
  
แผนการสอนฉบับย่อ                                                             กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยรายวิชา 
ท ๒๐๒๐๑ การเขียนเชิงวิชาการ                 ๑.๐ หน่วยกิต   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒       
ภาคเรียนที่ ๑         ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ครูผู้สอน        นางสมจิตร  สุทธิวิริวรรณ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการเขียนความเรียง  เขียนสารคดี   เขียนบทความทางวิชาการ  เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้า  เขียนโครงงานอย่างมีคุณภาพ 
 เพ่ือให้สามารถเขียนเชิงวิชาการ  น าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  และเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
การศึกษาในขั้นสูงต่อไป 
ผลการเรียนรู้คาดหวัง 
 เขียนเรียงความได้ 
เขียนสารคดีรูปแบบต่าง ๆ  ได้ 
เขียนบทความทางวิชาการได้ 
เขียนรายงานจากการค้นคว้า  เขียนโครงงาน  โดยอ้างอิงสารสนเทศได้ 
ตัวชี้วัด 
บอกองค์ประกอบของความเรียงได้ 
๒.  เขียนความเรียงได้ 
๓.  บอกองค์ประกอบของสารคดีได้ 
๔.  เขียนสารคดีได้ 
๕.  บอกลักษณะของบทความเชิงวิชาการ 
๖.  เขียนบทความทางวิชาการได้ 
๗.  บอกหลักการเขียนรายงานการค้นคว้าได้ 
๘.  เขียนรายงานการค้นคว้าได้ 
๙.  บอกองค์ประกอบของโครงงาน ได้ 
๑๐.  เขียนรายงานโครงงานได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัปดาห์ที่ คาบ
ที ่

หัวข้อ / สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ /แหล่ง
เรียนรู้ 

๑ 
๑๘-22  
พ.ค.๕8 

๑-๒ 
(๒ 
คาบ) 

ปฐมนิเทศ/ตรวจสอบพ้ืน
ความรู้ 
 ทดสอบก่อนเรียน   
ค าอธิบายรายวิชา  ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ข้อตกลงเก่ียวกับการเรียน 

เข้าใจค าอธิบาย
รายวิชา  ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
และข้อตกลง
เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน 

๑.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
๒.ศึกษาค าอธิบายรายวิชา  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ข้อตกลงเก่ียวกับการเรียน 

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
จ านวน ๑๐  
ข้อ 

๒ 
๒5–๒9  
พ.ค.๕8 

๓-๔ 
(๒ 
คาบ) 

ความรู้เกี่ยวกับการเขียน
ความเรียง 
 ความหมายของความ
เรียง 
ส่วนประกอบของความ
เรียง 
หลักการและขั้นตอนใน
การเขียนความเรียง 

บอก
องค์ประกอบ
ของความเรียง
ได้ 
 
 
-รูปแบบ-เนื้อหา 
-ภาษา-ความคิด 

ศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่อง
การเขียนความเรียง 
-กระบวนการเขียนความ
เรียงทางวิชาการ/ดี/
น่าสนใจ/ให้ความรู้/
ถูกต้อง/สร้างสรรค์ 
-อ่านความเรียงแล้วสรุป
องค์ประกอบและขั้นตอน/
กระบวนการเขียนความ
เรียง 

๑.ใบความรู้   
๒.ใบกิจกรรม 
อะไรคือ 
ของการเขียน? 
-ริเริ่ม/
สร้างสรรค์/เป็น
ประโยชน์/
น่าสนใจ? 

๓-๔ 
2-12 
มิ.ย.๕8 

๕-๘ หลักการเขียนความเรียง 
 โวหารในการเขียนความ
เรียง 
การเขียนย่อหน้าความ
เรียง 
การวางโครงเรื่องความ
เรียง 
การเขียนค าน าและสรุป 
การเขียนอ้างอิงข้อมูล 
คุณธรรมในการเขียน 

เขียนความเรียง
ได้ 
 
 
-เป็นการ
ทบทวนความรู้  
เน้น
กระบวนการ
เขียนความเรียง
ทางวิชาการ? 

๑.ศึกษาโวหารในการเขียน
ได้แก่  การอธิบาย  การ
บรรยาย  และการพรรณนา
ได้ถูกต้องเหมาะสม 
๒.ศึกษาหลักการเขียนย่อ
หน้าที่ดี(เอกภาพ  
สัมพันธภาพ  สารัตถภาพ
และมีความสมบูรณ์ชัดเจน 
ริเริ่ม สร้างสรรค์ น่าสนใจ 
และเป็นประโยชน์)  
๓.ศึกษาหลักการวางโครง
เรื่อง  การเขียนความเรียงที่
ดีและเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ใบความรู้   
๒.ใบกิจกรรม 
 
 
 
-ใบกิจกรรม 
 
 
 
-ใบกิจกรรม 

เน้นความจ าเป็น ประโยชน์

ในปัจจุบันและอนาคต 

การเลือกเรื่อง

เป้าหมาย การหา

ข้อมูล....

(กระบวนการ

เขียน) 



สัปดาห์ที่ คาบ
ที ่

หัวข้อ / สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ /แหล่ง
เรียนรู้ 

    ๔.ศึกษาหลักการเขียนค าน า
ความเรียงได้ตามหัวข้อที่
ก าหนด 
๕.ศึกษาหลักการเขียน
อ้างอิงข้อมูล 
๖.ศึกษาการเขียนความเรียง
ตามหัวข้อที่ก าหนด 

 

๕ 
15-19  
มิ.ย.๕8 

๙-
๑๐ 

ความรู้เรื่องการเขียนสาร
คดี 
๑.ความหมายของสารคดี 
๒.หลักการเขียนสารคดี 

บอก
องค์ประกอบ
ของสารคดีได้ 

๑.ศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่อง
การเขียนสารคดี 
๒.บอกหลักการเขียนสาร
คดีได้ 
 

๑.ใบความรู้   
๒.ใบกิจกรรม 

๖-๗ 
22-30  
มิ.ย.  
1-3ก.ค. 
58 

๑๑-
๑๔ 

การเขียนสารคดี 
๑.การเลือกประเด็นใน
การเขียน 
๒.การวางโครงเรื่อง 
๓.คุณธรรมในการเขียน 

เขียนสารคดีได้ ๑.ระบุประเด็นในการเขียน
ที่นักเรียนสนใจ 
๒.นักเรียนวางโครงเรื่องสาร
คดี 
๓.เก็บรวบรวมข้อมูลในการ
เขียนสารคดี 
๔.เรียบเรียงงานเขียนสาร
คดี 
๕.ตรวจทานงานเขียนสาร
คดี 

๑.ใบความรู้   
๒.ใบกิจกรรม 

๘ 
6-10  
ก.ค.๕8 

๑๕-
๑๖ 

ความรู้เรื่องการเขียน
บทความเชิงวิชาการ 
๑.ความหมายและ
ลักษณะของบทความ 
๒.ประเภทของบทความ 
๓.หลักการเขียนบทความ 
๔.ขั้นตอนและวิธีการ
เขียนบทความ 

บอกลักษณะ
รูปแบบของการ
เขียนบทความ
ทางวิชาการได้ 

๑.ศึกษาบทความทาง
วิชาการจากตัวอย่าง ๑ 
หน้ากระดาษ A๔ 
๒.ศึกษาหลักการเขียน
บทความ 
๓.ศึกษาข้ันตอนและวิธีการ
เขียน 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ใบความรู้   
๒.ใบกิจกรรม 

อาจยาว๑-๓ 

หน้าได้ มี

อ้างองิ 

เน้นความเหมือนและ

ความตา่งของงาน

เขียน ๓ ประเภท 



สัปดาห์ที่ คาบ
ที ่

หัวข้อ / สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ /แหล่ง
เรียนรู้ 

9 
13-17 
ก.ค. ๕8 

๑๗-
๒๐ 

บทความทางวิชาการ 
๑.ขั้นการเลือกเรื่อง 
๒.ขั้นการก าหนดขอบเขต
ของเรื่อง 
๓.ขั้นการก าหนด
วัตถุประสงค์ของเรื่อง 
๔.ขั้นการรวบรวมข้อมูล 
๕.ขั้นการวางโครงเรื่อง 
๖.ขั้นการเขียนฉบับร่าง 
๗.ขั้นการตรวจ/แก้ไข 
๘.ขั้นการเขียน 
๙.ขั้นการเผยแพร่ 
 

เขียนบทความ
ทางวิชาการได้ 
 
 
 
 
      
ลักษณะร่วมของ
กระบวนการ
เขียน? 

๑.ศึกษาข้ันการเลือก การ
ก าหนดขอบเขต และการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
เรื่อง 
๒.ศึกษาข้ันการรวบรวม
ข้อมูล การวางโครงเรื่อง 
และการเขียนฉบับร่าง 
๓.ศึกษาข้ันการตรวจ/แก้ไข 
การเขียน และการเผยแพร่ 

๑.ใบความรู้   
๒.ใบกิจกรรม 

10-11 
20-29 
30-31
ก.ค..58 
ปิดวัน
อาสาฬ
บูชาและ
เข้าพรรษา 

 ๑.การเขียนสารคดี 
๒.การเขียนบทความทาง
วิชาการ  (อัตนัย ๒ ข้อ  
๑๐คะแนน) 

สอบกลางภาค  
21  ก.ค.  ๕8  
(สอบนอก
ตาราง) 

  
 

๑2 
3-4  
ส.ค. 58  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21-
22 

ความรู้เรื่องการเขียน
รายงานการค้นคว้า 
๑.ความหมายของรายงาน 
๒.ส่วนประกอบของ
รายงาน 
๓.ขั้นตอนการเขียน
รายงาน 
๔.การอ้างอิงและการ
เขียนเอกสารอ้างอิง 
๕.คุณธรรมในการเขียน
รายงาน 
 
 
 
 

บอกหลักการ
เขียนรายงาน
การค้นคว้าได้ 

๑.ศึกษาความหมายของ
รายงาน 
๒.ศึกษาส่วนประกอบของ
รายงาน 
๓.ศึกษาข้ันตอนการเขียน
รายงาน 
๔.ศึกษาการอ้างอิงและการ
เขียนเอกสารอ้างอิง 
๕.ศึกษาคุณธรรมในการ
เขียนรายงาน 

๑.ใบความรู้   
๒.ใบกิจกรรม 

อย่าลืมเรื่อง

การอ้างอิง เน้น...ความริเริ่ม 

สร้างสรรค์ มีประโยชน์ 

และน่าสนใจ 



สัปดาห์ที่ คาบ
ที ่

หัวข้อ / สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ /แหล่ง
เรียนรู้ 

๑๓-๑๕ 
10-28
ส.ค. ๕8 

๒๓-
28 
(๖ 
คาบ) 

การเขียนรายงานจาก
การศึกษาค้นคว้า 
๑.ขั้นตอนการเขียน
รายงานค้นคว้า 
๒.การก าหนดหัวข้อเรื่อง
และก าหนดชื่อเรื่องของ
รายงาน 
๓.การส ารวจ  รวบรวม
ข้อมูลและจดบันทึก 
๔.การอ้างอิงและการ
เขียนเอกสารอ้างอิง 
๕.การเรียบเรียงและ
จัดท ารูปเล่ม 

เขียนรายงาน
การค้นคว้าได้ 

๑.ศึกษาข้ันตอนการเขียน
รายงานค้นคว้า 
๒.ก าหนดหัวข้อเรื่องและ
ก าหนดชื่อเรื่องของรายงาน 
๓.ส ารวจ  รวบรวมข้อมูล 
และจดบันทึก  
๔.ศึกษาการอ้างอิงและการ
เขียนเอกสารอ้างอิง 
๕.เรียบเรียงและจัดท า
รูปเล่ม 
 

๑.ใบความรู้   
๒.ใบกิจกรรม 

๑๖ 
1-4  
ก.ย. 58 

๓๑-
๓๒ 
(๒ 
คาบ) 

รูปแบบและขั้นตอนการ
เขียนโครงงาน 
๑.ความหมายโครงงาน 
๒.ประเภทของโครงงาน 
๓.ขั้นตอนของเขียน
โครงงาน 
๔.ส่วนประกอบของ
โครงงาน 
๕.การเขียนอ้างอิง 

บอก
องค์ประกอบ
ของโครงงานได้ 

๑.ศึกษาความหมายของ
โครงงาน 
๒.ศึกษาประเภทของ
โครงงาน 
๓.ศึกษาข้ันตอนของเขียน
โครงงาน 
๔.ศึกษาส่วนประกอบของ
โครงงาน 
๕.ศึกษาการเขียนอ้างอิง 
 

๑.ใบความรู้   
๒.ใบกิจกรรม 

๑๗-๑๙ 
7-18 
ก.ย.๕8 

๓๓-
๓๘ 
(๖ 
คาบ) 

หลักการเขียนโครงงาน 
๑.ก าหนดปัญหาที่ศึกษา 
๒.ตั้งสมมติฐาน  
๓.ออกแบบการรวบรวม
ข้อมูล 
๔.รวบรวมด้วยวธิีการต่าง  
๕.วิเคราะห์ข้อมูล 
๕.สรุปผล 

เขียนโครงงานได้ ๑.ก าหนดปัญหาที่ศึกษา
และตั้งสมมติฐาน  
๒.ออกแบบและรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ 
๓.วิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผล 

๑.ใบความรู้   
๒.ใบกิจกรรม 

๒๐  ๑.การเขียนรายงานจาก
การศึกษาค้นคว้า 
๒.การเขียนโครงงาน  
(อัตนัย ๒ ข้อ  ๒๐  
คะแนน) 

สอบปลายภาค 
๒1,๒3,๒5  
ก.ย. ๕8 

  

เน้น...ความริเริ่ม 

สร้างสรรค์ มีประโยชน์ 

และน่าสนใจ 

เน้น...ความริเริ่ม 

สร้างสรรค์ มี

ประโยชน์ และ

น่าสนใจ 

การอ้างอิง 

การเรียบเรียง การเขียนรายงานผล? ไม่ใช่ขั้นตอนการท าโครงงาน 

ส 

สย 



แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชา ท๒๐๒๐๑ การเขียนเชิงวิชาการ๑ ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มี
แผนประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงานดังนี้ 
 ๑.  ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย      ๖๐ คะแนน 
 ๒. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย              ๑๐ คะแนน 
 ๓. ประเมินจากการสอบกลางภาค (นอกตาราง)                ๑๐ คะแนน 
 ๔. ประเมินจากการสอบปลายภาค                  ๒๐ คะแนน 

รวม              ๑๐๐ คะแนน 
 
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อ เป็นดังนี้ 

๑. ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (๖๐ คะแนน) 
 

รายการ 
 

รูปแบบของงาน 
วันที่มอบหมาย 
 

ก าหนดส่ง 
 

เวลาที่
นักเรียนควร
ใช้ 

คะแนน 

๑. ทดสอบเรื่องการเขียน ทดสอบ/งานเดี่ยว ๑๗ พ.ค. ๕๕ ในคาบเรียน ๓๐ นาท ี - 

๒. เขียนสารคด ี ปฏิบัติ/งานเดี่ยว 
๗ มิ.ย. ๕๕ 

ในคาบเรียน ๑๒๐ นาที ๑๐ 

๓. เขียนบทความทางวิชาการ ปฏิบัติ/งานเดี่ยว 
๒๘ มิ.ย. ๕๕ 

ในคาบเรียน ๑๒๐ นาที ๑๐ 

สอบกลางภาค  21  ก.ค. ๕๕ ๖๐ นาท ี ๑๐ 

๔. เขียนรายงานการค้นคว้า ปฏิบัติ/งานกลุ่ม ๖ ส.ค. ๕๕  ๒๔ ส.ค. ๕๕ ๓ สัปดาห์ ๑๕ 

๕. เขียนโครงงาน ปฏิบัติ/งานกลุ่ม ๒๗ส.ค. ๕๕ ๒๑ ก.ย. ๕๕ ๓ สัปดาห์ ๑๕ 

สอบปลายภาค 30 ก.ย.  1-2 ต.ค. ๖๐ นาท ี ๒๐ 
 
หมายเหตุ   

๑. เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูพิจารณาว่า การท างานหรือการบ้านชิ้นนั้นๆ 
นักเรียนควร ใช้เวลาท าประมาณเท่าใด ทั้งนี้การประมาณการดังกล่าว พิจารณาจากความยาก ความ
ซับซ้อนและปริมาณของงานหรือการบ้านชิ้นนั้นๆ  

๒. งานหรือการบ้านที่มอบหมายแต่ไม่ได้คิดคะแนนก็ได้น าเสนอไว้ในตารางนี้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูล
ว่างานหรือการบ้านที่ได้มอบหมายทั้งหมดของรายวิชานี้นักเรียนจะต้องใช้เวลาท ามากน้อยเพียงใด 

 
 
 
 
 



2. การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (๑๐ คะแนน) 
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ท๒๐๒๐๑ การเขียนเชิงวิชาการ  
ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕8 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมิน ดังตาราง 

หัวข้อการประเมิน 
 
 

ผลการประเมิน 
ดีเยี่ยม 
(๕) 

ดีมาก 
(๔) 

ดี 
(๓) 

พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.  ความรับผิดชอบ        
   ๑.๑ เข้าชั้นเรียนตรงเวลา      
   ๑.๒ ส่งงานตรงเวลา      
   ๑.๓ ปรับปรุง-พัฒนาผลงานของตนเองอย่างสม่ าเสมอ      
   ๑.๔ มีความพร้อมในการเรียน (การเตรียมอุปกรณ์ การ
ร่วมแสดงความคิดเห็น) 

     

๒.  การปฏิบัติกิจกรรม      
   ๒.๑ ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม      
   ๒.๒ความกระตือรือร้นในการท างาน      
   ๒.๓ ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน      
๓.  ความมุ่งม่ันในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง      
  ๓.๑ ความตั้งใจที่จะใช้ภาษาไทย-เลขไทยให้ถูกต้อง
เหมาะสม 

     

  ๓.๒ ปรับปรุงความบกพร่องในการใช้ภาษาสม่ าเสมอ      
  ๓.๓ มารยาทในการน าเสนองาน      
รวม      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. การประเมินจากการสอบกลางภาค (๑๐ คะแนน ) 
 ก าหนดสอบกลางภาค (นอกตาราง) เวลาที่ใช้ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข้อ/ เนื้อหาและลักษณะ
ของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค ลักษณะ/จ านวนข้อสอบ คะแนน 
๑.  หลักการเขียนสารคดี อัตนัย ๑ ข้อ ๕ 
๒.  หลักการเขียนบทความทางวิชาการ อัตนัย ๑ ข้อ ๕ 

 
๔. การประเมินจากการสอบปลายภาค (๒๐ คะแนน ) 
ก าหนดสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. 1-2 ต.ค. ๕8 เวลาที่ใช้ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข้อ/ 
เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบ มีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค ลักษณะ/จ านวนข้อสอบ คะแนน 
๑.  เขียนรายงานการค้นคว้า อัตนัย ๑ ข้อ ๑๐ 
๒.  เขียนโครงงาน อัตนัย ๑ ข้อ ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อาจเพิ่มการวิพากษ์วิจารณ์

ตัวอย่างบทความ/สารคดีที่

ก าหนดให ้เพ่ิมคะแนนและทอน

ให้เหลือ๑๐ คะแนน 

วิจารณ์ตัวอย่างที่ให้ หรือ

บอกหลักการเขียนทีด่ี/ให้

ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไข.... 

จะดีไหมหนอ...ถ้าจะมี 

๑.ให้มีการน าเสนองานปากเปลา่ เดี่ยว/

กลุ่ม 

๒.เผยแพร่ผลงานที่ดีติดบอร์ด/ลงเว็บรร. 

