวงกมล.ดอกหญ้า.ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 

-    ถ้าไม่ปรากฏชื่อผูร้ับผิดชอบในการพิมพใ์ห้ระบุ “ม.ป.ท.” (ไม่ปรากฏที่
พิมพ)์ 
      -  ถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพใ์หร้ะบุ “ม.ป.ป.” (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ)์



รปูแบบการเขียนบรรณานกุรม

การเขียนบรรณานุกรมมีหลากหลายรูปแบบ ในที่นี้ขอยึดตาม
แบบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 
2551 ซึ่งอาจแตกต่างจากระบบ APA 6th edition ตรง ปีพิมพ์ ไม่ต้อง
ใส่วงเล็บ  การเว้นวรรค หรือการย่อหน้าเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ ซึ่งครูจะต้อง
อธิบายความแตกต่างนี้ให้นักเรียนเข้าใจ



รปูแบบการเขียนบรรณานกุรม

หนงัสือเล่ม  ใหร้ะบุ
ผู้แต่ง. ปีพิมพ์. ชื่อเรื่อง. ครั้งทีพ่ิมพ์. เมืองที่พมิพ:์ ส านักพิมพ.์
ตัวอย่าง
ลมุล  รัตตากร. 2539. การใช้ห้องสมุด. พิมพค์รั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์.
พวา  พันธุ์เมฆา. 2541. สารนิเทศกับการศกึษาค้นคว้า. พิมพค์รั้งที่ 8. 
กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนคริ

นทรวิโรฒ ประสานมิตร.



รปูแบบการเขียนบรรณานกุรม

นิตยสารหรือวารสาร  ให้ระบุ
ผู้เขียนบทความ. ปีพิมพ์, วัน, เดือน, “ชื่อบทความ.”ชื่อวารสาร.  ปีที่ (ฉบับที่)  :  
หน้าที่อ้าง.
สรงชล. (นามแฝง). 2540, สิงหาคม. “หนังสือดี  100 เล่มในรอบศตวรรษ.”
วารสารวัฒนธรรมไทย.  35(11): 12-16.
สันต์ หัตถรีัตน์. 2541,  ธันวาคม. “การดูแลผูป้่วยทีห่มดหวัง.”หมอชาวบ้าน. 
20 (236): 14-16.



รปูแบบการเขียนบรรณานกุรม

หนงัสือพิมพ์  ใหร้ะบุ
ผู้เขียน. ปีพิมพ,์  วันที่  เดือน.  “ชื่อบทความ.”ชื่อหนังสือพิมพ.์  หน้าที่อ้างอิง.
สุพิศ  สุจินตะกูล. 2541, 23  พฤศจิกายน.“โอเปคที่มาเลเซีย ใครได้-ใครเสยี”.
บ้านเมือง. หน้า 5.
ในกรณทีี่ไม่ปรากฏรายการชื่อผูแ้ต่ง  ให้ใส่ชือ่บทความไว้ในต าแหน่งรายการชือ่ผู้
แต่งดังนี้
“พาดหัวข่าว.”  ปีที่พิมพ,์ วัน  เดือน. ชื่อหนังสอืพิมพ.์  หน้าทีอ่้าง.
ตัวอย่าง
“เกินคาด  24  ทองไทยผงาดที่ 4  อชก. .” (2541.  20  ธันวาคม”. สยาม
กีฬา. หน้า  1, 18.