๓.มีรางวัลนักเขียนปากกาทอง 

 

 

 

 

 

๔.บูรณาการกับวิชาอ่ืน 

 



แบบทดสอบก่อนเรียน 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท  ( X ) ก ากับข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น 
1. ข้อใดเป็นลักษณะของโครงงานที่ดี? 
  ก.  ชื่อโครงงานมีความน่าสนใจ 

ข.  ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานไม่ต่ ากว่า  ๓  เดือน 
ค.  โครงการที่ด าเนินการแล้วเกิดประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลอื่น 
ง.  โครงงานที่มีรายละเอียดต่าง ๆ  ครบถ้วน  และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่ า 

2. การเลือกหัวข้อโครงงาน  ข้อใดมีความจ าเป็นน้อยที่สุด? 
  ก.  ความรู้ความสามารถของผู้จัดท าโครงงาน 

ข.  ความปลอดภัยการท าโครงงาน 
ค.  มีแหล่งข้อมูลเพียงพอกับความต้องการ 
ง.  ค าตอบที่จะได้จะต้องตรงกับสมมติฐานเสมอ 

 ๓.  หากนักเรียนมีเวลาสืบค้นข้อมูลอย่างจ ากัด  นักเรียนควรจะเลือกเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องใด? 
          ก.  ทะเลไทย     
          ข.  โรงเรียนของเรา   
          ค.  แหล่งท่องเที่ยว    
          ง.  แม่น้ าเจ้าพระยา 
๔.  ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของการเขียนเรียงความ? 
 ก.  ค าน า     
          ข.  เนื้อเรื่อง 
 ค.  สรุป      
          ง.   หนังสืออ้างอิง 
๕.  การเขียนเรียงความควรค านึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก? 
 ก.  โครงเรื่อง     
          ข.  ค าน า 
 ค.  ความนิยม     
          ง.  กระแสสังคม 
๖.  ประโยคในข้อใดมีความหมายในการใช้ค าก ากวม?  
 ก.  ห้ามมิให้วางหาบเร่ในบริเวณนี้   
          ข.  กาแฟถ้วยนี้แก่ไปกินไม่ได้ 
 ค.  พ่อแม่ย่อมหวังดีต่อลูกทั้งนั้น   
          ง.  นายแก่ไปซื้อของหลายอย่างท่ีห้างสรรพสินค้า 
๗.  ข้อใดใช้ค าไม่เหมาะสมมากท่ีสุด? 
 ก.  แม่บัวเป็นคนบ้านนอก   
          ข.  แม่บัวเป็นชาวชนบท 
 ค.  แม่บัวเป็นคนไกลปืนเที่ยง   
          ง.  แม่บัวเป็นคนหัวเมือง 



จากข้อ  ๘ – ๑๐ จงพิจารณาค าประพันธ์ที่ก าหนดให้ว่าเป็นโวหารชนิดใด  โดยเติม  ก  ข  ค  หรือ  ง   
ลงในกระดาษค าตอบที่ให้มา 

ก.  บรรยายโวหาร           
ข.  พรรณนาโวหาร   
ค.  อุปมาโวหาร   
ง.  สาธกโวหาร 

๘. จะเลียวซ้ายและขวาก็ป่าแสม  ตะลึงแลปูเปี้ยวเที่ยวไสว 
    ระหริ่งเรื่อยเฉื่อยเสียงเรไรไพร  ฤทัยไหวแว่วว่าพะงางาม 
๙.  ถึงยามสองล่องล านาวาเลื่อน           พอดวงเดือนดั้นเมฆขึ้นเหลืองเหลือง 
     ถึงวัดแจ้งแสงจันทร์จ ารัสเรือง           แลช าเลืองเหลียวหลงัหลั่งน้ าตา 
๑๐. ระวังตัวกลัวตอตะเคียนขวาง  เป็นเยี่ยงอย่างผู้เฒ่าเล่าสนอง 
      ว่าผีสางสิงนางตะเคียนคะนอง          ใครถูกต้องแตกตายลงหลายล า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                               เรื่อง การเขียนเรียงความ 
ค าสั่ง เลือก หรือ เติมค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
1. ส่วนประกอบของเรียงความที่ส าคัญ อย่างน้อยต้องมีอะไรบ้าง  

    ค าน า เนื้อเรื่อง สรุป 

    ค าน า เนื้อเรื่อง ตัวอย่าง 

    เนื้อเรื่อง ตัวอย่าง สรุป 

    เนื้อเรื่อง ตัวอย่าง โวหารต่าง ๆ 
2. ส่วนใดของเรียงความที่อธิบายรายละเอียดได้มากท่ีสุด       

    สรุป 

    ค าน า 

    เนื้อเรื่อง 

    ย่อหน้าที่ ๓  
3. ถ้าจะพรรณนาโรงพยาบาล ควรเลือกพรรณนาสิ่งใด  

    ลักษณะของแพทย์ พยาบาล 

    สภาพของคนไข้ และกลิ่นยา 

    พนักงานทุกฝ่ายในโรงพยาบาล 

    สภาพอาคารต่าง ๆ ในโรงพยาบาล 
4. การเขียนจูงใจ ปลุกใจ ให้เห็นคล้อยตามและปฏิบัติตามใช้โวหารแบบใด  

    อุปมาโวหาร 

    เทศนาโวหาร 

    บรรยายโวหาร 

    พรรณนาโวหาร 
5. “ ส านวนเป็นวิธีการพูดอย่างหนึ่ง หมายความอย่างหนึ่ง ไม่หมายความตรงตามถ้อยค าที่  

เรียบเรียง เช่น ขิงก็รา ข่าก็แรง ก็ไม่ได้กล่าวถึงพืช ๒ ชนิด คือ ขิง ข่า แต่หมายถึงการที่ 
คน ๒ คนรุนแรงเข้าหากัน ไม่มีฝ่ายใดลดละให้กัน ” ข้อความนี้เป็นโวหารแบบใด  

    อุปมาโวหาร 

    เทศนาโวหาร 

    สาธกโวหาร  

    พรรณนาโวหาร 
6. ถ้าจะเขียนเรียงความโดยใช้บรรยายโวหาร ควรเลือกเรื่องใดเหมาะสมที่สุด  

    นุช  เพ่ือนรัก 

    ป่าไม้ของไทย 

    ประวัติสุนทรภู่ 

    เอกลักษณ์ไทย เพ่ือคนไทย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การเขียนเรียงความข้อใดไม่ถูกต้อง  

    ชื่อเรื่องอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

    ต้องมี ค าน า เนื้อเรื่อง และสรุป 

    เขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย สะกดถูกต้อง 

    ต้องมีย่อหน้ามาก ๆ เพ่ือท าให้จดจ าได้ง่าย 
8. ข้อใดส าคัญท่ีสุด ส าหรับการเขียนเรียงความ  

    เนื้อเรื่องสั้นกะทัดรัด 

    ตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ 

    เขียนสรุปให้ชวนติดตาม 

    ใช้ค าศัพท์ที่มีเสียงไพเราะ 
9. เรียงความเรื่องใดท่ีเปิดโอกาสให้ผู้แต่งได้แสดงจินตนาการมากท่ีสุด  

    ถ้าข้าพเจ้าบินได้ 

    โรงเรียนของข้าพเจ้า  

    ต านานท้องถิ่นหนองแขม 

    เมื่อข้าพเจ้าเข้าค่ายพุทธบุตร 
10. ข้อใดส าคัญท่ีสุดที่ท าให้เรียงความมีคุณค่า  

    มีเนื้อเรื่องบริบูรณ์ 

    ใช้ภาษาง่ายสื่อความหมายดี 

    ใช้ถ้อยค าไพเราะสละสลวย  

    มีเนื้อเรื่องที่สนุกชวนติดตาม 
 
 



ใบความรู้เรื่องการเขียนความเรียง 
 
ลักษณะการเขียนที่ดี 
๑. เนื้อหาสาระดี มีประโยชน์แก่ผู้อ่าน ข้อมูลต่างๆ ถูกต้องตามความเป็นจริง การแสดงความคิดเห็นของ
ผู้เขียนจะต้องมีเหตุผลสมควร 
๒. การใช้ภาษาดี การใช้ถ้อยค าส านวนต่างๆ ได้ตรงตามความหมายที่ต้องการอย่างแท้จริงและใช้ภาษาให้
เหมาะสมตามกาลละเทศะ การผูกประโยค ให้ได้ใจความชัดเจน การเรียงล าดับและข้อความเป็นไปอย่าง
ไม่สับสน การใช้ถ้อยค ากะทัดรัดและการรู้จักเว้นวรรคตอนได้อีกด้วย 
๓. ท่วงท านองการเขียนดี คือการรู้จักใช้รูปแบบของการเขียนให้เหมาะสมกับเนื้อหา นับว่าเป็นศิลปะของ
การน าเสนอประการหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้ทั้งอรรถรสและรับรู้เจตนาของ ผู้เขียนได้ชัดเจนขึ้น ทั้งยัง
แสดงให้เห็นฝีมือความสามารถของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี 
 การเขียนความเรียง 
การเขียนความเรียง เป็นการเรียบเรียงถ้อยค าให้เป็นข้อความเพ่ือแสดงความคิด ความรู้สึกและความ
เข้าใจของเราให้ผู้อ่ืนทราบ 
รูปแบบของการเขียนความเรียง 
๑. การเขียนค าน า เป็นการเริ่มเรื่องให้ผู้อ่านรู้ว่าเนื้อหาที่จะอ่านต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร การเริ่มเรื่อง
เป็นตอนส าคัญที่จะท าให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าอ่านหรือไม่ ดังนั้นจึงมี วิธีการที่จะเร้าความสนใจของ
ผู้อ่านได้หลายทาง แต่ทั้งนี้ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องและไม่ควรให้ยาวจนเกินไป การเขียนค าน ามี ๓ วิธี 
คือ 
๑.๑  เขียนบอกโดยตรง  ผู้เขียนบอกตรงๆว่าต้องการเขียนเรื่องอะไร เพราะอะไร  และท าไมจึงเขียน 
๑.๒  เขียนบอกโดยอ้อม ผู้เขียนเขียนถึงเรื่องอ่ืนเพื่อเป็นการน าไปสู่เรื่องที่ต้องการ  เรื่องที่เขียนจึงควร
เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกัน 
๑.๓  เขียนโดยแสดงแนวคิด ผู้เขียนเขียนแสดงแนวคิดเก่ียวกับเรื่องก่อน แล้วจึงอธิบายแนวคิดให้ผู้อ่าน
เข้าใจในภายหลัง 
๒. เนื้อเรื่อง หมายถึง เนื้อความซึ่งเป็นสาระส าคัญของความเรียง การเขียนเนื้อเรื่องได้ดี ต้องมีการวาง
โครงเรื่องเสียก่อน เพ่ือช่วยให้เนื้อเรื่องเป็นไปตามล าดับ ไม่สับสนและมีความเกี่ยวเนื่องกันไปจนจบ เนื้อ
เรื่องที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ คือ 
๒.๑  เอกภาพ ได้แก่ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ความเรียงเรื่องหนึ่งๆ จะต้องมีใจความและ ความมุ่ง
หมายส าคัญเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เรื่องที่น ามาเขียนจะต้องเก่ียวข้องเป็นเรื่องเดียวกัน หรือช่วยเสริมให้
เรื่องเด่นชัดขึ้น เรียงความที่ขาดเอกภาพ คือ ความเรียงที่มีเรื่องต่างๆ ปนกัน บางเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
เดิมก็มี 
๒.๒  สัมพันธ์ภาพ คือ การเชื่อมโยงข้อความต่างๆ ให้เป็นไปตามล าดับ มีเหตุผลรับกัน ความเรียง ที่มี
สัมพันธภาพ จะต้องมีเนื้อความเกี่ยวเนื่องกันไปเหมือนลูกโซ่ เนื้อความต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ 
๒.๓  สารัตถภาพ คือ การเน้นใจความที่ส าคัญให้เด่นชัดขึ้นมา ส่วนที่เป็นพลความจะต้องเป็นพลความท่ี
ช่วยสนับสนุนใจความส าคัญนั้น ถ้าความเรียงมีพลความมากเกินไป เรียกว่าขาด 
สารัตถภาพ 
๓. การสรุปเรื่องหรือการลงท้าย การสรุปเรื่องหรือการลงท้ายช่วยให้ผู้อ่านทราบว่าเรื่องนี้จบแล้ว ไม่ใช่ทิ้ง
ค้างไว้เฉยๆ ท าให้สงสัยไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จบหรือยัง การสรุปไม่ใช้การย่อเรื่องทั้งหมด แต่การสรุปเรื่องหรือ



การปิดเรื่องที่ดีต้องสร้างความประทับใจแก่ผู้อ่าน อาจปิดเรื่องด้วยข้อคิดท่ีคมคายหรือค าประพันธ์สั้นๆ ก็
ได้ 
 
ข้อแนะน ำในกำรจบเรื่องมีดังนี้ 
          ๑. อย่าจบกะทันหัน บทสรุปควรให้อะไรแก่เรื่องนั้นๆด้วย และควรจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ความมุ่งหมายส าคัญของเรื่องที่เขียน มิใช่เป็นเพียงรายละเอียดเล็กน้อยของเรื่อง 
          ๒. จบลงด้วยการย้ าหรือย่อแนวคิดของเรื่อง เป็นประโยคที่แสดงว่าเรื่องที่เขียนมีประโยชน์
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ และเกี่ยวโยงกับความสนใจหรือเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 
วิธีเขียนสรุปที่มักนิยมเขียนกันมี ๕ วิธีคือ 
สรุปด้วยการฝากข้อคิด  
“ปริญญาบัตรอาจจะท าให้คนเราเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ  แต่ความช านาญงานในหน้าที่นั่นต่างหาก ที่
จะท าให้คนเรารู้สึกเป็นไปแก่ตัว  เป็นนายแกอนาคตของชีวิตและสามารถมองตาทุกคนได้โดยปราศจาก
ความกลัวผิดหรือปมด้อย” 
        (ข้อคิด : มาลัย  ชูพินิจ) 
สรุปด้วยการสั่งสอน 
“เราทั้งหลายจึงควรถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยไว้ด้วยการไม่ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่จะ
เป็นการท าให้ภาษาไทยของเราเสื่อมลง และต้องพยายามเสริมสร้างภาษาของเราทุกด้านทุกโอกาสที่
สามารถจะกระท าได้ แล้วภาษาไทยของเราจะด ารงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป” 
          (ภาษาไทยของเรา: จิรวัฒน์ สิทธิด ารง) 
      ๓. สรุปด้วยการให้ค าแนะน าและชักชวน 
 “เพ่ือความสงบสุขของบ้านเมือง ผู้ปกครองพึงปราบปรามโจรร้ายมิฉาชีพให้ราบคาบ แต่มิใช่ด้วย     
การจองจ าหรือฆ่าฟัน หากแต่ควรจัดระบบเศรษฐกิจให้เป็นธรรม ส่งเสริมคนดีทั้งที่เป็นชาวนา พ่อค้า  
และข้าราชการ เมื่อท าได้เช่นนี้โจรผู้ร้ายหรืออาชญากรรมทั้งมวลจะหมดสิ้นแผ่นดินโดยไม่จ าเป็นต้อง
ปราบปรามด้วยอาวุธแต่ประการใด”                                (จลาจลคุกบางขวาง: แก้ว  สุดท้าย) 
สรุปด้วยการใช้ค าประพันธ์ ค าคม  หรือสุภาษิต 
“...............................และไม่ควรลืมว่า  ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” 
 
สรุปด้วยการย้ าหรือเน้นให้เห็นความส าคัญ 
“คนไทยเป็นผู้โชคดีท่ีได้มีภาษาของเราเอง และมีตัวหนังสือไทยเป็นตัวหนังสือประจ าชาติ อันเป็นมรดก
อันล้ าค่าท่ีบรรพบุรุษได้สร้างไว้เป็นเครื่องแสดงว่า ไทยเราเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมสูงส่งมาแต่โบราณกาล
และยั่งยืนมาจนบัดนี้คนไทยผู้เป็นเจ้าของภาษาควรจะได้ภูมิใจ และถือว่าภาษาไทยส าคัญกว่าภาษาอ่ืน 
เพราะเป็นภาษาของชาติ เป็นภาษาท่ีเราต้องใช้ชั่วชีวิต” 
          (ลักษณะส าคัญของภาษา : ผอบ โปษะกฤษณะ) 
 
 
แนวทางในการฝึกเขียน 
    ๑. ก่อนลงมือเขียนควรท าใจให้สบายไม่กังวล เริ่มหาภาพที่มโนภาพของเราจะชักจูงให้คิด 



          ๒. คิดสร้างภาพ พยายามถ่ายทอดเป็นการเขียน 
          ๓. เลือกเฟ้นถ้อยค าที่จะเขียน สามารถสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตามความต้องการ 
          ๔. จดบันทึกสิ่งที่คิดไว้ก่อนแล้วจึงมาเรียงล าดับความในภายหลัง 
          ๕. วางแนวเรื่องไว้เป็นหัวข้อสั้นๆ 

การใช้ส านวนโวหาร  
ขั้นตอนในการเตรียมตัวเขียน นอกจากจะต้องเตรียมข้อมูลจัดท าโครงเรื่องแล้ว ควรเลือกใช้ส านวนโวหาร
ให้เหมาะกับเนื้อความที่ จะเขียน ส านวนโวหารในภาษาไทย แบ่งออกเป็น 5 คือ  
1) บรรยายโวหาร  
2) พรรณนาโวหาร  
3) เทศนาโวหาร  
4) สาธกโวหาร  
5) อุปมาโวหาร  
         1. บรรยายโวหาร คือ โวหารที่ใช้เล่าเรื่อง หรืออธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ตามล าดับเหตุการณ์ การ
เขียนบรรยายโวหาร จะมุ่งความชัดเจน เขียน ตรงไปตรงมา รวบรัด กล่าวถึงแต่สาระส าคัญไม่จ าเป็นต้อง
มีพลความ หรือความปลีกย่อยเสริม ในการเขียนทั่ว ๆ ไปมักใช้บรรยายโวหาร เพราะเหมาะในการ
ติดต่อสื่อสารเนื่องจากส านวนประเภทนี้มุ่งสาระเขียนอย่างสั้น ๆ ได้ความชัดเจนงานเขียนที่ควรใช้
บรรยายโวหาร ได้แก่ การเขียนอธิบายประเภทต่าง ๆเช่น เขียนรายงานวิทยานิพนธ์ ต ารา บทความ การ
เขียนเพ่ือเล่าเรื่อง เช่น บันทึก จดหมายเหตุ การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นประเภทบทความเชิงวิจารณ์ 
ข่าว เป็นต้น  
หลักการเขียนบรรยายโวหาร  
          1) เรื่องท่ีเขียนต้องเป็นเรื่องจริง ผู้เขียนควรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนเป็นอย่างดี โดยอาจรู้
มาจากประสบการณ์ หรือการค้นคว้าก็ได้  
          2) เลือกเขียนเฉพาะสาระส าคัญ ไม่เน้นรายละเอียด แต่เขียนตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม  
          3) ใช้ภาษาให้เข้าใจง่าย หากต้องการจะกล่าวให้ชัดอาจใช้อุปมาโวหารและสาธกโวหารเข้าช่วยได้
บ้าง แต่ต้องไม่มากจนส่วน ที่เป็นสาระส าคัญกลายเป็นส่วนด้อยไป  
          4) เรียบเรียงความคิดให้ต่อเนื่อง และสัมพันธ์กัน 
 2.  พรรณนาโวหาร มีจุดมุ่งหมายในการเขียนต่างจากบรรยายโวหาร คือมุ่งให้ความแจ่มแจ้ง 
ละเอียดลออ เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ซาบซึ้งเพลิดเพลินไปกับข้อความนั้นการเขียนพรรณาโวหารจึงยาว
กว่าบรรยายโวหารมาก แต่มิใช่การเขียนอย่างเยิ่นเย้อ เพราะพรรณนา-โวหารต้องมุ่งให้ภาพ และอารมณ์ 
ดังนั้น จึงมักใช้การเล่นค า เล่นเสียง ใช้ภาพพจน์ แม้เนื้อความท่ีเขียนจะน้อยแต่เต็มด้วยส านวนโวหารที่
ไพเราะ อ่านได้รสชาติ  
 
หลักการเขียนพรรณนาโวหาร  
          1) ต้องใช้ค าดี หมายถึง การเลือกสรรถ้อยค า เพ่ือให้สื่อความหมาย สื่อภาพ สื่ออารมณ์เหมาะสม
กับเนื้อเรื่องที่ต้องการบรรยาย ควรเลือกค า ที่ให้ความหมายชัดเจน ทั้งอาจต้องเลือกให้เสียงค าสัมผัสกัน
เพ่ือเกิดเสียงเสนาะอย่างสัมผัสสระ สัมผัสอักษร ในงานร้อยกรอง  



          2) ต้องมีใจความดี แม้จะพรรณนายืดยาว แต่ใจความต้องมุ่งให้เกิดภาพ และอารมณ์ความรู้สึก
สอดคล้องกับเนื้อหาที่ก าลังพรรณนา  
          3) อาจต้องใช้อุปมาโวหาร คือ การเปรียบเทียบเพ่ือให้ได้ภาพชัดเจน และมักใช้ศิลปะการใช้ค าที่
เรียกว่า ภาพพจน์ประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้เป็นวิธีการที่จะท าให้พรรณนาโวหารเด่น ทั้งการใช้ค า และการใช้
ภาพที่แจ่มแจ้ง อ่านแล้วเกิดจินตนาการและความรู้สึกคล้อยตาม  
          4) ในบางกรณีอาจต้องใช้สาธกโวหารประกอบด้วย คือ การยกตัวอย่างเพ่ือให้เกิดความแจ่มแจ้ง 
โดยยกตัวอย่างสิ่งที่ละม้ายคล้ายคลึงกัน เพ่ือให้เกิดภาพและอารมณ์เด่นชัดพรรณนาโวหารมักใช้กับการ
ชมความงามอ่ืน ๆ เช่น ชมสถานที่ สรรเสริญบุคคล หรือใช้พรรณนาอารมณ์ ความรู้สึก เช่น รัก เกลียด 
โกธร แค้น เศร้าสลด เป็นต้น 
 3.  เทศนาโวหาร หมายถึง โวหารที่มีจุดหมายแสดงความแจ่มแจ้งเพ่ือให้ผู้อ่านคล้อยตามหรืออาจกล่าว
ได้ว่ามุ่งชักจูงให้ผู้อ่าน คิดเห็นหรือคล้อยตามความคิดเห็นของผู้เขียนเทศนาโวหาร จึงยากกว่าโวหารที่
กล่าวมาแล้วทั้ง 2 โวหาร เพราะต้องใช้กลวิธีในการชักจูงใจ  
หลักการเขียนเทศนาโวหาร  
          การเขียนเทศนาโวหารต้องใช้โวหารประเภทต่าง ๆ มาประกอบ กล่าวคือทั้งใช้บรรยายโวหาร 
พรรณนาโวหาร รวมทั้งอุปมาโวหาร และ สาธกโวหารด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้ใจความชัดเจนแจ่มแจ้ง มีทั้งความ
หลักและความรองเป็นที่เข้าใจจนเกิดความรู้สึกนึกคิดคล้อยตามผู้เขียน ไปได้หากเป็นการแสดงความ
คิดเห็นควรอธิบายทั้งด้านที่เป็นประโยชน์และโทษ หรือแสดงเหตุและผลการเขียนเทศนาโวหาร ผู้เขียน
ต้อง มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนเป็นอย่างดี สามารถอธิบายอย่างชัดเจน ทั้งควรพรรณนาให้เกิดความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ต้องรู้จักใช้เหตุผล และหลักฐานสนับสนุนความคิดเห็นที่ตนเสนอด้วย การล าดับความ
ให้สัมพันธ์กันอย่างมีเหตุผลจึงเป็นหลักส าคัญอีกประการหนึ่ง ในการเขียนเทศนาโวหารโดยทั่วไปมักเข้าใจ
กันว่า เทศนาโวหาร แปลว่า โวหารที่มุ่งสั่งสอน โดยตีความค าว่าเทศนา ว่าสั่งสอน ความจริงเทศนาในที่นี้ 
หมายถึง แสดง กล่าวคือ แสดงอย่างแจ่มแจ้งเพ่ือให้เห็นคล้อยตาม รูปแบบงานเขียนที่ควรใช้เทศนาโวหาร
คือ งานเขียนประเภทบทความชักจูงใจ หรือบทความแสดงความคิดเห็น ความเรียง เป็นต้น 
 4.  สาธกโวหาร คือ โวหารทีมุ่่งให้ความชัดเจน โดยการยกตัวอย่างเพ่ืออธิบายให้แจ่มแจ้งหรือสนับสนุน
ความคิดเห็นที่เสนอให้หนักแน่น น่าเชื่อถือ สาธกโวหารเป็นโวหารเสริม บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร 
และเทศนาโวหารเช่นการเลือกยกตัวอย่างมีหลักที่ควรเลือกให้เข้ากับเนื้อความ อาจยกตัวอย่างสั้น ๆ ใน
บรรยายโวหารหรืออาจยกตัวอย่างที่มีรายละเอียดประกอบในพรรณนาโวหาร และเทศนาโวหาร เป็นต้น 
ในการเขียนข้อเขียนต่าง ๆ นิสิตควรรู้จักเลือกใช้โวหารให้เหมาะกับจุดมุ่งหมายในการเขียนและเนื้อหาใน
บางโอกาส อาจต้องใช้โวหารหลายชนิดในงานเขียนชิ้นหนึ่งก็ได้ หลักส าคัญอยู่ที่ว่าต้องเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับโอกาส จุดมุ่งหมายและเขียนได้อย่างถูกต้อง ตามลักษณะโวหารนั้น ๆ  
         5.  อุปมาโวหาร หมายถึง โวหารเปรียบเทียบ โดยกตัวอย่าง สิ่งที่คล้ายคลึงกันมาเปรียบเพ่ือให้
เกิดความชัดเจนด้านความหมาย ด้านภาพ และเกิดอารมณ์ ความรู้สึกมากยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่าอุปมาโวหาร 
คือ ภาพพจน์ประเภทอุปมานั่นเอง อุปมาโวหารใช้เป็นโวหารเสริม บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และ
เทศนาโวหาร เพ่ือให้ชัดเจนน่าอ่าน โดยอาจเปรียบเทียบอย่างสั้น ๆ หรือเปรียบเทียบอย่างละเอียดก็ได้ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอุปมา โวหารนัน้จะน าไปเสริมโวหารประเภทใด  

 
การย่อหน้า 



การเขียนย่อหน้า (paragraph writing) คุณครูนันทกา พหลยุทธ ผู้เรียบเรียง  
ย่อหน้า (paragraph) หมายถึง กลุ่มของประโยคซึ่งแสดงความสัมพันธ์กัน กลุ่มประโยคเหล่านี้แสดง
ความคิดซึ่งมีความสัมพันธ์กันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีความคิดส าคัญความคิดหนึ่ง และความคิดอ่ืน 
ๆ สนับสนุนหรือขยายความคิดส าคัญนั้น ดังนั้นย่อหน้าจึงเป็นเครื่องหมายแสดงความคิดใหม่ มี
ส่วนประกอบ ๓ ส่วน คือ  
๑. ประโยคใจความส าคัญ (topic sentence) เป็นประโยคที่แปรมาจากความคิดหลัก  
(main idea) ที่มีเพียงประการเดียวเท่านั้น จะปรากฏที่ใดที่หนึ่งของย่อหน้า ได้แก่ อยู่ตอนต้นย่อหน้า 
ตอนท้ายย่อหน้า ทั้งตอนต้นและตอนท้ายย่อหน้า ตอนกลางย่อหน้า และปรากฏเป็นความคิดแฝงอยู่ใน
ประโยคอื่น ๆ  
๒. ประโยคสนับสนุน (supportive sentence) เป็นประโยคขยายความคิดหลักหรือประโยคใจความ
ส าคัญใหเ้ข้าใจชัดเจน โดยการให้รายละเอียด การให้ความหมายของคา การให้ตัวอย่าง การชี้แจงแสดง
เหตุผล หรือการอธิบายเปรียบเทียบ ซึ่งต้องเขียนให้เรียงตามลาดับเรื่อง สถานที่ เหตุการณ์และเหตุผล  
๓. ประโยคสรุป (ending sentence) เป็นประโยคสรุปโดยกล่าวถึงความคิดหลักของเรื่องที่เขียน  
ย่อหน้าหนึ่ง ๆ ควรมีความยาวประมาณ ๔ บรรทัด หรือ ๑๐๐ คาเป็นอย่างน้อย แต่ไม่ควรเกิน ๘ หรือ 
๑๐ บรรทัด หรือประมาณ ๒๐๐-๒๕๐ คา ย่อหน้าที่ไม่ยาวมากนักจะทาให้ผู้อ่านเข้าใจความคิดได้ชัดเจน
ว่าผู้เขียนต้องการพูดเรื่องอะไร เรื่องนั้น ๆ มีความคิดอะไรสนับสนุนบ้าง เนื่องจากย่อหน้าสั้นนั้นมุ่งแสดง
ความคิดส าคัญของความคิดเดียว ไม่ซับซ้อน การแบ่งย่อหน้าได้ดีจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ดีขึ้น  
ย่อหน้าแต่ละชนิดจะมีลักษณะต่างกันตามเนื้อหาที่ปรากฏ สามารถแบ่งย่อหน้าได้เป็น ๔ ชนิด คือ ย่อ
หน้าน าความคิด ย่อหน้าโยงความคิด ย่อหน้าแสดงความคิด และย่อหน้าสรุปความคิด ดังรายละเอียด  
3.๑ ย่อหน้านาความคิด เป็นย่อหน้าที่ใช้บอกวัตถุประสงค์ส าคัญของเรื่อง บอกความสัมพันธ์ระหว่าง
หัวข้อต่าง ๆ บอกขอบเขตท่ีจะอภิปรายหรือบอกว่าจะพูดเรื่องนั้น ๆ ในแง่ใด สิ่งเหล่านี้จะทาให้ผู้อ่าน
เข้าใจลักษณะของเรื่อง ทาให้เกิดความสนใจเรื่องก่อนที่จะพิจารณาแต่ละหัวข้อในรายละเอียด ย่อหน้า
ชนิดนี้ต้องเขียนอย่างตรงประเด็นและสั้น  
3.๒ ย่อหน้าโยงความคิด เป็นย่อหน้าที่ท าหน้าที่โยงความคิดระหว่างย่อหน้าเข้าด้วยกันในกรณีท่ีย่อหน้า
ทัง้สองเป็นคนละเรื่อง ย่อหน้าโยงความคิดจึงทาหน้าที่บอกความคิดซึ่งดูไม่เกี่ยวข้องกันนั้นเกี่ยวข้องกันใน
แง่ใด กล่าวคือทาหน้าที่สรุปความคิดความคิดในย่อหน้าก่อน และนาความคิดท่ีจะเขียนในย่อหน้าที่
ตามมา ย่อหน้าชนิดนี้เขียนสั้น ๆ เพียงสองสามประโยคก็พอ เพราะไม่มีเนื้อหาในตัว  
3.๓ ย่อหน้าแสดงความคิด ย่อหน้าชนิดนี้เป็นย่อหน้าที่ส าคัญที่สุด ท าหน้าที่แสดงความคิดแต่ละความคิด
อย่างแจ่มแจ้ง แต่ละย่อหน้าแสดงความคิดส าคัญเพียงความคิดเดียว ถ้าความคิดท่ีต้องการ อธิบาย หรือ
บรรยายมีไม่มากก็อาจรวมหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยของหัวข้อใหญ่นั้นเข้าไว้ในย่อหน้าเดียวกัน ถ้าหัวข้อ
ย่อยแต่ละหัวข้อมีเนื้อหาที่ต้องอธิบายมาก ย่อหน้าหนึ่ง ๆ ก็ใช้แสดงความคิดในหัวข้อย่อยเพียงหัวข้อ
เดียว ย่อหน้าแสดงความคิดเป็นย่อหน้าที่ส าคัญและใช้มากที่สุดในการเขียนเรื่อง แก่นของแต่ละย่อหน้า
ได้แก่ประโยคที่เป็นความคิดหลักซ่ึงผู้เขียนก าหนดขึ้นในการวางหัวข้อ ประโยคที่แสดงความคิดหลักหรือ
ความคิดส าคัญนี้อาจอยู่ตอนต้น ตอนท้าย หรือตอนใดตอนหนึ่งของย่อหน้า หรืออาจปรากฏเป็นความคิด
แฝงอยู่ในประโยคอ่ืน ๆ  
3.๔ ย่อหน้าสรุปความคิด ย่อหน้าชนิดนี้ไม่จาเป็นต้องมีเสมอไป ถ้าเป็นงานเขียนสั้น ๆ อาจไม่ต้องสรุป
เป็นย่อหน้า แต่ใช้ประโยคเดียว หรือถ้าได้ความสมบูรณ์ในตัวอยู่แล้วก็ไม่ต้องมีข้อความสรุป ถ้าผู้เขียน
ต้องการใช้ย่อหน้าชนิดนี้ต้องระวังอย่าให้เป็นเพียงการย่อเรื่อง และถ้าเรื่องซับซ้อนต้องการย่อให้เห็นได้



ง่ายเพ่ือเป็นการทบทวนก็ต้องเขียนให้สั้นที่สุด ย่อหน้าสรุปความคิดไม่ใช่ย่อความ แต่เป็นวิธีจบเรื่องให้
ผู้อ่านติดใจ ซึ่งอาจสรุปเรื่องทั้งหมดเป็นหลักสากลหรือข้อสังเกต ชี้ให้เห็นว่าเรื่องนั้นส าคัญและต้องรีบ
แก้ไข ชี้ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรนาไปปฏิบัติ ชี้ให้เห็นว่าเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาส าคัญอ่ืน ๆ และเป็น
สิ่งที่ทุกคนควรคิด ย่อหน้าชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นการแนะนาให้มีการคิดต่อไปในเรื่องอ่ืน ๆ แต่ในเนื้อหา
ในส่วนที่พูดไปแล้วผู้อ่านต้องรู้สึกว่าจบในตัว ไม่มีปัญหาในส่วนนั้นอีก  
กำรเขียนย่อหน้ำที่ดีควรค ำนึงถึงลักษณะ ดังนี้ ๑) ควำมเป็นเอกภำพ ๒) กำรมีสัมพันธภำพ และ ๓) กำรมี
สำรัตถภำพ  
๑. ความเป็นเอกภาพหรือความเป็นหนึ่ง หมายถึง เป็นหนึ่งในด้านความคิด หรือแสดงความคิดที่ส าคัญ
ที่สุดความคิดเดียว ความคิดอ่ืน ๆ เป็นความคิดย่อยที่สนับสนุนหรืออธิบายความคิดท่ีส าคัญนั้น นอกจาก
เรื่องความคิดแล้วความเป็นหนึ่งยังหมายถึงเป็นหนึ่งในด้านความเสมอต้นเสมอปลายของทัศนคติ โวหาร 
น้าเสียงที่มีต่อความคิดนั้น ๆ ด้วย สรุปได้ว่าย่อหน้าที่มีเอกภาพได้แก่ย่อหน้าที่มุ่งประเด็นเฉพาะประเด็น
เดียว รายละเอียดต่าง ๆ มีไว้เพ่ือขยายความ อธิบาย สนับสนุนประเด็นดังกล่าว ความคิดที่มีอยู่ในทุก
ประโยคต้องเป็นความคิดท่ีจาเป็น จริง ๆ ในการอธิบายหรือสนับสนุนความคิดหลัก และต้องเขียนด้วยน้า
เสียงที่เหมาะกับเรื่อง  
๒. การมีสัมพันธภาพหรือความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน เป็นการจัดระเบียบความคิดว่าประโยคใดต้องอยู่ก่อน 
ประโยคใดมาทีหลัง วิธีจัดประโยคให้มีความสัมพันธ์กันนั้นเป็นการจัดในแง่เหตุผลก็มี ในแง่อารมณ์ก็มี แต่
ละแบบก็มีการจัดระเบียบความคิดชนิดต่าง ๆ เช่น การจัดลาดับในแง่เวลา ในแง่สถานที่ การจัดลาดับทาง
เหตุผล การประเมินค่าความคิด เป็นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคเกิดขึ้นเพราะคาเชื่อมชนิดต่าง ๆ 
โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียนต้องการแสดงได้ดังต่อไปนี้  
๑. แสดงการเสริม ย้ า และนับ เช่นค าว่า นอกจากนั้น แล้วก็ ยิ่งกว่านั้น ประการต่อไป อีกด้วย   
๒. แสดงการเปรียบเทียบ เช่นคาว่า ในทานองเดียวกัน เหมือนกัน ราวกับ ดูประหนึ่ง  
๓. แสดงการยอมรับ เช่นคาว่า ถือได้ว่า เท่ากับยอมรับว่า เชื่อได้ว่า เมื่อเป็นเช่นนี้แสดงว่า แน่ใจได้ว่า  
๔. แสดงการสรุป เช่นคาว่า ด้วยเหตุดังกล่าว เมื่อเป็นดังนั้น ในที่สุด ถึงกระนั้น กล่าวโดยย่อ อีกนัยหนึ่ง  
๕. แสดงการเปรียบเทียบ เช่นคาว่า ตรงกันข้าม แทนที่จะ เว้นแต่ แม้ว่า ทั้ง ๆ ที่  
๖. แสดงการขยายความ เช่นค าว่า ดังจะได้กล่าวต่อไป ท่านจะเห็นได้ว่า ตัวอย่างเช่น 
๗. แสดงการทวนความคิด เช่นคาว่า ดังได้กล่าวมาแล้ว ถ้าสิ่งที่กล่าวมาแล้วถูกต้อง เท่าที่อธิบายมา
ทั้งหมด  
๘. บอกเวลาหรือสถานที่ เช่นคาว่า หลังจากนั้น ต่อมา ก่อนนั้น ต่อไป ในทันใดนั้น ในขณะนั้น ทาง
ด้านขวา เหนือขึ้นไป ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ตั้งแต่บัดนั้น ในตอนท้าย  
๓. การมีสารัตถภาพหรือการเน้นความหรือย้ าความ เป็นการแสดงให้เห็นว่าเรื่องบางเรื่องส าคัญกว่าเรื่อง
อ่ืน ๆ ความส าคัญดังกล่าวแสดงได้ด้วยต าแหน่งของประโยค และปริมาณการแสดงความคิดนั้น ประโยคที่
จะทาให้ผู้อ่านสนใจมากได้แก่ประโยคที่อยู่ต้นย่อหน้าหรือท้ายย่อหน้า ประโยคที่อยู่ตอนท้ายย่อหน้าจะทา
ให้ผู้อ่านสนใจมากกว่าประโยคที่อยู่ในต าแหน่งอ่ืน ๆ ของย่อหน้า เพราะผู้อ่านมักจะต้องการทราบ
ใจความโดยสรุปของย่อหน้า และมักหวังว่าผู้เขียนจะสรุปไว้ในตอนท้าย ๆ ในด้านปริมาณการแสดง
ความคิด ผู้อ่านจะเห็นว่าความคิดใดส าคัญก็โดยการอธิบายความคิดนั้นอย่างละเอียดมากกว่าความคิดอ่ืน 
ใช้เนื้อที่ของย่อหน้ามากกว่าความคิดอ่ืน  
 
 



บรรณานุกรม 
 
ปรีชา ช้างขวัญยืน. (๒๕๒๕). ศิลปะการเขียน. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์วิชาการ.  
พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี. (๒๕๕๓). การสอนคิดด้วย โครงการ:  
        การเรียนการ   สอนแบบบูรณาการ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์    

มหาวิทยาลัย.  
สามารถ ศักดิ์เจริญ. (๒๕๕๓). การเขียน. ในจุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน อ่ิมเจริญ (บรรณาธิการ  

ภาษากับการสื่อสาร. (หน้า ๑๘๑-๒๔๘). พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวางโครงเรื่อง 
      ในการเขียนเรียงความทุกเรื่อง   ถ้าไม่วางโครงเรื่องจะท าให้หัวข้อสับสน  ไม่เป็นระเบียบ ไม่เป็นไป
ตามล าดับความคิด (โครงเรื่องคือ  หัวข้อย่อยของหัวเรื่องที่ผู้เขียนต้องการเสนอแก่ผู้อ่าน)เม่ือได้โครงเรื่อง
แล้ว   สิ่งที่จะต้องท าต่อไปคือ 
          ๑. เรียงล าดับความส าคัญว่า  โครงเรื่องใดควรมาก่อนหลัง 
          ๒. เขียนเน้อเรื่องให้สัมพันธ์กับโครงเรื่องแต่ละหัวข้อ   โดยไม่จ าเป็นต้องเขียนชื่อโครงเรื่องลงไป 
          ๓. โครงเรื่องแต่ละโครงเรื่อง    สามารถใช้ข้อความโวหารชนิดต่างๆ   บรรยาย  พรรณนา หรือ
ยกตัวอย่างได้ และโครงเรื่องหนึ่งๆ จะมีกี่ย่อหน้าก็ได้ 
 ข้อควรระวังในการเขียนเรียงความ 
          ๑. เขียนโดยใช้ลายมือที่อ่านง่าย   สะกดถูกต้อง ไม่สกปรก 
          ๒. ย่อหน้าให้พอเหมาะกับเนื้อเรื่อง  และเริ่มย่อหน้าใหม่เมื่อขึ้นใจความใหม่ 
          ๓. ไม่ต้องมีครับ  ค่ะ  หรือเขียนในลักษณะการสนทนา ยกเว้นข้อความท่ีน ามาอ้างอิง ซึ่งอยู่ใน
เครื่องหมายอัญประกาศ   “.....................” 
          ๔. อย่าเขียนภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ 
          ๕. อย่าเขียนตัวเลขเป็นข้อๆ แบบการตอบค าถาม 
          ๖. อย่าเขียนข้อความลอยๆ โดยไม่มีการยกตัวอย่างประกอบ  ถ้ามีโคลง  กลอน ควรน ามา
ประกอบเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ 
          ๗. อย่าใช้ส านวนพูด  เช่น   ไม่ได้ค่ะ  มีอะไรอีกหรือ 
          ๘. ต้องวางโครงเรื่องก่อนทุกครั้ง 
          ๙. คิดค าน าและสรุปให้ประทับใจและเหมาะกับเนื้อหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 

          การอ้างอิง     หมายถึง  การบอกแหล่งที่มาของข้อความที่ใช้อ้างอิง ในเนื้อหาที่น ามาเขียนเรียบเรียง ปัจจุบัน 
ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิยมใช้ คือ 
1. การอ้างอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา ซึ่งมี 2 ระบบ (ส่งศรี ดีศรีแก้ว, 2534 : 78) คือ 
     1.1 ระบบนาม - ปี ( Author - date) 
            ระบบนาม - ปี เป็นระบบที่มี  ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์ และเลขหน้า ที่อ้างอิงอยู่ภายในวงเล็บ    ดังตัวอย่าง 
                    (ชื่อผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์ : เลขหน้าที่อ้างอิง) 
     1.2  ระบบหมายเลข (Number System)  เป็นระบบที่คล้ายคลึงกับระบบนามปี แต่ระบบนี้จะใช้หมายเลข
แทนชื่อผู้แต่งเอกสาร 
             อ้างอิง มีอยู่ 2 วิธี คือ 
             1.2.1 ให้หมายเลขตามล าดับของการอ้างอิง 
             1.2.2 ให้หมายเลขตามล าดับอักษรผู้แต่ง 
 
          บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง รายการของทรัพยากรสารสนเทศท้ังหมดที่ผู้ท ารายงานได้ใช้
ประกอบการเขียนรายงาน ทั้งท่ีปรากฏชัดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้ และส่วนที่ไม่ปรากฏชัดเจน แต่อาจเป็นเพียง
การรวบรวมความคิดหลาย ๆ แนว แล้วน ามาเรียบเรียงใหม่ 

ล าดับ ประเภทบรรณานุกรม 

1. ตัวอย่าง บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย 

2. ตัวอย่าง บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ 

3. ตัวอย่าง บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ 

4. ตัวอย่าง บรรณานุกรมบทความจากหนังสือ 

5. ตัวอย่าง บรรณานุกรมบทความจากวารสาร 

6. ตัวอย่าง บรรณานุกรมคอลัมน์จากวารสาร 

7. ตัวอย่าง บรรณานุกรมคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ 

8. ตัวอย่าง บรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ 

9. ตัวอย่าง บรรณานุกรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



1. บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย                  
แบบ ก                

ชื่อ / ชื่อสกุล. / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์. / / เมืองที่พิมพ์ / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์,  
// / / / / / /ปีที่พิมพ์.  

 แบบ ข 

    ชื่อ / ชื่อสกุล. / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์. / / เมืองที่พิมพ  ์/ : / ผู้รับผิดชอบ  

    / / / / / / / /ในการพิมพ์. 

   ตัวอย่าง 

   แบบ ก  

   กิตติกร  มีทรัพย์. จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก. พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : ธุรกิจการพิมพ์, 2544. 

   แบบ ข  

   กิติกร  มีทรัพย์.  (2544).  จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : ธุรกิจการพิมพ์. 

   2. บรรณานุกรมหนังสือภาษาอังกฤษ 

   แบบ ก 

   ชื่อสกุล. / ชื่อต้น / ชื่อกลาง(ถ้ามี). / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์./ /เมืองที่พิมพ  ์/:/ผู้รับผิดชอบ 

    / / / / / / // ในการพิมพ์./ / ปีที่พิมพ์. 