รปูแบบการเขียนบรรณานกุรม

อินเทอร์เน็ต  ใหร้ะบุ
ผู้แต่ง.  ปีที่สืบค้น. ชื่อเรื่อง. (ออนไลน์). แหลง่ที่มา: ชื่อย่อยของแหล่งที่มา. วัน 
เดือน ปีที่สืบค้น.
พัชรา แสงศรี.  2547. จังหวัดเชียงใหม่. (ออนไลน์). แหล่งที่มา:  
http://travel.mweb.co.th/north/

Chiangmai/index.html.12  มกราคม  2547.
เรวตัิ  แสงสรุิยงค์.  2542.  คนอินโดจีน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยั บูรพา.  (ออนไลน์). 6 (6)  เข้าถึงได้จาก: http:/www 
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หลักเกณฑก์ารเขียนบรรณานกุรม

1. เขียนค าว่าบรรณานุกรมไว้กลางหน้ากระดาษ
2. เมื่อเริ่มต้นเขียนให้ชิดขอบกระดาษที่เว้นไว้ประมาณ 11/2นิ้วหาก
บรรทัดเดียวไมจ่บบรรทัดทัดไปให้ย่อเข้ามา 7 ช่วงตัวอักษร
3. เมื่อรวบรวมแหล่งสารนิเทศที่อ้างอิงไว้ครบถ้วนทั้งหมดแลว้ให้น ามา
เรียงล าดับตามตัวอักษรของรายการแรกโดยเรยีงตามแบบพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถานโดยเรียงล าดับเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยก่อน
แล้วจงึตามด้วยภาษาอังกฤษ



7. การเขียนส่วนประกอบอืน่ ๆ

ขั้นตอนสุดท้ายของการท ารายงานการค้นคว้า คือการเขียน
ส่วนประกอบอื่นๆ นอกเหนือจากส่วนที่เขียนมาแล้ว ได้แก่ 
ส่วนประกอบตอนต้น อันประกอบด้วย ปกนอก หน้าปกใน ค า
น า สารบัญ และส่วนประกอบตอนท้าย นอกเหนือจาก
บรรณานุกรม เช่น ภาคผนวก จากนั้นก็เขียนหรือพิมพ์ 
ตรวจทานแก้ไข แล้วเย็บเล่มเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์



7. การเขียนส่วนประกอบอืน่ ๆ

ส่วนประกอบของการเขียนรายงานทางวิชาการ
รายงานเชิงวิชาการมีส่วนประกอบที่ส าคัญ ๓ ส่วน คือ 

ส่วนน า ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนท้าย มีรายละเอียดดังนี้
๑. ส่วนน า ประกอบด้วย

๑.๑ ปกนอก คือ ส่วนที่เป็นปกหุ้มรายงานทั้งหมด มีทั้งปก
หน้า และปกหลังกระดาษที่ ใช้ เป็นปกควรเป็นกระดาษแข็ง
พอสมควร สีใดก็ได้ ข้อความที่ปรากฏบนปกนอก ประกอบด้วย



7. การเขียนส่วนประกอบอืน่ ๆ

1) ชื่อเรื่องของรายงาน อยู่ห่างจากขอบบนของหน้ากระดาษลงมาประมาณ 
1.5 - 2 นิ้ว โดยให้อยู่กึ่งกลางกระดาษพอดี
2) ชื่อ – นามสกุลของผู้จัดท าอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษถ้าเป็นรายงานกลุ่ม 
ให้ใส่ชื่อทุกคน โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร
3)  ชั้น – เลขที่ ขอให้เขียนแบบเป็นทางการ เช่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... 
ห้อง เลขที่ โดยให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษต่อจากชื่อ-นามสกุลของผู้จัดท า
4) ส่วนล่างของหน้าปก ประกอบด้วย ชื่อรายวิชา , ชื่อโรงเรียน หรือ
สถาบัน,ภาคการศึกษา ปีการศึกษา ควรห่างจากขอบล่าง 1.5 – 2 นิ้ว  
(บางครั้งหลายคนอาจเอาชื่อโรงเรียนไว้ก่อนภาคการศึกษาก็ถือว่าไม่ผิด)



7. การเขียนส่วนประกอบอืน่ ๆ

ตัวอย่างหน้าปก



7. การเขียนส่วนประกอบอืน่ ๆ

๑.๒ ใบรองปก คือ กระดาษเปล่า ๑ แผ่น อยู่ต่อจากปกนอก เพื่อความสวยงาม 
และเป็นเครื่องช่วยป้องกันไม่ให้เสียหายถึงปกใน หากปกฉีกขาดเสียหายไป
๑.๓ ปกใน คือ ส่วนที่อยู่ต่อจากปกนอก นิยมเขียนเหมือนปกนอกแต่ใช้
กระดาษขาวหรือกระดาษรายงาน
๑.๔ ค าน า คือ ส่วนที่อยู่ถัดจากหน้าปกใน ผู้เขียนรายงานเป็นผู้เขียนเอง โดย
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และขอบเขตของรายงาน อาจรวมถึงปัญหา อุปสรรคใน
การศึกษาค้นคว้าท ารายงาน ตลอดจนค าขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการ
รวบรวมข้อมูล หรือการเขียนรายงาน (ถ้ามี) ให้ลงท้ายด้วยชื่อผู้จัดท ารายงาน 
หากมีหลายคนให้ลงว่าคณะผู้จัดท า และลงวันที่ก ากับ



7. การเขียนส่วนประกอบอืน่ ๆ

๑.๕ สารบัญ คือ ส่วนที่อยู่ต่อจากหน้าค าน า ในหน้าสารบัญจะมีลักษณะ
คล้ายโครงเรื่องของรายงาน ท าให้ผู้อ่านได้ทราบว่า ขอบเขตเนื้อหาของ
รายงานครอบคลุมเรื่องใดบ้าง ในหน้านี้ให้เขียนค าว่า สารบัญไว้กลางหน้า 
ข้อความในหน้าสารบัญจะเริ่มต้นจากค าน า หัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และหัวข้อ
ย่อย ซึ่งเป็นหัวข้อส าคัญ ๆ ของรายงาน เรียงตามล าดับเรื่อง และท้ายสุดเป็น
รายการอ้างอิงที่ใช้ประกอบการเรียบเรียงรายงาน ข้อความในหน้าสารบัญ 
ควรเขียนห่างจากขอบซ้ายของหน้ากระดาษประมาณ ๑.๕ นิ้ว และด้านขวา
จะมีเลขหน้าแจ้งให้ทราบว่าแต่ละหัวข้อเริ่มจากหน้าใด หน้าสารบัญควร
จัดท าเมื่อเขียนรายงานเสร็จแล้ว เพื่อจะได้ทราบว่าแต่ละหัวข้อเริ่มจากหน้า
ใดบ้าง



7. การเขียนส่วนประกอบอืน่ ๆ

๒. ส่วนเนื้อเรื่อง เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของรายงาน ผลงานการศึกษา
ค้นคว้า จะน ามาเสนอตามโครงเรื่องที่ได้ก าหนดไว้ โดยก่อนเริ่มต้น ควรมี
การเกริ่นเรื่อง และจบเนื้อเรื่องด้วยบทสรุป เนื้อหาที่เขียนนั้นจะต้อง
เขียนอย่างมีหลักเกณฑ์ หรืออ้างอิงหลักวิชา แสดงความคิดที่เฉียบแหลม
และลึกซึ้ง