   แบบ ข 

   ชื่อสกุล./อักษรย่อชื่อต้น / อักษรย่อชื่อกลาง(ถ้ามี). / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์. 

    / / / / / / / เมืองที่พิมพ์ / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์. 

   ตัวอย่าง 

   แบบ ก  

   Hartley, Eric Key.  Childhood and society.  2 nd ed. New York : Mc Graw - 

        Hill, 1989.   

แบบ ข  

   Hartley, E.K. (1989). Childhood and Society. 2 nd ed. New York : MC Graw -Hill. 

  
 
 
 
 
 



3.  บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ 

    แบบ ก 

    ชื่อผู้เขียน. / / ชื่อเรื่อง. / / ระดับวิทยานิพนธ์. / / ชื่อเมืองที่พิมพ์ / : / ชื่อมหาวิทยาลัย,  
    / / / / / / / / ปีที่พิมพ์. 

    แบบ ข 

ชื่อผู้เขีัยน. / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อเรื่อง. / / ระัดับวิทยานิพนธ์, / ชื่อสาขา / คณะ                        
/ / / / / / / / ชื่อมหาวิทยาลัย.  

   ตัวอย่าง 

   แบบ ก 

   ภัคพร  กอบพึ่งตน.  การประเมินคุณภาพการพยาบาลผู้คลอดปกติในโรงพยาบาล 

                 นครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.  
                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540. 
                                    

แบบ ข  

   ภัคพร  กอบพึ่งตน.  (2540).  การประเมินคุณภาพการพยาบาลผู้คลอดปกติในโรงพยาบาล 
                  นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต,  สาขาวิชา 
                  การบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

4. บรรณานุกรมบทความจากหนังสือ  

แบบ ก  

   ชื่อผู้เขียน./ / "ชื่อตอนหรือบทความ" / ใน / ชื่อหนังสือ. / / หน้า / เลขหน้า. / / ชื่อบรรณาธิการ 

               / / / / / / / (ถ้ามี)./ / เมืองที่พิมพ์ / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์, /ปีที่พิมพ์. 

    แบบ ข  

    ชื่อผู้เขียน. / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อบทความ. / / ใน / ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ)(ถ้ามี). / / 

                / / / / / / / ชื่อหนังสือ. / / (หน้า / เลขหน้า). / / เมือง / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์. 

ตัวอย่าง 

    แบบ ก  

    สมจิต   หนุเจริญกุล  และ  ประคอง  อินทรสมบัติ.  "การประเมินผลการพยาบาล"  ใน  

                  เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 8-15.  

                  หน้า 749 - 781.  มยุรา  กาญจนางกูร, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 

                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536. 
 
 



   แบบ ข  

     สมจิต  หนุเจริญกุล  และ  ประคอง  อินทรสมบัติ. (2536).  การประเมินผลการพยาบาลใน  

                    ใน มยุรา  กาญจนางกูร (บรรณาธิการ).  เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและ 

                    กระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 8 - 15.  (หน้า 749- 781). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 

                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

  5. บรรณานุกรมบทความจากวารสาร 

                แบบ ก  

                ชื่อผู้เขียน. / / "ชื่อบทความ" / ชื่อวารสาร. / / ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที่) / : / เลขหน้า; / 

                / / / / / / / วัน (ถ้ามี) / เดือน / ปี. 

               แบบ ข  

               ชื่อผู้เขียน. / / (ปี, / วัน / เดือน). / / ชื่อบทความ. / / ชื่อวารสาร. ปีที่หรือเล่ม(ฉบับที่), /  

               / / / / / / /เลขหน้า. 

  

ตัวอย่าง 

               แบบ ก  

               วิทยาคม  ยาพิศาล.  "การพัฒนาคุณภาพระบบงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่
ตาม 
                              แนวทางการตรวจติดตามทางวิชาการและระบบคุณภาพ"  กรมวิทยาศาสตร์
การ  

                              แพทย์.  46(3) : 142 - 153 : กรกฎาคม - กันยายน 2547. 

               แบบ ข 

               วิทยาคม  ยาพิศาล.  (2547,กรกฏาคม - กันยายน). การพัฒนาคุณภาพระบบงานศูนย์
วิทยา- 
                              ศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ตามแนวทางการตรวจติดตามทางวิชาการและระบบ
คุณ 

                              ภาพ.  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 46(3), 142 - 153. 

6.บรรณานุกรมคอลัมน์จากวารสาร 

                แบบ ก  

                ชื่อผู้เขียน. / /"ชื่อคอลัมน์ / : / ชื่อเรื่องในคอลัมน์" / ชื่อวารสาร. / / ปีที่หรือเล่มที่(ฉบับที่) 
/ :   

                / / / / / / /เลขหน้า ; / วัน (ถ้ามี) / เดือน / ปี. 



                แบบ ข  

                ชื่อผู้เขียน. / / (ปี, วัน / เดือน). / / ชื่อคอลัมน์/ : /ชื่อเรื่องในคอลัมน์. / / ชื่อวารสาร. / / 
ปีที่หรือ 

                / / / / / / /เล่มที่(ฉบับที่),/เลขหน้า. 

ตัวอย่าง  

               แบบ ก  

               วิทยา  นาควัชระ.  "คุยกันเรื่องของชีวิต : ประโยชน์ของการท่องเที่ยว" สกุล
ไทย.  40(2047) :  

                           191 - 192 ; 26 ตุลาคม 2544. 

               แบบ ข  

               วิทยา  นาควัชระ.  (2544, 26 ตุลาคม).  คุยกันเรื่องของชีวิต : ประโยชน์ของการ
ท่องเที่ยว.  

                            สกุลไทย. 40(2047), 191 - 192. 

7.บรรณานุกรมคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ 

               แบบ ก  

               ชื่อผู้เขียนบทความ. / / "ชื่อคอลัมน์ / : / ชื่อเรื่องในคอลัมน์" /ชื่อหนังสือพิมพ์. / / วัน / 
เดือน/ 

               / / / / / / /ปี. / / หน้า / เลขหน้า. 

               แบบ ข  

               ชื่อผู้เขียนบทความ. / /(ปี, / วัน / เดือน). / /ชือ่คอลัมน์/ : /ชื่อเรื่องในคอลัมน์./ / ชื่อ
หนังสือ 

               / / / / / / / พิมพ์, / หน้า / เลขหน้า 

ตัวอย่าง 

               แบบ ก  

               นิติภูมิ  เนาวรัตน์.  "เปิดฟ้าส่องโลก : ตัวอย่างการอยู่ร่วมกัน : อียู" ไทยรัฐ.  5 มิถุนาน 
2546. 

                            หน้า 2.  

                แบบ ข  

                นิติภูมิ  เนาวรัตน์.  (2546, 5 มิถุนายน). เปิดฟ้าส่องโลก : ตัวอย่างการอยู่ร่วมกัน : อียู. 
ไทยรัฐ, 

                             หน้า 2.  

8.บรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ 



แบบ ก  

ชื่อผู้จัดท า,/ หน้าที่ที่รับผิดชอบ./ / ชื่อเรื่อง. / / [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]./ / ชื่อเมือง / : / 
                 / / / / / / / ผู้รับผิดชอบในการจัดท า, / ปีที่จัดท า. 

               แบบ ข  

                ชื่อผู้จัดท า,/ หน้าที่ที่รับผิดชอบ. / / (ปีที่จัดท า). / / ชื่อเรื่อง. / / [ลักษณะของ
โสตทัศนวัสดุ]./ /  

                 / / / / / / / ชื่อเมือง / : / ผู้รับผิดชอบในการจัดท า. 

ตัวอย่าง 

                แบบ ก  

                สายหยุด  นิยมวิภาต, ผู้บรรยาย.  ประเด็นปัญหาการวิจัยทางการพยาบาลคลินิก.  

                               [เทปโทรทัศน์].   ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2537. 

                แบบ ข  

                สายหยุด  นิยมวิภาต, ผู้บรรยาย. (2537). ประเด็นปัญหาการวิจัยางการพยาบาลคลินิก. 

                              [เทปโทรทัศน์].  ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

9.บรรณานุกรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
     9.1 ฐานข้อมูล ซีดี - รอม 

                 แบบ ก  

                 ผู้แต่ง. / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสือ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ์(ถ้ามี). / /  

                  / / / / / / / เข้าถึงได้จาก / : /แหล่งสารสนเทศ. 

                 แบบ ข  

                 ผู้แต่ง./ / (ปีที่พิมพ์ / ผลิต,/วัน / เดือน). / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสื่อ]. / / 

                 / / / / / / / รายละเอียดทางการพิมพ์(ถ้ามี). / / เข้าถึงได้จาก / : / แหล่งสารสนเทศ. 

ตัวอย่าง 

                แบบ ก  

                นพรัตน์  เพชรพงษ์.  จ านวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร.   

                              [ซีดี - รอม].  วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.  เชียงใหม่ : 
มหาวิทยาลัย 
                              เชียงใหม่, 2545.  สาระสังเขปจาก : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย แผ่นที่ 3, 
2547. 

                แบบ ข  



                นพรัตน์  เพชรพงษ์.  (2545).  จ านวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาล
พิจิตร. 
                              [ซีดี - รอม].  วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.  สาขาวิชาการบริหาร
การ 

                              พยาบาลบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  สาระสังเขปจาก : ฐานข้อมูล 

                              วิทยานิพนธ์ไทยแผ่นที่ 3, 2547. 

9.2 ฐานข้อมูลออนไลน์ 

                 แบบ ก  

                 ผู้แต่ง./ / ชื่อเรื่อง./ / [ประเภทของสื่อ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ์ (ถ้ามี). / /  

                                เข้าถึงได้จาก / : /แหล่งสารสนเทศ. / / (วันที่ค้นข้อมูล / : / วัน / เดือน / 
ปี). 

                 แบบ ข  

                 ผู้แต่ง. / / (ปีที่พิมพ์ / ผลิต,/ วัน / เดือน). / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสื่อ]. / / 
รายละเอียด 

                                ทางการพิมพ์ (ถ้ามี). / / เข้าถึงได้จาก / : / แหล่งสารสนเทศ. / /  

                                (วันที่ค้นข้อมูล / : / วัน / เดือน /ปี). 

ตัวอย่าง 

                  แบบ ก  

                  พิมลพรรณ  พิทยานุกูล.  วิธีสืบค้นวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http :  

                                  / / www.lib.buu.ac.th.  (วันที่ค้นข้อมูล : 16 กันยายน 2546). 

                   เรวัติ  ยศสุข.  "ผลิตภัณฑ์ใต้วงแขนอันตราย."  ฉลาดซื้อ.  [ออนไลน์]. 6(6) ;  

                               กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2546.  เข้าถึงได้จาก : http : / 
/                                                              www.kalathai.com/think/view_hot. 
?article_id 

                               = 16.  (วันที่ค้นข้อมูล : 20 มิถุนายน 2547) 

                   แบบ ก  

                   พิมลพรรณ   พิทยานุกูล.  วิธีสืบค้นวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http : 
/ /  

                                 / / www.lib.buu.ac.th.  (วันที่ค้นข้อมูล : 16 กันยายน 2546). 

                   เรวัติ  ยศสุข.  (2546,กุมภาพันธ์ - มีนาคม).  "ผลิตภัณฑ์ใต้วงแขนอันตราย."  ฉลาด
ซื้อ.   
                                 [ออนไลน์]. 6(6) เข้าถึงได้จาก : http : / / 



www.kalathai.com/think/view_hot.  

                                 ? article_id = 16.  (วันที่ค้นข้อมูล : 20 มิถุนายน 2547). 

  
 
 
มารยาทในการเขียน  
         มารยาทในการเขียนควรปฏิบัติดังนี้ 
๑. ควรเขียนด้วยตัวบรรจงให้อ่านเข้าใจง่าย 
๒. ควรเขียนโดยใช้ภาษาท่ีสุภาพถูกต้องตามหลักภาษาไทย 
๓. ไม่ควรเขียนว่ารายผู้อ่ืนให้ได้รับความเสียหาย 
๔.เมือเขียนผิดควรใช้ยางลบหรือน้ ายาลบค าผิดลบให้สะอาด 
๕.ไม่ควรขีดเขียนโต๊ะ เก้าอี หรือในที่ที่ห้ามเขียน 
๖.ควรเขียนในกระดาษท่ีมีสีขาว สะอาด ไม่ยับ หรือฉีกขาด 
 
 
 
 
 
 
 
แบบทดสอบหลังเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่อง การเขียนเรียงความ  
 
           ค าสั่ง เลือก หรือ เติมค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

 
ข้อที่ ๑) 
ส่วนประกอบของเรียงความที่ส าคัญ อย่างน้อยต้องมีอะไรบ้าง  

    ค าน า เนื้อเรื่อง สรุป 

    ค าน า เนื้อเรื่อง ตัวอย่าง 

    เนื้อเรื่อง ตัวอย่าง สรุป 

    เนื้อเรื่อง ตัวอย่าง โวหารต่าง ๆ 

 
ข้อที่ ๒) 
ส่วนใดของเรียงความที่อธิบายรายละเอียดได้มากท่ีสุด       

    สรุป 



    ค าน า 

    เนื้อเรื่อง 

    ย่อหน้าที่ ๓  

 
ข้อที่ 3) 
ถ้าจะพรรณนาโรงพยาบาล ควรเลือกพรรณนาสิ่งใด  

    ลักษณะของแพทย์ พยาบาล 

    สภาพของคนไข้ และกลิ่นยา 

    พนักงานทุกฝ่ายในโรงพยาบาล 

    สภาพอาคารต่าง ๆ ในโรงพยาบาล 

 
ข้อที่ ๔) 
การเขียนจูงใจ ปลุกใจ ให้เห็นคล้อยตามและปฏิบัติตามใช้โวหารแบบใด  

    อุปมาโวหาร 

    เทศนาโวหาร 

    บรรยายโวหาร 

    พรรณนาโวหาร 

 
ข้อที่ ๕) 
“ ส านวนเป็นวิธีการพูดอย่างหนึ่ง หมายความอย่างหนึ่ง ไม่หมายความตรงตามถ้อยค าที่  
เรียบเรียง เช่น ขิงก็รา ข่าก็แรง ก็ไม่ได้กล่าวถึงพืช ๒ ชนิด คือ ขิง ข่า แต่หมายถึงการที่ 
คน ๒ คนรุนแรงเข้าหากัน ไม่มีฝ่ายใดลดละให้กัน ” ข้อความนี้เป็นโวหารแบบใด  

    อุปมาโวหาร 

    เทศนาโวหาร 

    สาธกโวหาร  

    พรรณนาโวหาร 

 
ข้อที่ ๖) 
ถ้าจะเขียนเรียงความโดยใช้บรรยายโวหาร ควรเลือกเรื่องใดเหมาะสมที่สุด  

    นุช  เพ่ือนรัก 

    ป่าไม้ของไทย 

    ประวัติสุนทรภู่ 

    เอกลักษณ์ไทย เพ่ือคนไทย 

 



ข้อที่ ๗) 
การเขียนเรียงความข้อใดไม่ถูกต้อง  

    ชื่อเรื่องอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

    ต้องมี ค าน า เนื้อเรื่อง และสรุป 

    เขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย สะกดถูกต้อง 

    ต้องมีย่อหน้ามาก ๆ เพ่ือท าให้จดจ าได้ง่าย 

 
ข้อที่ ๘) 
ข้อใดส าคัญท่ีสุด ส าหรับการเขียนเรียงความ  

    เนื้อเรื่องสั้นกะทัดรัด 

    ตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ 

    เขียนสรุปให้ชวนติดตาม 

    ใช้ค าศัพท์ที่มีเสียงไพเราะ 

 
ข้อที่ ๙) 
เรียงความเรื่องใดท่ีเปิดโอกาสให้ผู้แต่งได้แสดงจินตนาการมากท่ีสุด  

    ถ้าข้าพเจ้าบินได้ 

    โรงเรียนของข้าพเจ้า  

    ต านานท้องถิ่นหนองแขม 

    เมื่อข้าพเจ้าเข้าค่ายพุทธบุตร 

 
ข้อที่ 10) 
ข้อใดส าคัญท่ีสุดที่ท าให้เรียงความมีคุณค่า  

    มีเนื้อเรื่องบริบูรณ์ 

    ใช้ภาษาง่ายสื่อความหมายดี 

    ใช้ถ้อยค าไพเราะสละสลวย  

    มีเนื้อเรื่องที่สนุกชวนติดตาม 

 
 

 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างความเรียงการประหยัดพลังงาน 
  

จากพระราชด ารัสข้างต้น แสดงให้เห็นได้ว่า  โลกของเราในปัจจุบันก าลังมีความเปลี่ยนแปลงไป
มากขึ้น ทั้งทางด้านของพลังงานที่ก าลังจะหมดไป รวมถึงสภาวะโลกร้อนที่ก าลังจะเกิดข้ึน ซึ่งสาเหตุที่ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือ ฝีมือของมนุษย์เรานี่เอง ไม่ว่าใครจะเป็นผู้กระท าก็ตามหากแต่เราขึ้นชื่อว่า
เป็นมนุษย์แล้วพวกเราทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและควรตระหนักเสมอว่า นี่เป็นโลกของ
เราทุกคน ฉะนั้น ปัญหาเหล่านี้ที่ก าลังจะเกิดขึ้นพวกเราสามารถ หยุด! ปัญหาเหล่านี้ได้ โดยเริ่มจากชุมชน
ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเราก่อนเป็นอันดับแรกแล้วค่อย ๆ แผ่ขยายวิธีการช่วยโลกของเราไปยัง
ประเทศชาติต่อไป  
           เนื่องจากปัจจุบันความต้องการทางด้านพลังงานของประเทศมีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในทั่วโลก กว่า
ร้อยละ 50 ของความต้องการนี้จ าเป็นต้องมีการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ซึ่งราคาทางด้านพลังงาน
ที่น าเข้านี้ก็มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดความไม่ม่ันคงในการจัดหาและการใช้พลังงานของ
ประเทศ  ขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศที่สามารถน ามาผลิตและใช้เป็นพลังงานก็มี
ปริมาณลดลงซึ่งก็อาจจะมีผลพวงท าให้เกิดสภาวะโลกร้อนได้ และในอีกไม่นานทรัพยากรธรรมชาติ
เหล่านั้นก็มีแนวโน้มว่าจะหมดไปในที่สุด  ซึ่งในแนวคิดเหล่านี้เป็นแนวคิดท่ีจุดประกายความคิดพ่อของ
ข้าพเจ้าให้ตระหนักและระลึกอยู่เสมอถึงเรื่องพลังงานที่ก าลังจะหมดสิ้นไปจากโลกของเรา พ่อของ
ข้าพเจ้าถือเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นผู้น าในชุมชนอย่างแท้จริงในด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน
ครวัเรือนตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยการเริ่มผลิตไบโอดีเซลไว้ใช้เองกับรถยนต์ส่วนตัว 
วัตถุดิบหลักในการท าก็หาได้จากตามครัวเรือน เช่น น้ ามันพืชที่ใช้แล้วหลังจากการประกอบอาหาร
ประเภททอดต่าง ๆ หรือน้ ามันอะไรก็ได้ในการประกอบอาหาร ส าหรับโรงกลั่นไม่จ าเป็นต้องตั้งเป็น
โรงงานใหญ่ ๆ  พ่อของข้าพเจ้าใช้เพียงเศษวัสดุอุปกรณ์ท่ีหาได้ในบ้าน เช่น ปี๊บ หม้อ เตาไฟ (เตาถ่าน) 
และถังน้ า ในการค้นคว้าทดลองผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชที่ใช้แล้วแต่ละครั้ง พ่อข้าพเจ้าได้ค้นพบ
ความรู้ หลาย ๆ อย่างจากการผลิตไบโอดีเซล เป็นต้นว่า ไบโอดีเซลช่วยลดการสึกหรอของ -  
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนื่องจากว่ามีสารหล่อลื่นมากกว่าน้ ามันดีเซล อีกท้ัง  ไบโอดีเซลสามารถลดมลพิษในไอ
เสียของเครื่องยนต์อันเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดโลกร้อน เพราะ ในไบโอดีเซลไม่มีสารก ามะถันและมีปริมาณ
ออกซิเจนมากกว่าน้ ามันดีเซลจากปิโตเลียมจึงท าให้การเผาไหม้สมบูรณ์ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอน
ออกไซด์  และสิ่งที่พ่อถือว่าส าคัญมากก็คือ เพราะว่าเราได้ใช้พลังงานทดแทนที่เราน ามาผลิตขึ้นใหม่อีก
ครั้งและสามารถท าเองได้ เพื่อช่วยต่ออายุให้โลกของเราได้มีพลังงานเหลือเก็บไว้ใช้อีกต่อไป  หลังจากที่
พ่อของข้าพเจ้าทดลองอยู่หลายครั้งจนประสบความส าเร็จแล้ว พ่อได้เผยแพร่องค์ความรู้และสาธิตวิธีการ
ผลิตไบโอดีเซลให้กับคนในชุมชนที่สนใจ ได้น าความรู้ไปใช้กับครัวเรือนของตนเอง พ่อของข้าพเจ้าได้กล่าว
ว่า  "ถ้าหากเราอยากจะให้ใครก็ตามท าตามแบบอย่างของเรา เราก็ควรที่จะท าให้เขาเห็นซึ่งผลงานของเรา
ก่อน"  พ่อของข้าพเจ้าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากหลังจากที่ได้เผยแผ่ความรู้ให้กับคนในชุมชนและ
บุคคลทั่วไป   ชื่อเสียงพ่อของข้าพเจ้าเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปในชุมชน และเป็นบุคคลหนึ่งในประเทศ
ไทยที่มีผู้ให้ความสนใจใคร่ศึกษาวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชที่ใช้แล้วในแบบฉบับของพ่ออีกนับ
หลายร้อยคน  
            นอกจากวิธีการประหยัดพลังงานของพ่อข้าพเจ้าที่กล่าวมาเบื้องต้นแล้วนั้น ข้าพเจ้ายังมีวิธีใน
การที่จะประหยัดพลังงานเพ่ือลดโลกร้อนในชุมชน ดังเช่น เปลี่ยนหลอดไฟแบบหลอดไส้ เป็นหลอดไฟ
แบบตะเกียบ, ไม่ซักผ้าในน้ าอุ่น การตากผ้า แทนที่จะใช้เครื่องอบผ้า ผลการวิจัยบอกว่า ตลอดอายุการใช้