7. การเขียนส่วนประกอบอืน่ ๆ

- การเขียนบทน า (Introduction)  เป็นสิ่งแรกที่จะทาให้ผู้อ่านได้สัมผัสกับความคิดและกลวิธี
การเขียนของผู้เขียน มีส่วนอย่างส าคัญในการจุดประกายความสนใจของผู้อ่านให้อยากติดตาม
อ่านต่อไป ถ้าบทน าไม่น่าสนใจ สับสน หรือคลุมเครือผู้อ่านจะไม่รู้สึกอยากอ่านดังนั้นบทน าจึง
ต้องชัดแจ้ง น่าอ่าน และกระตุ้นความสนใจของผู้อ่านตั้งแต่แรกเริ่มของบทนิพนธ์บทน าอาจเป็น
แค่เพียงย่อหน้าเดียวหรือทั้งบทก็ได้โดยทั่วไปแล้วความยาวของรายงานการค้นคว้ามีผลต่อความ
ยาวของบทน า รายงานฉบับเล็กๆ อาจจะมีความน าที่เรียบเรียงอย่างน่าอ่านเพียงหนึ่งย่อหน้าที่
เรียกว่าย่อหน้าน าในขณะที่ภาคนิพนธ์เรื่องยาวๆ อาจจะมีบทน าแยกต่างหากหนึ่งบทส าหรับบท
นาที่แยกเป็นบทจะจัดอยู่ในบทที่ 1 โดยเขียนแบบเดียวกับบทอื่นๆ คือกลางหน้ากระดาษ 
บรรทัดแรกเขียน “บทที่ 1” และบรรทัดถัดลงมาใช้ชื่อบทว่า “บทน า” หรืออาจใช้ชื่อบทเป็น
อย่างอื่นตามความเหมาะสม ในกรณีที่เขียนบทน าอย่างสั้นแต่เนื้อหาอื่นๆ แบ่งเป็นบทอาจใช้
หัวข้อว่า “บท” หรือ “ความน า” โดยไม่ต้องมีค าว่า บทที่ เนื้อความที่เรียบเรียงลงในบทน าเป็น
การปูพื้นให้ผู้อ่านเข้าใจความเป็นมาของเรื่อง ความมุ่งหมายและขอบเขตของเรื่องหรือสภาพ
ปัญหาที่ต้องการน าเสนอ หรือความบันดาลใจของเรื่องทั้งนี้เพื่อเป็นการน าผู้อ่านเข้าสู่เนื้อเรื่องให้
ผู้อ่านมองเห็นภาพรวมของเนื้อเรื่องทั้งหมด



7. การเขียนส่วนประกอบอืน่ ๆ

- การเขียนส่วนเนื้อหา เป็นส่วนที่เสนอเรื่องราวสาระทั้งหมดของรายงานการ
ค้นคว้า การน าเสนอเนื้อหาอาจแบ่งเป็นบทหรือเป็นตอนเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็น
ประเด็นส าคัญของเนื้อหาตามล าดับและต่อเนื่องกัน ส่วนการจะแบ่งเป็นบทหรือ
เป็นตอน หรือเป็นหัวข้ออย่างไรและมีจานวนมากน้อยเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะ 
ขอบเขต และความสั้นยาวของเนื้อเรื่องถ้าเป็นรายงานการค้นคว้าขนาดสั้นไม่
จ าเป็นต้องแบ่งเป็นบทหรือตอนก็ได้เพียงแต่แบ่งตามหัวข้อส าคัญๆ ของเนื้อเรื่อง
ให้เหมาะสมแต่ถ้าเป็นภาคนิพนธ์ขนาดยาวควรแบ่งเป็นบทหรือตอนให้ชัดเจน



7. การเขียนส่วนประกอบอืน่ ๆ

- บทสรุปหรือสรุปคือส่วนที่เขียนย้ าหรือเน้นประเด็นส าคัญของเนื้อหา
หรือสรุปผลของการศึกษาค้นคว้า เช่นเดียวกับที่บทน าเป็นความส าคัญขั้น
แรกในการชักจูงให้ผู้อ่านสนใจติดตามเนื้อเรื่อง บทสรุปก็มีบทบาทส าคัญ
ในการท าให้ผู้อ่านจับประเด็นของเนื้อเรื่องที่ได้อ่านไปทั้งหมด บทสรุปจะ
อยู่ตอนท้ายของเนื้อเรื่อง อาจแยกเป็นบทตากหากหรือเป็นเพียงย่อหน้า
ท้ายๆ ของเรื่อง