งานของเสื้อ 1 ตัวจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์  จากการซัก รีด อบแห้ง ประมาณตัวละ 9 ปอนด์ ซึ่งท า
ให้เกิดโลกร้อนเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก, หมั่นตรวจเช็ค บ ารุง ซ่อมแซม ท าความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือให้ท างานได้นานขึ้น, หันมาใช้พลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม  
พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพ ฯลฯ, ไปสถานที่ใกล้ ๆ ก็เดินหรือขี่จักรยานไป เพื่อช่วยลดพลังงานน้ ามัน
และตัวการที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอันส่งผลให้เกิดสภาวะเรือนกระจก หรือ หากไปไหนไกล ๆ 
จ าเป็นต้องใช้รถหากเพ่ือนบ้านจะไปสถานที่นั้นด้วย ก็ให้ไปรถคันเดียวกันจะได้ประหยัดน้ ามันลงอีกนิด, 
เปิดแอร์ที่อุณหภูมิ  25-26 องศาและควรเปิดแอร์ตั้งแต่ 3 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป เพราะ การใช้แอร์ช่วงนี้จะ
ไม่ค่อยมีใครใช้ ท าให้อัตราการคิดเงินต่อหน่วยไฟจะคิดไปเป็นอีกอัตราหนึ่งซึ่งจะส่งผลท าให้ค่าไฟฟ้าถูกลง
และก่อนถึงเวลาปิดเครื่องปรับอากาศควรปิดก่อนล่วงหน้าประมาณ 10 - 30 นาที เนื่องจากว่า ความ
เย็นยังคงอยู่ภายในห้อง แต่ถ้าหากอากาศไม่ร้อนมากก็ไม่ควรเปิดแอร์เพราะจะท าให้สิ้นเปลืองพลังงาน
โดยใช่เหตุและปิดไฟทุกดวง ถอดปลั๊กหรือปิดสวิตซ์การท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นหากเราไม่มีความ
จ าเป็นต้องใช้งาน    
             วิธีเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนในชุมชนได้ แต่หัวใจส าคัญ
ที่สุดที่จะท าให้กิจกรรมเหล่านี้เกิดข้ึนได้นั้น คือ คนในชุมชนทุกคน ซึ่งจะต้องเป็นตัวขับเคลื่อน ดูแล รักษา 
ร่วมมือกันแก้ไขวิกฤติการณ์ท่ีก าลังจะเกิดข้ึนกับโลกของเรา เพราะ มันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ประเทศชาติ
ของเราเท่านั้น มันยังส่งผลกระทบแก่ตัวเราและชุมชนที่เราอาศัยอยู่อีกด้วย หากเราไม่คิดริเริ่มท าคนหนึ่ง 
แล้วคนในชุมชนคนใดล่ะที่จะท า ?  
             ฉะนั้น พวกเราทุกคนในชุมชนจักต้องให้ความสนใจการอนุรักษ์พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งส าคัญ การอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และเพ่ิมปริมาณก๊าซ
ออกซิเจนลด -คาร์บอนไดออกไซด์ในชุมชนเพ่ือที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน ทุกคนในชุมชนจะต้องท าอย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้สติ รู้จักพอเพียง คิดให้รอบคอบ ข้าพเจ้าเชื่อว่าชุมชนของเราจะต้องเย็นลงอย่างแน่นอน 
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานก็จะมีเพียงพอส าหรับโลกอนาคต เพราะ ทุกคนในชุมชน "ร่วมด้วย
ช่วยกัน ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ลดโลกร้อนในชุมชน"  
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง  การเขียนเรียงความ 
ค าชี้แจง    ข้อสอบมีทั้งหมด  ๑๐  ข้อ  แต่ละข้อมีค าตอบเป็นตัวเลือก  ๔  ตัวเลือก   คือ  ก  ข  ค  
และ  ง  ให้นักเรียนกาเครื่องหมายกากบาท  (X) ในช่องที่ตรงกับค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวใน
กระดาษค าตอบ 
๑.  ข้อใดคือส่วนประกอบของการเขียนเรียงความเรียงตามล าดับ 
ก.       ค าน า  เนื้อเรื่อง  สรุป 
ข.       เนื้อเรื่อง  ค าน า  สรุป 
ค.       หัวข้อ  โครงเรื่อง  เนื้อเรื่อง  
ง.       หัวข้อ  เนื้อเรื่อง  สรปุ 
๒.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะส าคัญของค าน า 
ก.       ชี้แจงจุดประสงค์ในการเขียนเรียงความ 
ข.       กระตุ้นให้ผู้อ่านสนใจและเห็นความส าคัญของเรื่อง 
ค.       น าส่วนที่ส าคัญของตัวเรื่องมากล่าวย้ าสร้างความสนใจ 
ง.       สร้างความเข้าใจขอบเขตของเรียงความและอธิบาย 
ความส าคัญต่าง ๆ 
๓.  ข้อใดไม่ใช่ศิลปะของการเขียนเรียงความ 
ก.        การเลือกใช้ค าที่สื่อความหมายชัดเจน 
ข.        การใช้ส านวนและลีลาการเขียนที่เป็นของตนเอง 
ค.        การเขียนข้อความในแต่ละย่อหน้าให้สัมพันธ์สอดคล้องกัน 
ง.        การส ารวจโครงเรื่อง  สรุป  และค าน าให้เสนอเพียงความคิดเดียว 
๔.   การวางโครงเรื่องก่อนเขียนเรียงความมีประโยชน์อย่างไร 
ก.        ช่วยก าหนดจุดประสงค์ของเรื่อง 
ข.        ช่วยสร้างความเข้าใจในแต่ละย่อหน้า 
ค.        ช่วยก าหนดขอบเขตในการเขียนแต่ละครั้ง 
ง.        ช่วยให้เนื้อหามีเอกภาพและเสนอความคิดได้ตามล าดับ 
 ๕.  ความหมายของจินตนาการที่ถูกต้องที่สุดคือข้อใด 
ก.       ความคิดท่ีดีงามท่ีเกิดขึ้นในใจมนุษย์ 
ข.       ความคิดท่ีเป็นประโยชน์แก่สังคม 
ค.       ความคิดท่ีจะพัฒนาตนเองและสังคมให้ดีขึ้น 
ง.       ความคิดค านึงที่เกิดขึ้นในจิตของมนุษย์โดยอาศัยประสบการณ์เป็นพ้ืนฐาน 
๖.  จินตนาการท่ีมีคุณค่าแท้จริงแก่ส่วนรวมและแก่ตนเองมีลักษณะอย่างไร 
ก.        กว้างไกลและแปลกใหม่กว่าคนอ่ืน 
ข.        สร้างสรรค์มีเหตุผลในทางวัฒนะ 
ค.        จินตนาการท่ีคดค านึงถึงอนาคต 
ง.        จินตนาการท่ีคิดค านึงถึงอดีต 
 
 



๗.  ข้อใดเป็นหัวข้อเรียงความเกี่ยวกับเรื่องในโลกของจินตนาการท่ีเกี่ยวกับอนาคต 
ก.        ใต้ร่มอินทนิล 
ข.        เด็กขายพวงมาลัย 
ค.        สถานการณ์โรคเอดส์ 
ง.        เก็บหอมรอมริบไว้เถิด 
๘.     “ภพนี้มิใช่หล้า  หงส์ทอง  เดียวนา 
  กาก็เจ้าของครอง   ชีพด้วย 
  เมาสมมติจองหอง  หินชาติ 
  น้ ามิตรแล้งโลกม้วย  หมดสิ้นสุขสันต์” 
   ผู้แต่งร้อยกรองนี้มีจินตนาการอย่างไร 
ก.        สังคมมีการเอารัดเอาเปรียบกัน 
ข.        สังคมแบ่งเป็นชนชั้นน่ารังเกียจ 
ค.        ต้องการความเสมอภาคทางสังคม 
ง.        คนร่ ารวยควรเสียสละให้กับคนจน 
๙.   โครงเรื่องเรียงความเรื่องพระราชวังบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
        ต่อไปนี้ควรเรียงล าดับตามข้อใดจึงได้จะความสมบูรณ์ 
  ๑.  ประวัติการก่อสร้าง ๒.  สิ่งก่อสร้างในพระราชวัง 
  ๓.  ที่ตั้ง   ๔.  ความส าคัญทางประวัติศาสตร ์
  ๕.  การอนุรักษ์และการบูรณะ 
  ก.   ๑  ๓  ๒  ๕  ๔  ข.   ๓  ๑  ๒  ๔  ๕ 
  ค.   ๓  ๒  ๑  ๔  ๕  ง.   ๔  ๓  ๑  ๒  ๕ 
     
๑๐.      โครงเรื่องเรียงความเรื่องพระราชวังบางปะอินตามข้อ  ๙  ควรจะเพ่ิมเนื้อหาข้อใดเพ่ือให้ 
เรียงความสมบูรณ์ขึ้น 
ก.        ประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ข.        การตกแต่งในบริเวณพระราชวังบางปะอิน 
ค.        สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ง.        คุณค่าทางศิลปกรรมของพระราชวังบางปะอิน 
  
…………………………………. 
  
เฉลย 
๑. ก ๒. ง ๓. ก ๔. ค ๕. ง 
๖.   ข ๗. ง ๘. ค ๙. ข ๑๐. ง 
 
 

      
 



  

 
  

   

 



ใบความรู้ 
เรื่องการเขียนสารคดี 
 สารคดี คือ งานเขียนที่ให้ความรู้อย่างบันเทิง ธีรภาพ โลหิตกุล กล่าวว่า สารคดีคือการน าเอา
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงมาน าเสนอโดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ ดังนั้น เมื่อคิดจะเขียน  “สารคด”ี 
จะต้องค านึงถึงข้อมูลและกลวิธีน าเสนอในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ เนื้อหา (ข้อมูล) : รูปแบบ (กลวิธีการ
น าเสนอ) ๕๐: ๕๐ และธีรภาพ โลหิตกุล ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบของสารคดี หรือ “หัวใจสี่ห้อง” ของ
สารคดีไว้อีกว่า หัวใจสี่ห้องของสารคดี ประกอบด้วย 
ความเป็นบันเทิงคดี คือ เขียนเรื่องราวให้สนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ ระทึก เศร้าใจ 
การให้ข้อมูลความรู้ คือ หัวใจของสารคดี 
ศิลปะการน าเสนอ คือ การน าเสนอเรื่องราวโดยใช้ภาษาที่สวยงามร้อยเรียงเรื่องราวที่น่า 
สนใจ มีการขึ้นต้นและการลงท้าย 
ส าแดงให้ประจักษ์ คือ ผู้เขียนต้องเขียนในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกแล้วถ่ายทอดออกมาชัดเจน  
ได้อารมณ์ 
 จุดเน้นของสารคดีคือการให้ความรู้แก่ผู้อ่าน แต่สารคดีมีความแตกต่างจากการเขียนต ารา
วิชาการท่ีการเรียบเรียง เพราะสารคดีจะมีวิธีการเรียบเรียงให้เรื่องอ่านง่าย น่าสนใจ ด้วยลีลาภาษา กับวิธี
ในการด าเนินเรื่อง การเขียนสารคดีอาจสอดแทรกจินตนาการให้มีตัวละครในการด าเนินเรื่องก็ได้ แต่ต้อง
ไม่ลืมหน้าที่ของสารคดี คือการให้ความรู้ และกระบวนการใช้ภาษาของสารคดีต้องสวยงามชวนอ่าน ใช้
โวหารภาพพจน์ หรือเลือกสรรถ้อยค าให้กระทบอารมณ์ 
หลักการเขียนสารคดี 
ต้ังประเด็นกำรเขียน โดยก าหนดว่าจะเขียนเรื่องเก่ียวกับเนื้อหาอะไร น าเสนอจุดเด่นอะไร  
เรื่องบางเรื่องอาจมีเนื้อหามากจึงต้องจับจุดเด่นมาน าเสนอ 
วำงโครงเรื่อง เป็นการวางโครงเรื่องการเขียนสารคดีที่จะเขียนควรมีประเด็นอะไรบ้าง จะล าดับ 
ประเด็นอย่างไร จะขึ้นต้นค าน าอย่างไร และสรุปทิ้งท้ายอย่างไร ให้วางแผนโครงเรื่องไว้เพ่ือประโยชน์ใน
การเก็บข้อมูล 
เก็บข้อมูลในกำรเขียน หัวใจของสารคดีคือข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการเขียนนั้น ส าหรับส่วนที่เป็น 
ข้อมูลพ้ืนฐานต้องเก็บรวบรวมไว้ก่อนเพื่อประหยัดเวลาเมื่อลงภาคสนาม คือการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
ส่วนที่แตกต่างหรือส่วนที่เป็นจุดเน้นจุดเด่น การเก็บข้อมูลท าได้ทั้งจากการอ่าน การฟัง การสัมภาษณ์
บุคคล ในการอ่านควรจัดท าบันทึกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง สถิติ ค าคม ค าพูดสั้นๆ ไว้ อาจใช้เครื่อง
บันทึกเสียงช่วย และควรจัดเตรียมให้เรียบร้อยอย่าให้ติดขัด ติดต่อนัดหมายกับผู้ที่จะให้ข้อมูล และไปถึงท่ี
นัดก่อนเวลานัด ในการเก็บข้อมูลควรมีการบันทึกภาพเพ่ือน าไปแทรกในสารคดี 
กำรเรียบเรียงงำนเขียน เริ่มด้วยการน าเข้าสู่เรื่อง ควรเป็นการน าที่เร้าใจ อยากให้อ่านต่อ  
โดยอาจใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่เป็นจุดสะเทือนอารมณ์มาน าเรื่อง หรือจะน าด้วยค าคม หรือค าพูดของ
บุคคลส าคัญก็ได้ 
 การเขียนเนื้อเรื่อง ต้องเขียนโดยล าดับเนื้อหาอย่าให้สับสน เรียงล าดับจากเรื่องส าคัญมากไป
ส าคัญน้อย หรือส าคัญน้อยไปยังเรื่องส าคัญมาก ใช้กลวิธีการเขียนแบบอธิบาย บรรยาย หรือพรรณนา ให้
เหมาะสมกับเนื้อหา ใช้ภาษาให้สวยงาม รวมทั้งการใช้โวหารภาพพจน์ ด าเนินเรื่องแบบการเขียนเรื่องสั้น
ที่มีการผูกโยงเรื่องราว มีปมขัดแย้ง มีการคลี่คลาย มีการจับที่หักมุม หรือจบทิ้งท้าย ส่วนการเขียนสรุป 
อาจสรุปโดยการทิ้งท้ายให้คิด หรือสรุปด้วยข้อคิดค าคมก็ได้ 



ตรวจทำนงำนเขียน ผู้เขียนสารคดีมิอาจประเมินงานของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ เพราะเป็นผู้คลุกคลี 
อยู่กับภาษาและกลวิธีการเขียน จึงจ าเป็นต้องให้ผู้อ่านตรวจทานผลงานให้ว่าผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่อ่าน
แล้วผู้อ่านได้รสได้อารมณ์สมเป็นสารคดีหรือไม่ จากนั้นจึงปรับปรุงผลงานอีกครั้งก่อนจะพิมพ์งาน จัด
ภาพประกอบ เขียนค าบรรยายภาพ โดยใช้ภาษาท่ีคมชัดและดึงดูดความสนใจเพราะการเขียนสารคดีไม่ใช่
การเขียนค าบรรยายตามแบบฟอร์มว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร แต่ต้องซ่อนสาระดังกล่าวไว้เบื้องหลัง
การเรียงร้อยที่งดงาม 
ส่งผลงำนสู่สำยตำผู้อ่ำน โดยผ่านส านักพิมพ์ โรงพิมพ์ หรือวารสารเพื่อให้บรรณาธิการตรวจสอบ 
และพิจารณาเพ่ือน าไปจัดพิมพ์ต่อไป ซึ่งขั้นตอนนี้ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบด้วยว่า ส านักพิมพ์หรือวารสาร
นิตยสารแต่ละแห่งมีแนวในการน าเสนออย่างไร ท าหนังสือแนวไหน แล้วเลือกให้ตรงกับงานเขียนของ
ตนเอง 
 
ตัวอย่างสารคดี 
ปเูจ้าพ่อหลวง Potamon bhumibol Naiyanetr, 2001 
 กฎเกณฑ์ของการตั้งชื่อพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ชนิดใหม่นั้นมีหลายวิธี เช่น ตั้งตามลักษณะเด่น สถานที่
ที่ค้นพบ ชื่อผู้ค้นพบ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพืชหรือสัตว์นั้นๆ บุคคลส าคัญท่ีมีคุณูปการต่อแวดวงนั้นๆ 
รวมทั้งบุคคลที่มีความส าคัญต่อผู้ค้นพบ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลนั้นให้มีชื่ออยู่ในวงการ
วิทยาศาสตร์ต่อไป 
 การอัญเชิญพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย หรือพระนามของพระมหากษัตริย์หรือพระบรม
วงศานุวงศ์ มาตั้งเป็นพระนามของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ เป็นอีกธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกัน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติและเพ่ือระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อวงการวิทยาศาสตร์หลายสาขา 
 ในการอัญเชิญพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งเป็นนามเฉลิมพระเกียรตินั้น ยัง
ไม่ปรากฏว่ามีการตั้งเป็นนามให้แก่พันธุ์พืช ส่วนพันธุ์สัตว์ที่มีการอัญเชิญพระปรมาภิไธยมาตั้งเป็นนาม
เฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วคือ “ปูเจ้าพ่อหลวง”  
 ปูชนิดใหม่ของโลกนี้ส ารวจพบครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๙ บริเวณล าธารบนภูหลวง 
อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยศาสตราจารย์ไพบูลย์ นัยเนตร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ  
 หลังจากมีการเก็บตัวอย่างปูชนิดนี้บนภูหลวง พบว่าตัวใหญ่ที่สุดมีขนาดกระดองกว้าง ๘.๗ 
เซนติเมตร นับเป็นปูน้ าจืดตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาในประเทศไทย 
 ลักษณะเด่นของปูชนิดนี้มี ๓ สีคือ สีน้ าตาลเข้ม สีม่วง และสีส้ม โดยกระดอง ขาเดินทั้งสี่คู่ และ
ก้ามทั้งสองข้างเป็นสีน้ าตาลเข้มยกเว้นด้านในของก้ามหนีบอันล่างเป็นสีม่วง และปลายก้ามหนีบทั้งสอง
ข้างเป็นสีส้ม 
 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ และเพ่ือเป็น
เกียรติแก่วงการอนุกรมวิธานด้านปูของไทยและของโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงท าหนังสือกราบ
บังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต อัญเชิญพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มา
ตั้งเป็นนามปูน้ าจืดชนิดใหม่ของโลก โดยเรียกชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Potamon bhumibol ชื่ออสามัญ 
Giant Mountain Crab ชื่อไทย ปูเจ้าพ่อหลวง ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต เมื่อวันที่ ๕ 
มกราคม ๒๕๔๓ 
 ปูเจ้าพ่อหลวงจัดอยู่ในกลุ่มปูน้ าตก ชาวบ้านเรียกว่า ปูหินหรือปูผา มักซ่อนตัวอยู่ใต้ก้อนหิน
บริเวณล าธารในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันปูเจ้าพ่อหลวงอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ เพราะ



นอกจากถ่ินที่อยู่อาศัยถูกบุกรุกท าลายจนเสื่อมโทรมแล้ว ยังถูกชาวบ้านจับมาบริโภคและจ าหน่าย 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว จะพบแผงขายปูเจ้าพ่อหลวงบนเส้นทางไปอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว จ. 
เพชรบูรณ์ อย่างต่ าเฉลี่ยวันละ ๑๐๐ ตัว ขณะนี้จึงมีความพยายามเร่งประกาศพื้นที่คุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวง 
และให้มีการบรรจุปูเจ้าพ่อหลวงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่นเดียวกับปูราชินี ปูเจ้าฟ้า และปูทูลกระหม่อมที่
ได้รับการบรรจุเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของไทยแล้ว 
 
จากนิตยสารสารคดี แปดสิบพรรษา เรื่องราวพระเจ้าอยู่หัว ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒๗๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ หน้า 
๑๐๑-๑๐๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ใบกิจกรรม 
เรื่อง  การเขียนสารคดี 
ให้นักเรียนศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในงานสารคดีนิตยสารดังต่อไปนี้และวิพากษ์มาโดยสังเขป 
ลักษณะการใช้ภาษาในงานสารคดีนิตยสารมีดังนี้  

  

     1. การเปิดเรื่อง คือการเขียนส่วนน าเรื่องจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดึงดูดความสนใจคนอ่านได้มาก การ
เปิดเรื่องมีหลายลักษณะ ได้แก่ (มาลี  บุญศิริพันธ์  อ้างถึงใน จันทนา  ทองประยูร  
และมนวิภา  วงรุจิระ, 2550, หน้า 158-160)   

  

  

  

    1.1 บรรยายสรุปประเด็นส าคัญ เป็นการเปิดเรื่องที่เหมาะกับสารคดีเชิงข่าว  เพราะจะให้  
ข้อมูล สรุปปรากฏการณ์ หรือประเด็นของข่าวที่เกิดข้ึน ก่อนที่จะขยายความรายละเอียด  หรือ
เบื้องหลังของข่าวในส่วนเนื้อหาต่อไป  
 
    1.2 บรรยายบรรยากาศของเรื่องให้ตื่นตาตื่นใจ  จะเป็นการบรรยายฉากหรือเรื่องราว ที่เป็นจุด
สนใจ หรือส าคัญโดยละเอียด มักเป็นวิธีการเปิดเรื่องที่ใช้กับสารคดีประเภทตื่นเต้นเร้าใจ  
 
    1.3 พรรณนา การเปิดเรื่องด้วยวิธีพรรณนาจะให้ความรู้สึกอารมณ์ร่วม ที่ผู้อ่านจะสัมผัสจิตนาการ 
ที่เกิดขึ้นจากการเขียน คือเสมือนจะได้ยิน ได้เห็นได้รู้สึกร่วมกับเหตุการณ์  หรือเรื่องราวที่ผู้เขียน
ต้องการถ่ายทอด วิธีการนี้ผู้เขียนมักใช้ส านวนภาษาเชิงพรรณนาโวหาร  ให้ผู้อ่านเห็นภาพพจน์ซึ่งเหมาะ 
กับสารคดีท่องเที่ยว หรือสารคดีบุคคล  
 
    1.4 การใช้ค าพูด  การเลือกใช้ค าพูดที่เหมาะสมควรค่าแก่การเปิดเรื่อง อาจเป็นค าคม ข้อคิดหรือ
ค าพูดธรรมดา ของคนที่ผู้อ่านคาดไม่ถึง การเลือกหยิบยกค าพูดขึ้นอยู่กับผู้เขียน ที่ต้องการดึงความ
สนใจ ไปสู่จุดใด หรือสร้างอารมณ์ของเรื่องไปในแนวทางใด เหมาะกับการเขียนสารคดีบุคคล    
 
    1.5 การใช้ค าถามเปิดเรื่อง เป็นการเริ่มต้นสารคดีที่ท้าทายความอยากรู้ของคนอ่านเพ่ือโยงความคิด
ประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการกล่าวถึงและคลี่คลายค าตอบในแต่ละประเด็นในเนื้อหา 
ต่อไป  
 

  



    1.6 การใช้ภาษาสนทนาพูดคุยกับผู้อ่านโดยตรง การเปิดเรื่องแบบเป็นกันเอง เหมือนเพื่อน  ชวนคุย
เช่นนี้ผู้เขียนจะใช้ภาษาพูด และใช้สรรพนาม “ผม”   “คุณ” หรือมีค า
สร้อย  เช่น  “ครับ”   “คะ”   เพ่ือให้ผู้อ่านรู้สึกใกล้ชิด หรือมีส่วนร่วม ช่วยลดความรู้สึกตึงเครียดได้ 
 
    1.7 การหยอกล้อ ยั่วเย้า เป็นการเปิดเรื่องโดยใช้ภาษาสนทนาเชิงสัพยอกเพ่ือให้ผู้อ่านรู้สึกผ่อน
คลาย ไม่เคร่งเครียด โดยอาจไม่ได้บอกเล่าประเด็นของเรื่องตรง ๆ แต่จะน าเข้าสู่ประเด็นจริงในล าดับ
ต่อไป 

  

     2. ระดับการใช้ภาษา ภาษาสารคดีในนิตยสารมีทุกระดับ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เขียน สารคดี
บางเรื่องต้องการน าเสนอเรื่องราวทางวิชาการ ก็ใช้ภาษาแบบเป็นทางการ บางเรื่องต้องการน าเสนอ
เรื่องราวที่เพลิดเพลินบันเทิงใจ โดยเฉพาะสารคดีท่องเที่ยว การใช้ภาษาก็จะเป็นระดับกึ่งทางการ หรือ
อาจใช้ภาษาสนทนากับผู้อ่านเพ่ือให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเองแต่ภาษาสารคดี มักหลีกเลี่ยงการใช้ภาษา
คะนองหรือภาษาสแลงที่ไม่ใช้ภาษาเขียน ยกเว้นกรณีที่เนื้อหาที่ต้องการน าเสนอเป็นไปเพ่ือสะท้อน
อารมณ์ของเรื่อง  หรือผู้เขียนหยิบยกค าพูดของบุคคลตามที่เป็นจริง จากค าให้สัมภาษณ์   เช่นในงาน
สารคดีบุคคล  

  

  

   3. การใช้ส านวนโวหาร ภาษาสารคดีในนิตยสารใช้ส านวนโวหารหลากหลายลักษณะขึ้นอยู่กับเนื้อหา
ที่น าเสนอ  และประเภทของสารคดีซึ่งมีหลากหลาย อาทิ สารคดีเชิงข่าว ซึ่งพบมาก ในนิตยสาร
วิเคราะห์ข่าวสารคดีท่องเที่ยว สารคดีอัตชีวประวัติบุคคล สารคดีความรู้ทั่วไป สารคดี
ประวัติศาสตร์  การใช้ส านวนโวหารเชิงอธิบายหรือบรรยายความนิยมใช้ในงานสารคดีท่ีให้ความรู้ ทาง
วิชาการหรือสารคดีวิทยาศาสตร์รวมทั้งการเล่าเรื่อง ในสารคดีประวัติศาสตร์ และบางส่วน ในงานสาร
คดีท่องเที่ยว การใช้ภาษาในงานสารคดีมีหลายรูปแบบ และหลายลักษณะภาษาที่ใช้ในงานเขียน
นิตยสารควรมีความลึกซึ้ง เฉียบคมและชัดเจนรวมทั้งพิถีพิถันกว่าภาษาท่ีใช้ในงานเขียน
หนังสือพิมพ์  เพราะนิตยสารมีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและพ้ืนที่ในการน าเสนอข้อมูลน้อยกว่ารวมทั้งมุ่ง
สื่อสารกับกลุ่มคนเฉพาะที่เป็นเป้าหมาย การสื่อสารของนิตยสารจึงควร สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
เฉพาะกลุ่มเป็นส าคัญ ท าให้การใช้ภาษามีความหลากหลาย ภาษาในนิตยสารจึงมีทั้งลึกซ้ึงกินใจ แบบ
วรรณกรรม มีศัพท์สูง หรืออาจใช้ค าง่าย ๆ ไปจนถึงการใช้ภาษาสแลง ภาษาคะนองภาษาเฉพาะสมัย 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเนื้อเรื่อง ผู้อ่าน รสนิยมของผู้เขียน ความเชื่อ ทัศนคติและความสนใจ  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    
 

  



ใบงาน 
เรื่อง  การเขียนสารคดี 
ค าชี้แจง : จงเลือกข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุดในแต่ละข้อ แล้วตอบตกลงเพ่ือตรวจสอบคะแนนและดูเฉลย  
๑.ข้อใดเป็นโวหารเปรียบเทียบ 
   ก. แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก 
   ข. แต่ต้นตาลโตไม่ได้ในสามวัน 
   ค. ขาดสติตริตรองใจหมองมัว 
   ง. หน้าบึ้งแผดเสียงเยี่ยงกุมภัณฑ์ 

 

๒. “มิตรดีมีอยู่สี่ที่ร่วมจิต เราคบไม่มีผิดแต่มีผล 
     เรียกว่ากัลยาณมิตรอันมงคล ควรท าตนให้เป็นมิตรเช่นนี้” 
     ข้อใดคือความหมายของค าว่า”กัลยาณมิตร” 
   ก. มิตรภาพที่ดี 
   ข. มิตรภาพที่ยาวนาน 
   ค. มิตรที่ไม่ได้หวังผลตอบแทน 
   ง. มิตรที่ดีงาม และปรารถนาดีอย่างจริงใจ 

 

๓. ข้อใดเป็นค าไวพจน์ของ”นก”ทุกค า 
   ก. อาชา ปักษา ไอยรา 
   ข. ไอยรา วิหค ปักษา 
   ค. สกุณา วิหค ปักษา 
   ง. กาเหว่า คชสาร ปักษิน 

 

๔. ค าประพันธ์ข้อใด ใช้กลวิธีการเขียนแบบอุปมาโวหาร 
   ก. ปลาร้าพันห่อด้วย ใบคา 
   ข. ปลาก็เหม็นคาวปลา คละคลุ้ง 
   ค. ความเมตตาอารีช่วยท าใจที่สิ้นหวังให้สมหวัง 
   ง. บังอาจยกกองทัพมาถึงก าแพงเมือง แลกริยาร่าเริงดั่งหนึ่งพญาเสือ 

 

๕. “อย่าเอื้อมเด็ดดอกฟ้า มาถนอม 
      สูงสุดมือมักตรอม อกไข้ “ 
     ข้อใดที่มีความหมายตรงกับโคลงบทนี้ 
   ก. ฟ้าสูงแผ่นดินต่ า 
   ข. เจียมเนื้อเจียมตัว 
   ค. สุนัขเห็นเครื่องบิน 



   ง. อย่าใฝ่สูงให้เกินศักดิ์ 
 

๖. ข้อความใดใช้ภาษาเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
   ก. เรือด่วนจมผู้คนล้มหายตายจาก 
   ข. ช้างตกใจวิ่งหนีเหยียบคนตายระนาว 
   ค. ธรรมชาติเป็นขุมทรัพย์แห่งแรงบันดาลใจและปัญญาของมนุษย์ 

   
ง. ข่าวดี ข่าวด่วน รีบๆไปกันเถอะ ของดีๆมีเยอะแยะมากมาย ช้าอดหมดเสร็จจะ
ร้องไห้ 

 

๗.ข้อใดเป็นลักษณะการเขียนจดหมายกิจธุระท่ีส าคัญ ที่สุด 
   ก. ไม่มีค าผิด ไม่ขีดฆ่า 
   ข. เนื้อความกะทัดรัด สมบูรณ์ชัดเจน 
   ค. โวหารเขียนตรงกับความหมายเนื้อความ 
   ง. เขียนค าสุภาพ ยกย่องชมเชย นับถือผู้ที่เราเขียนถึง 

 

 
๘. การเขียนจดหมายประเภทใด ต้องบอกคุณสมบัติ ส่วนตัวที่ชัดเจน 
   ก. ลาป่วย 
   ข. ศึกษาต่อ 
   ค. สมัครงาน 
   ง. สั่งซื้อสินค้า 

 

๙.ข้อใดเป็นการเขียนโครงงาน 
   ก. การเขียนบันทึก 
   ข. การเขียนรายงาน 
   ค. การเขียนจดหมาย 
   ง. การเขียนงานวิจัย 

 

๑๐. การย่อความเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนด้านใด มากท่ีสุด 
   ก.ช่วยให้อ่านหนังสือได้เร็วขึ้น 
   ข. ช่วยฝึกฝนการใช้ภาษาให้ดีขึ้น 
   ค. ช่วยให้จดจ าข้อความที่อ่านได้ดีข้ึน 
   ง. ช่วยให้จับใจความส าคัญจากการอ่านและการฟังได้ดีขึ้น 

 

๑๑. การเขียนบันทึก มีหลักเกณฑ์คล้ายกับการเขียน ประเภทใดมากที่สุด 
   ก. การเขียนสารคดี 



   ข. การเขียนบรรยาย 
   ค. การเขียนพรรณนา 
   ง. การเขียนอุปมาอุปไมย 

 

๑๒. การพูดเชิญชวนให้บริจาคเงินแก่เด็กก าพร้า จัดเป็น การพูดประเภทใด 
   ก. การพูดเพ่ือแนะน า 
   ข. การพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ 
   ค. การพูดเพ่ือให้ข้อเท็จจริง 
   ง. การพูดเพ่ือค้นหาค าตอบ 

 

๑๓. การพูดข้อใด เป็นการเล่าเรื่องที่เหมาะสมที่สุด 
   ก. สรุปเรื่องให้กระชับน่าฟัง 
   ข. เล่าเรื่องทันทีที่ผู้เล่าพร้อม 
   ค. ใช้ท่าทางประกอบให้มากที่สุด 
   ง. ใช้น้ าเสียงและอากัปกิริยาตามความจ าเป็น 

 

๑๔. การพูดจะสัมฤทธิ์ผลในแต่ละครั้ง วัดได้จากสิ่งใด 
   ก. ค าวิจารณ์ของผู้ฟัง 
   ข. ความรู้สึกของผู้พูด 
   ค. ปฏิกิริยาของผู้ฟังเมื่อพูดจบ 
   ง. ค าวิจารณ์จากนักพูดมืออาชีพ 

 

๑๕. ลักษณะของผู้พูดในข้อใด ไม่ควรกระท ามากที่สุด 
   ก. กระแอมในล าคอเสมอ ๆ 
   ข. ยืนโยกตัว โยกศีรษะบ่อยครั้ง 
   ค. ใช้น้ าเสียงราบเรียบ ไม่น่าฟัง 
   ง. เดินไปเดินมา และเกาศีรษะตลอดเวลา 

 

๑๖. นักพูดที่ดีควรมีหลักการสื่อเรื่องที่จะพูดอย่างไร 
   ก. เรื่องที่ผู้พูดสนใจ 
   ข. เรื่องท่ีทันสมัยในสังคม 
   ค. เรื่องท่ีค้นหาข้อมูลได้ง่าย 
   ง. เรื่องท่ีเหมาะสมและอยู่ในความสนใจของผู้ฟัง 

 

๑๗. การอภิปรายที่ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
      อย่างเต็มที่ ภายในระยะเวลาอันสั้นเพ่ือหาทางแก้ไข 



      ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นการอภิปรายแบบใด 
   ก. การอภิปรายกลุ่ม 
   ข. การอภิปรายแบบโต้วาที 
   ค. การอภิปรายแบบโต๊ะกลม 
   ง. การอภิปรายแบบระดมสมอง 

 

๑๘. “ขอให้เธอจงประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง 
      และประสบผลส าเร็จในการด าเนินชีวิตในทุกด้าน” 
      ข้อความนี้เป็นค ากล่าวลักษณะใด 
   ก. กล่าวอ าลา 
   ข. กล่าวอวยพร 
   ค. กล่าวต้อนรับ 
   ง. กล่าวแสดงความยินดี 

 

๑๙. ข้อใดเป็นค าภาษาต่างประเทศทุกค า 
   ก. ส าอาง แอลกอฮอล์ 
   ข. ตะกร้อ ฟุตบอล 
   ค. ปิกนิก กาแล 
   ง. กอล์ฟ คลินิก 

 

๒๐. ข้อใดเป็นส านวนภาษาต่างประเทศ 
   ก. ความรักเป็นสิ่งที่มีค่าถ้ารู้จักรักให้เป็น 
   ข. เขาขออนุญาตไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยหนัก 
   ค. แปดผู้ต้องหาหลบหนีจากห้องขัง 
   ง. ต ารวจล้อมจับผู้ร้าย ที่ลักทรัพย์ 

 

๒๑. ข้อใดออกเสียงตัวสะกด ในมาตราแม่เกยทุกค า 
   ก. เลย เสียม หาย 
   ข. ตาย เลื้อย หงาย 
   ค. ควาย เลียน เยี่ยม 
   ง. หมาย เพลีย เลี้ยว 

 

 
 
 
 



๒๒.” แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ เป็นผู้น าในการเล่นเพลง 
      พ้ืนบ้าน” ค าว่า ” ผู้น า ”ในความหมายนี้เรียกว่าอะไร 
   ก. ลูกคู่ 
   ข. แม่ครู 
   ค. แม่พิมพ์ 
   ง. แม่เพลง 

 

๒๓. การละเล่นเพลงพ้ืนบ้าน แสดงถึงเรื่องใดของคนไทย เด่นชัดที่สุด 
   ก. สนุกสนาน 
   ข. มีอารมณ์ขัน 
   ค. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
   ง. มีปฏิภาณไหวพริบในเชิงบทกลอน 

 

๒๔. ข้อใดใช้ค าราชาศัพท์ถูกต้อง 
   ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไปประเทศ สหรัฐอเมริกา 
   ข. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบ าเพ็ญพระราช กุศล 
   ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทักทาย อาคันตุกะ 
   ง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนที่ประทับ 

 

๒๕. อะไรคือความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องศึกษาเรื่อง ราชาศัพท์ 
   ก. เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย 
   ข. คนไทยใช้ค าราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง 
   ค. เพ่ือรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
   ง. เป็นการศึกษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศชาติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานบทความ 
เรื่อง  กลิ่นตัว 
 ประสาทสัมผัสในการรับรู้กลิ่นของคนเราแตกต่างกัน  กลิ่นบางกลิ่นเป็นกลิ่นหอมส าหรับคนบาง
คน  แต่อาจจะเป็นกลิ่นเหม็นส าหรับคนอื่นก็ได้  กลิ่นมีอิทธิพลต่อจิตใจของคนได้ไม่น้อย  ความพอใจ
หรือไม่พอใจในกลิ่นขึ้นอยู่กับความเคยชินและความชอบของแต่ละคน  นอกจากนี้การได้กลิ่นใดซ้ ากันเป็น
เวลานาน ๆ  ความรู้สึกในกลิ่นจะค่อย ๆ  ลดลง  จนไม่รู้กลิ่นนั้นเลย 
 สุนัขเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการจ ากลิ่นได้ดี  ต ารวจจึงฝึกสุนัขไว้จับผู้ร้ายโดยการดมกลิ่นนั่น
แสดงว่าคนเรามีกลิ่นตัวที่แตกต่างกัน 
 ภาวะกลิ่นตัวที่ผิดปกติเกิดกับคนได้อย่างไร  ภาวะกลิ่นตัวที่ผิดปกติระเหยออกมาจากร่างกาย
โดยเฉพาะผิวหนัง  เกิดจากสาเหตุ  ๒  ประการคือ 
 กลิ่นตัวที่เกิดจากสารเคมี  ซึ่งสร้างจากต่อมพิเศษที่ผิวหนัง  สารเคมีชนิดนี้ไม่มีกลิ่น  แบคทีเรียเป็นตัวท า
ให้สารเคมีชนิดนี้เปลี่ยนแปลงเป็นสารที่มีกลิ่น  กลิ่นตัวชนิดนี้พบท่ีรักแร้  เพราะบริเวณรักแร้ต่อมพิเศษนี้
เป็นจ านวนมาก  กลิ่นตัวที่เกิดจากสารเคมีนี้จะเริ่มมีตั้งแต่ย่างเข้าสู่วัยรุ่น  ในช่วงวัยรุ่นฮอร์โมนเพศจะ
กระตุ้นให้ต่อมพิเศษท างาน  คนผิวด ามักจะมีต่อมพิเศษนี้โตกว่า  และท างานมากกว่าคนผิวขาว 
กลิ่นตัวที่ปนเหงื่อออกมา  แล้วแบคทีเรียไม่ท าปฏิกิริยาด้วยท าให้เกิดกลิ่น  กลิ่นชนิดนี้พบบริเวณท่ีอับ ๆ  
ขาหนีบและเท้า 
เมื่อทราบสาเหตุที่ท าให้เกิดกลิ่นตัวแล้ว  เราจะมีวิธีป้องกันและรักษาอย่างไร  วิธีที่จะช่วยได้ก็คือ  ลด
จ านวนแบคทีเรียและลดสารที่สร้างจากต่อมพิเศษ  โดยการท าความสะอาดต่อร่างกาย  ฟอกสบู่ยาช่วย
ลดแบคทีเรีย  นอกจากนี้อาจใช้ยาดับกลิ่นตัวที่มีส่วนผสมของยาฆ่าเชื้อโรค  น้ าหอม  และสารเคมี
บางอย่างช่วยบดสารจากต่อมพิเศษ  ซักผ้าโดยใส่น้ ายาฆ่าเชื้อโรค  หรือใช้สารส้มทาบริเวณรักแร้เพื่อช่วย
ลดเหงื่อก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบเรื่องบทความ 
๑. ข้อใดกล่าวถูกต้อง? 
     ก.  คนนี้มีกลิ่นตัวจะไม่รู้สึกตัว  ข.  สารเคมีที่สร้างจากต่อมพิเศษ 
     ค.  ความรู้สึกกลิ่นหอมหรือเหม็นของคนเราเหมือนกัน  
     ง.  การได้กลิ่นใดซ้ ากันนาน ๆ  จะท าให้กลิ่นนั้นแรงยิ่งขึ้น 
๒.  กลิ่นตัวเกิดจากสาเหตุใด? 
 ก.  น้ าหอมบางชนิด   ข.  สารเคมีบางชนิด 
 ค.  สารเคมีท่ีมีต่อมพิเศษ   ง.  สภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ 
๓.  วัยรุ่นจะมีกลิ่นตัว  เพราะเหตุใด? 
 ก.  วัยรุ่นไม่รักษาความสะอาด  ข.  วัยรุ่นนิยมรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ 

ค.  ต่อมพิเศษที่ผิวหนังเริ่มท างาน  ง.  ร่างกาขยผลิตฮอร์โมนมากเป็นพิเศษ 
๔.  คนผิวด ามักมีกลิ่นตัวแรงกว่าคนผิวขาว  เพราะเหตุใด? 
 ก.  คนผิวด าไม่ชอบอาบน้ า  ข.  คนผิวด ามีเหงื่อมากกว่า 
 ค.  คนผิวด ารับประทานอาหารที่มีรสจัดกว่าง.  คนผิวด ามีต่อมพิเศษท่ีโตกว่าและท างานมากกว่า 
๕.  สารส้ม  ช่วยลดกลิ่นตัวตวัได้อย่างไร? 
 ก.  ลดเหงื่อ    ข.  ฆ่าเชื้อโรค 
 ค.  ลดฮอร์โมนในร่างกาย   ง.  ลดสารจากต่อมพิเศษใต้ผิดหนัง 
๖.  ต่อมพิเศษท่ีสร้างสารเคมีมากบริเวณใด? 
 ก.  รักแร้    ข.  ฝ่าเท้า   

ค.  ขาหนีบ    ง.  ต้นคอ 
๗.  ตัวการส าคัญที่ท าให้เกิดกลิ่นตัว  คืออะไร? 
 ก.  อากาศ    ข.  อาหาร   

ค.  สารเคมี    ง.  แบคทีเรีย 
๘.  สาเหตุที่ท าให้กลิ่นตัวแรงขึ้น  คือข้อใด? 
 ก.  การแพ้เครื่องส าอางบางชนิด    

ข.  การไม่รักษาอนามัยส่วนบุคคลให้ดี 
 ค.  การเผาผลาญอาหารในร่างกายไม่สมบูรณ์  

ง.  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีภายในอวัยวะย่อยอาหาร 
๙.  วธิีที่ง่ายที่สุดที่จะช่วยให้กลิ่นตัวลดลง  คือข้อใด? 
 ก.  รับประทานยาปฏิชีวนะ   ข.  ผ่าตัดต่อมพิเศษออกไป 
 ค.  รักษาความสะอาดร่างกาย   ง.  ใช้ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นราคาแพง 
๑๐.  ถ้าเพ่ือนบอกนักเรียนว่า  นักเรียนมีกลิ่นตัวแรง  นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร? 
 ก.  พยายามแยกตัวออกจากสังคม   ข.  รับประทานยาตามที่เพ่ือนแนะน า 
 ค.  หาสาเหตุที่ท าให้มีกลิ่นตัวและแก้ไข  ง   ไม่สนใจเพราะกลิ่นตัวเป็นเรื่อง
ธรรมชาติ 
 
ที่มา : วิมลศรี  สุวรรณรัตน์.  โครงงานภาษาไทย.  กรุงเทพฯ : เดอมาสเตอร์กรุ๊ป  แมเนจเม้นท์ จ ากัด,  
๒๕๔๓.  ๒๔๐  หน้า.  