7. การเขียนส่วนประกอบอืน่ ๆ

๓. ส่วนท้าย เป็นส่วนที่ท าให้รายงานน่าเชื่อถือและสมบูรณ์ ประกอบด้วย
เมื่อพิมพ์หรือเขียนรายงานเสร็จ จึงทบทวนและเข้าเล่มรายงานโดยเรียง
ตามล าดับ ดังนี้
1. ปกนอก  7. สารบัญภาพ (ถ้ามี)
2.  ใบรองปก  8. เนื้อเรื่อง โดยเริ่มตามโครงเรื่องที่วางไว้
3. ปกใน  9. บรรณานุกรม
4. ค าน า  10. ภาคผนวก (ถ้ามี)
5. สารบัญ  11. ใบรองปก
6. สารบัญตาราง (ถ้ามี)  12. ปกหลัง



ลักษณะของรายงานเชิงวิชาการ ทีด่ี

1. มีการน าหลักการและ/หรือทฤษฎีมาใช้อย่างเหมาะสมเนื่องจากใน
การศึกษาค้นคว้า จะต้องมีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยมีหลักการหรือ
ทฤษฎีมารองรับอย่างเหมาะสม หลักการหรือทฤษฎีดังกล่าวควรเป็นที่
ยอมรับในแวดวงสาขาวิชาการนั้นๆ พอควรและตรงกับเรื่องที่ศึกษา
ค้นคว้า
2. มีการแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม เช่น เสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาที่ไม่เคยมีผู้ท ามาก่อน หรือเคยมีผู้ท าแต่ไม่ชัดเจน
เพียงพอ



ลักษณะของรายงานเชิงวิชาการ ทีด่ี

3. ความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระต้อง
สมบูรณ์ตามชื่อเรื่องที่ก าหนด และถูกต้องในข้อเท็จจริง การอ้างอิงที่มา
หรือแหล่งค้นคว้าต้องถูกต้องเพื่อแสดงจรรยามารยาทของผู้เขียน และ
เป็นแหล่งชี้แนะให้ผู้สนใจได้ติดตามศึกษาค้นคว้าต่อไป การค้นคว้าควร
ศึกษามาจากหลายแหล่ง
4. ความชัดเจนของการเขียนรายงานจะต้องมีความชัดเจนในด้านล าดับ
การเสนอเรื่องมีความสามารถในการใช้ภาษา และการน าเสนอตาราง 
แผนภูมิ/ภาพประกอบทั้งนี้เพื่อให้การน าเสนอเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย 
เป็นระเบียบไม่ซ้ าซ้อนสับสน



การใช้ภาษาในการเขียนรายงานเชิงวชิาการ 

1. ควรใช้ภาษาหรือส านวนโวหารเป็นของตนเองที่เข้าใจง่ายและถูกต้อง
2. ใช้ประโยคส้ันๆ ให้ได้ใจความชัดเจน สมบูรณ์ ตรงไปตรงมาไม่วกวน
3. ใช้ภาษาที่เป็นทางการไม่ใช้ภาษาพูด ค าผวน ค าแสลง อักษรย่อ ค าย่อ
4. ใช้ค าที่มีความหมายชัดเจน ละเว้นการใช้ภาษาฟุ่มเฟือย การเล่นส านวน
5. ระมัดระวังในเรื่องการสะกดค า การแบ่งวรรคตอน



การใช้ภาษาในการเขียนรายงานเชิงวชิาการ 

6. ระมัดระวังการแยกค าด้วยเหตุที่เนื้อที่ในบรรทัดไม่พอหรือหมดเนื้อ
ที่ในหน้าที่นั้นเสียก่อน เช่น ไม่แยกค าว่า “ละเอียด” ออกเป็น “ละ” 
ในบรรทัดหนึ่งส่วน “ละเอียด” อยู่อีกบรรทัดต่อไปหรือหน้าต่อไป
7. ให้เขียนเป็นภาษาไทยไม่ต้องมีค าภาษาอังกฤษก ากับ ถ้าเป็นค าใหม่
หรือศัพท์วิชาการในการเขียนครั้งแรกให้ก ากับภาษาอังกฤษไวใ้นวงเลบ็ 
ครั้งต่อๆ ไปไม่ต้องก ากับภาษาอังกฤษ