ใบความรู้เรื่องการเขียนบทความ 
๑.  ความหมายและลักษณะ   

บทความ คือ  งานเขียนที่แสดงทรรศนะเกี่ยวกับความรู้  ข้อเท็จจริง  ปัญหา  และเรื่องราวที่
เกิดข้ึนในขณะนั้นรวมทั้งทรรศนะของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ก าลังเป็นที่สนใจอยู่ใน
ขณะนั้น  บทความจะให้ความรู้  ความคิด  และความเพลิดเพลิน  มักจะเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์รายวัน  
นิตยสาร  วิทยุกระจายเสียง  เป็นต้น 
๒.ลักษณะของบทความ  มีลักษณะดังนี้ 
  2.1  ให้ความรู้ความคิดแก่ผู้อ่าน  เรื่องท่ีน ามาเขียนเป็นบทความเป็นเรื่องราวที่มาจาก
ข้อเท็จจริง  อาจมีข้อมูลมาข่าวประจ าวัน  หรือปัญหาโต้แย้งที่ยังไม่เป็นข้อยุติที่ทุกคนก าลังให้ความสนใจ  
ผู้เขียนให้เนื้อหาสาระ  มีหลักฐานอ้างอิง  และเหตุผลที่ไม่เลื่อนลอย 

2.2  เสนอความคิดเห็นแก่ผู้อ่าน  ผู้เขียนจะต้องเสนอความคิดเห็นของตนต่อเรื่องที่เขียนด้วย  
ความคิดเห็นที่เสนอความมีความสมเหตุสมผล  อาจจะแตกต่างจากคนอ่ืนแต่เป็นความคิดเห็นที่ทันสมัย  
ทันต่อเหตุการณ์  ชวนอ่าน  ชวนติดตาม กระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์  หรือศึกษาค้นคว้าต่อไป  เรื่อง
ที่ก าลังได้รับความสนใจจากคนในสังคม  ประเด็นที่น ามาเขียนอาจมาจากข่าวประจ าวัน  หรือเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในขณะนั้น  หรือเป็นเรื่องที่ยังเป็นข้อโต้แย้ง  หรือเรื่องที่ยังคลุมเครือบางครั้งแม้จะเป็นแง่มุมเล็ก ๆ    
แต่ก็อาจมีคุณค่า หากเป็นแง่มุมที่ใหม่  ที่ยังไม่มีผู้ใดเขียนมาก่อนเลย 
ดึงดูดใจให้ความเพลิดเพลิน  และชวนคิดแก้ผู้อ่านตั้งแต่ต้นจนจบ  โดยสร้างความสนใจตั้งแต่การ  ตั้งชื่อ
เรื่อง  บทน า  เนื้อหา  และบทลงท้าย  รวมทั้งการใช้ภาษางาย ๆ  กระชับ  ตรงประเด็น  ใช้ค า
เปรียบเทียบให้เห็นภาพ  อาจใช้ค าเสียดสีหรือแทรกอารมณ์ชันเพื่อให้กระทบอารมณ์ผู้อ่าน  บทความที่
ดึงดูดใจให้ผู้อ่านได้ดีคือบทความท่ีผู้เขียนใช้ส านวนภาษาเฉพาะเป็นของตนเอง 
 ประเภทของบทความ 
บทความมีหลายประเภทที่เขียนด้วยจุดมุ่งหมายและวิธีการน าเสนอด้วยส านวนภาษาแตกต่างกัน  เช่น  
บทความที่เขียนแสดงความคิดเห็นในรูปของบทน าหรือบทบรรณาธิการ  บทความวิจารณ์เชิงล้อเลียน
พฤติกรรมของนักการเมือง  บทความให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ  บทวิจารณ์ภาพยนตร์  รายการ
โทรทัศน์  รายการกีฬา 
ประเภทของบทความที่เขียนจุดมุ่งหมายต่าง ๆ  มี  ๖  ประเภท  ดังนี้ 
 บทความวิจารณ์  บทความประเภทนี้มีจุดมุ่งหมายในการวิพากษ์วิจารณ์  อาจเป็นการวิจารณ์ข่าว  
วิจารณ์สังคม  การเมือง  หนังสือ  เป็นต้น  เป็นการวิจารณ์ตามความเห็น  ความรู้สึก  และประสบการณ์
ของผู้เขียน  ต้องใช้หลักเกณฑ์ทางวิชาการประกอบ  เช่น  การวิจารณ์หนังสือท่ีเรียกว่าบทแนะน าหนังสือ
ที่เรียกว่าบทแนะน าหนังสือหรือบรรณนิทัศน์  มีวัตถุประสงค์  เพื่อแนะน าหนังสือออกใหม่ให้รู้จัก  โดยให้
ข้อมูลของหนังสือ  เช่น  ชื่อหนังสือ  ผู้แต่ง  ส านักพิมพ์  ปีที่พิมพ์  ราคาและเล่าเรื่องย่อหรือแนวความคิด
ของเรื่อง  รวมทั้งประเมินค่าของหนังสือเพียงสั้น ๆ  ถ้าเป็นการวิจารณ์หนังสืออีกระดับหนึ่งที่ใช้หลัก
วิชาการ  เรียกว่า  บทวิจารณ์หนังสือ  ผู้วิจารณ์จะต้องมีความรู้ 
บทความแสดงความคิดเห็น  บทความประเภทนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อชี้ให้เห็นปัญหาต่าง ๆ  เช่น  ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน  ปัญหาสังคม  เศรษฐกิจ  การศึกษา  การเมือง  การปกครอง  ผู้เขียนต้องเสนอข้อมูลอัน
เป็นปัญหาก่อนแล้ววิเคราะห์ปัญหาและเสนอข้อคิดเห็นที่มีต่อเรื่องนั้น  อาจเสนอข้อแก้ไขปัญหานั้น
หรือไม่ก็ได้  ผู้อ่านอาจจะเห็นด้วยหรือคัดค้านก็ได้  บทความแสดงความคิดเห็นนี้มักตีพิมพ์ในนิตยสาร



และหนังสือพิมพ์  ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาไม่เป็นทางการ  ทั้งระดับกึ่งทางการ  ระดับสนทนา  และระดับ
ภาษาปาก 
บทความชีวประวัติ  บทความประเภทนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสนอเรื่องราวชีวิตของบุคคลส าคัญลงมาถึง
บุคคลธรรมดาที่มีอาชีพและความสามารถต่าง ๆ  กันในแง่มุมต่าง ๆ  กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีส่วนท าให้
บุคคลนั้นประสบความส าเร็จในชีวิต  มีชื่อเสียงเด่นขึ้นมา  โดยอาศัยชีวประวัติของบุคคลนั้นเป็น
สว่นประกอบในการด าเนินเรื่อง  บางครั้งอาจได้จากการสัมภาษณ์บุคคลนั้นโดยตรง  หรือจากบุคคล
ข้างเคียง  แล้วน ามาประมวลและน าเสนอให้น่าสนใจมีชีวิตชีวา 
วิธีหาข้อมูลอาจท าได้โดยการสัมภาษณ์โดยตรงจากบุคคลส าคัญนั้น  หรือสัมภาษณ์บุคคล 
          ใกล้ชิด  หรือจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่เป็นผลงานของบุคคลนั้น ๆ 
บทความสัมภาษณ์บุคคล  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้รู้รู้จักบุคคลที่น่าสนใจ  บทความประเภทนี้จะปรากฏ
แพร่หลายในนิตยสารและหนังสือพิมพ์ทั่วไป  ผู้อ่านโดยทั่วไปมักสนใจเรื่องส่วนตัว  ชีวิตการท างาน  
ความส าเร็จในชีวิตและความคิดเห็นของบุคคลอื่น  โดยเฉพาะบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมที่มีกิจกรรมหรือมี
การกล่าวถึงเสมอ ๆ  ดังนั้นจึงต้องรู้จักเลือกบุคคลที่จะสัมภาษณ์  เช่น  สัมภาษณ์คนที่มีชื่อเสียงในสังคม
ที่มีอาชีพต่างกันหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในอาชีพเดียวกันหลาย ๆ  คน  เพื่อทราบความคิดเห็นส่วนตัวที่มี
ต่อเรื่องราวหรือปัญหาต่าง ๆ 
เนื่องจากบทความสัมภาษณ์ท่ีได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  ภาษาในบทความจึงอาจมีทั้ง 
          ภาษาระดับกึ่งทางการและระดับสนทนา  ผู้เขียนสามารถปรับภาษาหรือข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ให ้
         เหมาะสมได้ 
 บทความแนะน า  เป็นบทความท่ีอธิบายสาระความรู้ทางวิชาการท่ีให้ความรู้หรือแนะน าวิธีท าสิ่งใดสิ่ง  
หนึ่ง  เช่น  การประหยัดพลังงาน  การรักษาสุขภาพ 
การเขียนบทความประเภทนี้ควรเลือกเรื่องและแง่มุมที่น่าสนใจที่ยังไม่มีใครเขียน  ควรเป็นเรื่องที่ 
          คนส่วนมาจะปฏิบัติตามได้  ไม่เสียเวลามาก  ไม่ต้องมีฝีมือก็ท าตามและเสียค่าใช้จ่ายน้อย  วิธี
เขียนควร 
          ใช้การอธิบายตามล าดับขั้นตอนที่ท าแล้วได้ผล  เช่น  ท าขนมเค้ก  ก็จะได้ขนมที่นุ่มฟู  แต่งหน้า
สวยงาม 
          น่ารับประทาน  มิใช่ขนมท่ีหนัก  เหนียว  หน้าเลอะเทอะ  การดูแลสุขภาพ  ข้อปฏิบัติของผู้ป่วย 
          โรคเบาหวาน  การรบัประทานผักผลไม้ที่เป็นยารักษารักษาโรคบางชนิดได้  ถ้าผู้เขียนมีความรู้
และมี 
          ประสบการณ์ตรง  การแนะน าหรืออธิบายจะชัดเจนและถูกต้อง  ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่าน
อย่างยิ่ง 
  ภาษาท่ีใช้ในการเขียนควรเป็นภาษาง่าย ๆ  ไม่ซับซ้อนวกวน  แต่น่าอ่าน  ภาษาท่ีใช้ควร
เป็น 
          ระดับก่ึงทางการและระดับสนทนา 
 บทความสารคดีท่องเที่ยว  เป็นบทความที่มีจุดมุ่งหมายที่จะแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว  และเชิญชวน 
ผู้อ่านให้ไปเที่ยวยังสถานที่นั้น ๆ  โดยน าประสบการณ์ที่ได้พบตลอดช่วยเวลาการเดินทางท่องเที่ยวไปตาม
สถานที่ต่าง ๆ  ตั้งแต่เริ่มเดินทางตนเดินทางกลับ  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกต้องการไปบ้าง  หรือ
ผู้คิดที่จะเดินทางไปจะได้  ข้อมูลสะดวกแก่การเตรียมตัว  และท าให้เกิดความมั่นใจ 



 บทความประเภทนี้  ผู้เขียนจะต้องเคยไปหรือพบเห็นสถานที่นั้นมาด้วยตนเอง  เป็น
ประสบการณ์ตรงของตน  อาจจะเรียบเรียงกับข้อมูลจากการบอกเล่าหรือจากการบอกเล่าหรือจากการ
อ่าน  ประสบการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ  ที่เกี่ยวกับอุปสรรคหรือเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้น  จะเป็นข้อเตือนใจให้แก่
ผู้อ่าน  และท าให้บทความนั้นน่าสนใจ  เช่น  บทความในอนุสาร  อสท.  ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย    วารสารเที่ยวรอบโลก  วารสารวัฒนธรรมไทย 
 การเขียนบทความท่องเที่ยว  ผู้เขียนต้องเขียนให้อ่านรู้สึกสนุกสนานประหนึ่งก าลังเล่าให้ผู้อ่าน
ฟังเอง  แลต้องเขียนให้เห็นภาพราวกับได้ท่องเที่ยวไปกับผู้เขียน 
หลักการเขียนบทความที่ดี 
 บทความที่ดีมีท่วงท านองการเขียนที่มีลักษณะเฉพาะตัวโดยเลือกใช้และเรียบเรียงถ้อยค าในการ
เขียนที่สามารถสื่อสารความคิดและความรู้สึกของผู้เขียนไปยังผู้อ่านได้ตรงตามจุดมุ่งหมายและน่าอ่าน  
การเขียนบทความทีด่ีมีหลักการเช่นเดียวกับการเขียนงานประเภทอ่ืน ๆ  ดังนี้ 
 มีความชัดเจน  อ่านแล้วเข้าใจทันที  ไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัย  ใช้ถ้อยค ากะทัดรัด  สละสลวย 
ถูกต้องตรงตามความหมาย  ใช้ถ้อยค าที่เหมาะสมตามกาลเทศะ  ฐานะของบุคคล  เพศ  วัย  ใช้ค าที่
เข้าใจง่าย  รู้จักเลือกใช้ถ้อยค า  ส านวนโวหาร  มีการเน้นเรื่องท่ีส าคัญ  อาจยกตัวอย่างประกอบ  รู้จัก
เปรียบเทียบเพ่ือหาความแตกต่างและความคล้ายคลึงกัน  ให้ความประทับใจแก่ผู้อ่านด้วยความไพเราะ
กลมกลืนของภาษา  เลือกสรรถ้อยค าในการจบประโยค  จบข้อความ  สาระของเรื่องเด่นชัด  ผู้อ่านรู้สึก
จับใจ  และเร้าความรู้สึกผู้อ่านให้ติดตาม 
 มีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน  ผู้อ่านอ่านแล้วสามารถจับจุดมุ่งหมายได้ทันที  ไม่คลุมเครือ  หรือมีพลความมาก
เกินไป 
จัดล าดับและล าดับเนื้อความได้ดี  ไม่ท าให้สับสน  ตามล าดับเวลาก่อนหลัง  ตามเหตุผล  หรือตามสภาพ
ทางภูมิศาสตร์  ข้อความทุกตอนทุกย่อหน้า  มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  ไม่วกวน  ผู้อ่านติดตามได้ง่าย 
มีความเท่ียงธรรมและสูงค่า  เป็นงานเขียนที่ปราศจากอคติใด ๆ  ยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง  
แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจสูง  แสดงความคิดเห็นโดยมีรสและค่านิยมที่ถูกต้อง 
ให้แนวคดิแปลกใหม่  ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน  ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของงานเขียนประเภทบทความ 
ขั้นตอนในการเขียนบทความก็ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนอะไรเลยค่ะ    เพราะได้มีนักวิชาการท่านหนึ่งชื่อ
วิทยา  ด ารงเกียรติศักดิ์  ได้ก าหนดขั้นตอนเอาไว้ดังนี้ค่ะ 
1. การเลือกเรื่อง  เรื่องท่ีน ามาเขียนต้องอยู่ในความสนใจและความต้องการของผู้อ่าน  เป็นเรื่องที่ผู้เขียน
รู้จริง  หรือมีประสบการณ์อย่างถ่องแท้ 
2. การวางแผนก่อนการเขียน  เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายว่าผู้อ่านเป็นใคร  โดยจะต้อง
ค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วยค่ะ 
2.1 กลุ่มผู้อา่น  ผู้เขียนต้องค านึงถึงอายุ  เพศ  รายได้  การศึกษา  อาชีพ  ความรู้  ในเรื่องความรู้ต้องคิด
ด้วยว่าผู้อ่านรู้อะไรบ้าง  รู้เรื่องนั้น ๆ ดีพอเพียงใดที่ผู้อ่านต้องการรู้และผู้อ่านจะได้รับข่าวสารที่ผู้เขียน
เขียนได้อย่างไร  เพราะความส าเร็จของการเขียนขึ้นอยู่กับผู้อ่านยอมรับข้อเขียนของผู้เขียนด้วยค่ะ 
2.2 ก าหนดวัตถุประสงค์  ในข้อนี้ผู้เขียนต้องค านึงว่าจะเขียนบทความนี้ไปท าไม  เช่น  เพ่ือให้
ข่าวสาร  สร้างความคิดที่ดี  หรือเพ่ือโน้มน้าวใจ  โดยวัตถุประสงค์ในการเขียนเพ่ือการโน้มน้าวใจต้องให้
ผู้อ่านเกิดความต้องการหรือตระหนักในปัญหาก่อน  จากนั้นค่อยเสนอทางออก  พร้อมกับยกตัวอย่างและ
หลักฐานที่ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพพจน์แล้วสรุปอีกครั้งในจุดที่ผู้เขียนต้องการ เป็นต้น 



 
2.3 การรวบรวมเนื้อ  การเขียนบทความไม่ว่าจะประเภทใดก็ตาม  สิ่งส าคัญท่ีผู้เขียนต้องค านึงถึง
หลักฐาน  ข้อเท็จจริง  ดังนั้นก่อนที่จะลงมือเขียนจ าเป็นจะต้องสืบเสาะหาเรื่องราวให้มีความรู้
เพียงพอ  โดยวิธีการรวบรวมเนื้อหาสามารถท าได้ดังนี้ค่ะ 
                2.3.1 การค้นคว้าข้อมูลด้านวิทยาการจากหนังสือ  และเอกสารต่าง ๆ เช่น จาก
ห้องสมุด  หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  จากหนังสือพิมพ์  นิตยสาร  หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
                2.3.2 การสัมภาษณ์บุคคลที่ต้องการจะเขียนถึง  หรือจากบุคคลที่มี
ความรู้  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ต้องการจะเขียน 
                2.3.3 การสนทนาหรือพูดคุยกับบุคคลทั่วไป  เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน 
                2.3.4 การเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ แล้วจดบันทึกสิ่งที่ได้พบได้เห็น  ซึ่งจะเป็น
การสร้างสีสันให้งานเขียนมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 
                2.3.5 การสืบเสาะเรื่องราวต่าง ๆ ว่าเกิดข้ึนกับใคร  ที่ไหน  อย่างไร  แล้วจึงติดตามไปยัง
แหล่งที่เกิดเหตุ  ติดตามดูสถานที่  การกระท า  เหตุการณ์ 

 
3. การจัดเนื้อหา  ได้แก่การวางโครงเรื่องของบทความ  ซ่ึงเป็นการจัดล าดับเนื้อหา  ความคิด ของ
เรื่องราวนั้น ๆ เป็นต้นว่า  จะล าดับความอย่างไร  ส่วนไหนต้องใช้เป็นค าน า  เนื้อหา  และสรุป 
4. การเรียบเรียงเนื้อหา คือ การน าโครงเรื่องที่วางไว้มาขยายความให้ครบถ้วนได้  ความหมายที่
ชัดเจน  น่าอ่าน  โดยต้องสอดคล้องกับรูปแบบและขนาดของบทความ 
5. การตรวจแก้ไข  เมื่อเขียนบทความเรียบร้อยแล้ว  ควรมีการตรวจทานเสียก่อน  เพ่ือกันความผิดพลาด
ก่อนบทความตีพิมพ์สู่ผู้อ่าน 
6. ส่งบทความไปเผยแพร่  ควรส่งบทความให้ตรงตามเวลา  เพ่ือบรรณาธิการหรือผู้พิมพ์  คนจัด
รูปเล่ม  จะได้ท าหน้าที่ของเขาได้ดีที่สุด 
 
 
 
 
ใบความรู้ 



เรื่องการเขียนรายงาน 
 การเขียนรายงาน  คือ  การเขียนเสนอผลงาน  ผลของการศึกษาค้นคว้า  ซึ่งได้ส ารวจรวบรวม  
และเขียนเรียบเรียงขึ้นตามแบบแผนที่ก าหนดไว้  น าเสนอรายงานต่อผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ทราบหรือพิจารณา  ในทางการศึกษาถือเป็นกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างหนึ่ง 
รายงานวิชาการ 
 รายงานวิชาการ  คือ  รายงานจากการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  หรือเป็นผลของ
การวิจัย  การเขียนรายงานวิชาการจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เขียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ส่งเสริมให้ผู้เขียน
มีความรู้มากข้ึน  มีเจตคติกว้างชวาง  มีเหตุมีผล  รู้จักอ้างอิงไม่กล่าวเลื่อนลอย  ฝึกนิสัยให้เป็นผู้รักการ
อ่านและมีระเบียบ   รายงานวิชาการนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนรายงานแล้ว  ยังเป็นประโยชน์
ต่อผู้อื่น  สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหรือแหล่งข้อมูลได้ 
 จุดประสงค์ของการเขียนรายงานวิชาการ 
 โดยทั่วไปการเขียนรายงานวิชาการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษามีจุดประสงค์  ๓  ประการ  คือ 
 ผู้เขียนได้ฝึกหัด  ฝึกฝนการเขียนรายงาน 
ผู้เขียนได้เรียนรู้รายละเอียดเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
ผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษาเรื่องที่สนใจและต้องการจะศึกษาอย่างละเอียด 
ลักษณะของรายงานวิชาการที่ดี 
รายงานวิชาการท่ีดี  มีลักษณะดังนี้ 
 มีเนื้อหาสาระตรงประเด็นสอดคล้องกับชื่อรายงาน 
 อ้างอิงแหล่งข้อมูลทางวิชาการอันเป็นหลักฐานได้ถูกต้อง  ไม่เขียนอย่างเลื่อนลอย 
ใช้ภาษาท่ีสุภาพ  เป็นภาษาราชการ  ไม่เล่นส านวน  โอ้อวด  เขียนให้กระชับ 
เรียบเรียงเนื้อหาสาระถูกต้อง  สมบูรณ์  ไม่ตัดต่อเอกสารสิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ  โดยไม่ได้ประมวลเรื่องราว
ให้สอดคล้องกัน  และจัดท าเป็นรูปเล่ม 
ขั้นตอนการเขียนรายงานวิชาการ 
การเขียนรายงานวิชาการมีขั้นตอนดังนี้ 
 เลือกเรื่อง  หมายถึง  การเลือกเนื้อเรื่องที่จะเขียน  ไม่ใช่เลือกชื่อเรื่อง  โดยเลือกเรื่องที่มีลักษณะดังนี้ 
มีขอบเขตเหมาะสม  คือ  เนื้อหามีความกว้างขวางหรือแคบขนาดใดต้องเหมาะสมกับเวลา  เหมาะสมกับ
สถานภาพของผู้เขียน  ฯลฯ 
มีแหล่งค้นคว้า   เช่น  มีเอกสาร  ต ารา  ผู้ช านาญ  ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า 
มีความชัดเจน  คือ  ในขั้นการตั้งชื่อเรื่องต้องครอบคลุมตามขอบเขตและจุดประสงค์การเขียน  ตลอดจน
มีความหมายเข้าใจง่าย 
การตั้งชื่อเรื่อง  ควรตั้งชื่อเรื่องให้ตรงกับเนื้อเรื่อง 
๒.  เขียนโครงเรื่อง  หมายถึง  การก าหนดเนื้อเรื่องให้อยู่ในขอบเขตท่ีก าหนด  เป็นการก าหนดล าดับขอบ
เนื้อเรื่องให้มีสัมพันธภาพที่ดี  สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม  ง่ายต่อการค้นคว้าและการ
เรียบเรียง 
๓.  การค้นคว้าหาข้อมูล  หมายถึง  การรวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  เช่น  การอ่าน  การสัมภาษณ์  
การทดลอง  แล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  ส่วนมากจะเป็นการรวบรวมจากการอ่านต าราและเอกสารซึ่ง
ต้องบันทึกชื่อผู้แต่ง  ชื่อหนังสือ  โรงพิมพ์  ปีที่พิมพ์  ครั้งที่พิมพ์  หน้าที่ข้อมูลปรากฏอยู่  จ านวนหน้า
หนังสือ 



๔.  การจัดสรรเนื้อหา  หมายถึง  การน าข้อมูลที่ค้นคว้าได้มาจัดกลุ่มและเรียงหัวข้อให้มีล าดับตามโครง
เรื่องและปรับเปลี่ยนหัวข้อย่อยให้เหมาะสม  หรืออาจจะเพ่ิมเติม  ตัดออก  แล้วแต่ความจ าเป็น 
๕.  การเรียบเรียง  หมายถึง  การน าความรู้ที่รวบรวมจากการค้นคว้ามาเขียนเป็นเนื้อความด้วยส านวน
ของผู้เขียนเอง  ทั้งนี้ให้เรียงล าดับตามหัวข้อที่เขียนไว้ในโครงเรื่อง  ให้ใช้ภาษามาตรฐาน  เข้าใจง่าย  
ชัดเจน  เมื่อกล่าวถึงเนื้อหาที่เป็นความรู้ทางวิชาการทุกครั้งให้มีการอ้างอิงไว้  การเรียบเรียงควรปฏิบัติ
ดังนี้ 
 ๑)  หัวข้อ  ให้เรียงหัวข้อตามที่เรียงไว้ในโครงเรื่อง  โดยหัวข้อใหญ่  เช่น  บทที่  ตอนที่  ชื่อเรื่อง  
ไว้กลาง  หน้ากระดาษ  หัวข้อรองลงมาอยู่ชิดซ้าย  หัวข้อต่อมาให้วางไว้ระดับเดียวกับย่อหน้า  ถ้ามีหัวข้อ
ย่อยลงไปอีกให้ย่อจากหน้าเข้าไปประมาณ  ๕  ตัวอักษร  หรือแล้วแต่ความเหมาะสม 
 ๒)  ความน า  คือ  ข้อความที่เขียนน าเรื่องเพ่ือบอกให้ทราบว่าต่อไปนี้จะกล่าวถึงเรื่องใด  ให้
เขียนทกุครั้งเมื่อขึ้นเรื่องใหม่ 
 ๓)  การอ้างอิง  คือ  ข้อความที่ยกขึ้นมาประกอบในเนื้อหาของรายงานเพื่อแสดงให้เห็นว่า  
ผู้เขียนได้  ค้นคว้ามา    ข้อความท่ีน ามาอ้างอิงต้องสดคล้องกับเนื้อหาของรายงานและต้องบอกท่ีมาของ
ข้อความที่คัดลอก 
รูปแบบของรายงาน 
 รูปแบบของรายงานแบ่งออกเป็น  ๓  ส่วน  คือ  ส่วนประกอบตอนต้น  ส่วนเนื้อหาและ
ส่วนประกอบตอนท้าย 
 ส่วนประกอบตอนต้น  ประกอบด้วย 
หน้าปก  แบ่งส่วนหน้าปกออกเป็น  ๓  ส่วน  คือ  ส่วนบนเป็นชื่อเรื่อง  ส่วนกลางเป็นชื่อและนามสกุล
ของผู้รายงาน  ส่วนล่างให้ระบุว่าเป็นรายงานในสาขาวิชาใด  และวันเดือนปีที่ส่งรายงาน 
 ค าน า  บอกขอบข่ายเนื้อหา  วัตถุประสงค์ในการท ารายงาน  มูลเหตุจูงใจให้เลือกท ารายงาน
เรื่องนี้  ตลอดจนการขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือในการท ารายงาน  หรืออาจแยกออกเป็นหน้าค าขอบคุณ
โดยเฉพาะก็ได้ 
 สารบัญ  เป็นบัญชีเนื้อหาต่าง ๆ  และหัวข้อส าคัญในรายงาน  ตั้งแต่บทน าจนถึงบทสุดท้าย  
เขียนเรียงตามล าดับให้สอดคล้องกับหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย  โดยบอกเลขหน้าก ากับไว้  เพ่ือให้ผู้อ่าน
เปิดอ่านได้สะดวก  สารบัญยังบอกโครงเรื่องของรายงานเรื่องนั้นด้วยว่าประกอบด้วยหัวข้ออะไรบ้าง 
 บัญชีตารางหรือบัญชีภาพประกอบ  รายงานบางเรื่องมีตารางหรือภาพประกอบที่ท าให้เนื้อหา
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  อาจมีหลายตารางหรือหลายภาพ  จึงจัดท าเป็นสารบัญหรือบัญชีตารางและภาพประกอบ
ในหน้าถัดจากสารบัญ  เพ่ือให้ผู้อ่านเปิดดูตารางหรือภาพได้รวดเร็วขึ้น 
๒.  ส่วนเนื้อหา  แบ่งเป็น 
 ๑)  บทน า  เนื้อหาแต่ละบทหรือแต่ละตอนจะมีบทน าอันเป็นการเกริ่นน าเพ่ือปูพื้นฐานความ
เข้าใจของผู้อ่านและน าผู้อ่านเข้าสู่รายละเอียดของเนื้อหา 
 ๒)  เนื้อหา  ส่วนเนื้อหาจัดเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของรายงาน  การเรียบเรียงเนื้อหาในรายงาน
ต้องเป็นไปตามลักษณะของโครงเรื่องที่ก าหนด  หากเป็นรายงานขนาดยาวควรแบ่งเนื้อหาออกเป็นบท
หรือตอน  การเรียบเรียง  เนื้อหาต้องมีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในการแสดงเหตุผล  หรือ
เป็นหลักฐานอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยทุกครั้ง 



 ๓)  สรุป  เมื่อบรรยายหรืออธิบายความที่ค้นคว้ามาได้จบแล้ว  ผู้เขียนต้องเขียนสรุปประเด็นอีก
ครั้งหนึ่ง  การเขียนสรุปช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นประเด็นที่ผู้เขียนน าเสนอได้ง่ายขึ้น  ในส่วนของผู้เขียนเอง  
การเขียนสรุปจะช่วยให้ประเด็นความคิดแจ่มแจ้งขึ้นเช่นกัน 
 การเรียบเรียงเนื้อหา  คือ  วิธีการล าดับเนื้อหาของรายงานมีสาระน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ใช้วิธีการ
อ้างอิง  โดยยกค าพูดของผู้รู้หรือค าพูดส าคัญมาคัดลอกน าเสนอไว้เพ่ือสนับสนุนเนื้อหาให้หนักแน่นและ
ถูกต้องยิ่งขึ้น 
 การเรียบเรียงส่วนประกอบในเนื้อหา  มี  ๒  ส่วน  คือ 
 อัญประภาษหรืออัญพจน์  (quotation)  เป็นการคัดลอกข้อความของผู้แต่งที่เชี่ยวชาญและ
เขียนได้ดี  เช่น  ใช้ถ้อยค าส านวนกะทัดรัด  ได้ความชัดเจนและให้ข้อเท็จจริงมาก  ผู้เขียนรายงานจึง
คัดลอกมาลงในรายงาน  เพ่ือสนับสนุนให้สาระท่ีรายงานน่าเชื่อถือขึ้น  โดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศ  
(“.....”)  ก ากับข้อความนั้น  อัญพจน์อาจมาจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น  หนังสือ  เอกสาร  บันทึก  รายงาน  
โอวาท  สุนทรพจน์  รายงานการประชุม  การสัมภาษณ์  ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  ซีดีรอม  หรือแม้แต่
ข้อความจากแถบบันทึกเสียงจากรายการวิทยุ  แผ่นเสียง  ภาพยนตร์  และโทรทัศน์ 
 เชิงอรรถ  (footnote)  คือ  ข้อความอยู่ท้ายหน้า  ท้ายบท  หรืออ้างอิงแทรกในเนื้อหา  บอก
แหล่งที่มาของหลักฐานหรืออัญพจน์ในตัวเรื่อง  หรือค าอธิบายขยายความเนื้อหาที่เรียบเรียงไว้ในหน้า
เดียวกัน  รวมทั้งแสดงถึงการเชื่อมโยงไปหน้าอ่ืนหรือส่วนอื่น ๆ  ในรายงาน 
 
ตัวอย่าง  การเชิงเชิงอรรถ 
๑อวยพร  พานิช.  ภาษาและหลักการเขียนเพ่ือสื่อสาร.  พิมพ์ครั้งที่  ๓.  (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๒๕๔๗),  หน้า ๑๑๐. 
๒ภาษา  หมายถึง  เครื่องมือสื่อสาร  ในที่นี้เป็นความหมายเฉาะของการสื่อสารของมนุษย์เท่านั้น  ดู
รายละเอียดในภาคผนวก  หน้า ก 
๓. ส่วนประกอบตอนท้าย  คือ  ส่วนที่รวมรวมวัสดุอ้างอิงทุกประเภทที่กล่าวไว้ในตัวเนื้อเรื่องและ
เชิงอรรถเป็นส่วนของบรรณานุกรม  นอกจากนี้อาจมีภาคผนวกและอภิธานศัพท์ 
บรรณานุกรม  (bibliography)  คือรายชื่อสิ่งพิมพ์ตลอดจนวัสดุอ้างอิงทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการท างาน  
น ามาพิมพ์ไว้ตอนท้ายสุดของรายงาน  (บรรณานุกรมมักใช้เรียกกับรายงานขนาดยาว  ถ้าเป็นรายงาน
ขนาดสั้น  อาจเรียกว่าหนังสืออุเทศ  หนังสืออ้างอิง  หรือหนังสือประกอบการค้นคว้า) 
 การเขียนบรรณานุกรม  มีวิธีการเขียนดังนี้ 
 ถ้าหนังสือที่ใช้ค้นคว้าและอ้างอิงมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ให้เขียนชุดภาษาอังกฤษก่อน  
เรียงล าดับนามสกุลของผู้แต่งตามล าดับตัวอักษร  A – Z โดยไม่ต้องใช้ค าน าหน้า  แล้วจึงเขียนชุด
ภาษาไทยเรียงชื่อผู้แต่ง  ตามล าดับอักษรนามสกุลก่อน ก-ฮ 
การอ้างอิงหนังสือต้องเรียงล าดับชื่อผู้แต่ง  ตามด้วยชื่อเรื่อง  สถานที่พิมพ์  ส านักพิมพ์  และปีท่ีพิมพ์  
บางครั้งอาจเขียนชื่อชุดหนังสือ  ครั้งที่พิมพ์  ผู้วาดภาพประกอบ  ผู้รวบรวม  ผู้แปล  ผูจ้ัดพิมพ์ 
ตัวอย่าง  การเขียนบรรณานุกรม 
ระเด่น  ทักษิณา.  คนมีเสน่ห์.  พิมพ์ครั้งที่  ๕.  กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า,  ๒๕๔๕. 
นิตยา  กาญจนะวรรณ.  “การอ่านค าไทยหลายแบบ”  ใน  วารสารราชบัณฑิตยสถาน  ปีที่  ๒๔  ฉบับที่  
๔ 
         ตุลาคม  -  ธันวาคม  ๒๕๔๖. 



“จริงไหม?  ยิ่งเล่นเน็ตมากยิ่งเหงา”  ใน  ศูนย์ข่าวชุมชน  ม. เกษตรศาสตร์. 
         (online).http//www.kucity.com,  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๐.  
ภาคผนวก  (appendix)  คือ  ส่วนเนื้อหาที่นอกเหนือไปจากเนื้อหาในรายงาน  น ามาพิมพ์เพ่ือเติมไว้เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ให้ผู้อ่านเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น 
อภิธานศัพท์  (glossary)  คือ บัญชีค าศัพท์ยาก  หรือศัพท์เฉพาะต่างประเทศท่ีมีอยู่ในเนื้อเรื่องเป็นการ
อธิบายศัพท์เพ่ือช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ดีขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบงานที่  ๑ 
จงเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
ข้อความที่ผู้อ่ืนกล่าวไว้ในหนังสือ  แล้วน ามาอ้างอิงในเนื้อหาของรายงาน  เรียกว่าอะไร? 
 อัญประภาษ      
ข.    เชิงอรรถ 
  สารบัญ 
อัญประกาศ 
 การบอกแหล่งที่มาของข้อมูล  โดยน ามาเขียนตรงส่วนท้ายของหน้ากระดาษ  เรียกว่าอะไร? 
 อัญประภาษ 
ค าน า 
เชิงอรรถ 



บรรณานุกรม 
 งานเขียนที่มีความละเอียดลึกซ้ึง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และยังใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลส าเร็จใน
การเรียนระดับปริญญาโท  เอก  เรียกว่าอะไร? 
 รายงาน 
วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ 
ภาคนิพนธ์ 
รายงานการวิจัย 
 ข้อใดเป็นส่วนประกอบส่วนหน้าของรายงาน? 
 อัญประภาษ – เชิงอรรถ 
ภาคผนวก – สารบัญ 
ดัชนี – สารบัญ 
ค าน า – ประกาศคุณูปการ 
 ข้อใดเป็นส่วนประกอบตอนกลางของรายงาน? 
 บรรณานุกรม – ดัชน ี
อัญประกาศ – ภาคผนวก 
เชิงอรรถ – อัญประภาษ 
ภาคผนวก – บรรณานุกรม 
 
 
 ตุ้ย  ชุมสาย,  ม.ล.  “ครอบครัว”  เอกลักษณ์ไทย  ๑ (๖๘): ๗๕-๘๐ มกราคม ๒๕๕๐. 
จากข้อความนี้มีเครื่องหมายกี่ชนิด? 
 ๓  ชนิด 
๔  ชนิด 
๕  ชนิด 
๖  ชนิด 
 ข้อใดไม่เข้าพวก? 
  ปกหน้า – ใบรองปก 
ค าน า – สารบัญ 
หน้าประกาศคุณูปการ – หน้าอนุมัติ 
ดัชนี – เชิงอรรถ 
 อลงกรณ์   อิทธิผล.  “การใช้ภาษาไทยในงานเขียนเชิงธุรกิจ”  วารสารลานจัน  ๒(๖): ๙ มิถุนายน 
๒๕๔๕.  ข้อความข้างต้นมีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนชนิดใดบ้าง? 
 มหัพภาค  อัญประกาศ  นขลิขิต  มหัตถสัญญา  ทวิภาค 
มหัพภาค  จุลภาค  นขลิขิต  มหัตถสัญญา  อัญประกาศ 
จุลภาค  ยัติภังค์  อัญประกาศ  จุดไข่ปลา  มหัพภาค 
มหัพภาค  จุลภาค  นขลิขิต  มหัตถสัญญา  ทวิภาค 
จาก ข้อ๙ –  ๑๐  ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ในการตอบค าถาม 
 ชลธิชา  กลัดอยู่  และคณะ.  การใช้ภาษาไทย.  หน้า  ๗๘. 



พิทยาลงกรณ์,  พระราชวงค์เธอ  กรมหมื่น.  ชุมนุมพระนิพนธ์.  พิมพ์ครั้งที่  ๓  โรงพิมพ์คุรุสภา  ๒๕๑๖,  
๒๓๖  หน้า. 
บพิตร  เกาฎียะ  “บทเพลงแห่งความทรงจ า”  ไทยรัฐ.  ๕  มีนาคม  ๒๕๓๘,  หน้า  ๔. 
คึกฤทธิ์  ปราโมช,  ม.ร.ว.,  พลตรี.  “ก่อนตาย”  สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์.  ๑๕  (๑,๒๖๘): ๔-๗ 
พฤษภาคม  ๒๕๓๘. 
 ข้อใดเป็นการเขียนบรรณานุกรมท่ีอ้างอิงจากวารสาร? 
 ข้อใดเป็นการเขียนเชิงอรรถจากหนังสือทั่วไปได้ถูกต้องที่สุด?  
 
 
 
 
ใบงานที่  ๒ 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
ประโยชน์ของการรายงานที่มีต่อนักศึกษา  มีอะไรบ้าง? 
............................................................................................................................. .........................................
..................................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. .......................................................... 
ข้อมูลในการท ารายงานทางวิชาการมีกี่ประเภท  จงอธิบายมาโดยละเอียด? 
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................... .............................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .......................... 
การเขียนค าน าที่ดี  ควรประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้าง? 
.................................................................................................................................................................. ....
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. ................................ 
ขั้นตอนการท ารายงานมีก่ีขั้นตอน  ประกอบด้วยอะไรบ้าง? 
.................................................................................................................................... ..................................
................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. .........................................
.................................................................................................................................................. ....................
............................................................................................................... ........................................ 
รายงาน  ๑  ฉบับ  จะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง? 
............................................................................................................................. .........................................
................................................................................................................................... ...................................
................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. ............................. 



 
  
 
 
 
 
 

แนวทางการจัดท าโครงงาน 
 

วิธีการท าโครงงาน 
              โครงงาน  คืองานวิจัยเล็ก ๆ  ส าหรับนักเรียน  เป็นการแก้ปัญหา  หรือข้อสงสัยโดยใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หากเนื้อหาหรือข้อสงสัยเป็นไปตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดจะ
เรียกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ 

 การท าโครงงาน   
 ๑.  ก าหนดปัญหา  ก าหนดหัวข้อเรื่อง 
 ๒.  ตั้งสมมุติฐาน  หรือค าตอบชั่วคราว 
 ๓.  ออกแบบการศึกษาค้นคว้า  การทดลอง 
 ๔.  ลงมือปฏิบัติ 
 ๕.  สรุปผลโดยการจัดท ารายงานโครงงาน    
 (อาจมีปัญหาใหม่เกิดข้ึน)   
 (ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นน าไปสู่โครงงานเรื่องต่อ ๆ  ไป  โดยมีขั้นตอนการท าโครงงาน   
เหมือนข้อ  ๑ – ๕) 
 ๖.  น าเสนองาน  ประเมินผล 
 ๗.  จัดนิทรรศการ  ส่งประกวด 
หัวข้อการเขียนรายงานโครงงาน 
 *  โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ..............................เรื่อง .............................. 
 *  ผู้จัดท า...................อาจารย์ที่ปรึกษา............................โรงเรียน............................ 
สังกัด..............ระดับชั้น............................. 
*  บทคัดย่อ 
*  กิตติกรรมประกาศ 
*  บทที่  ๑  บทน า  ที่มาและความส าคัญของโครงงาน .................วัตถุประสงค์.......................... 
สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า.................................ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า.......................... 
ตัวแปรที่เก่ียวข้อง  (ถ้ามี)............................................ 
*  บทที่  ๒  บทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท าโครงงานเรื่องนี้ 
*  บทที่  ๓  อุปกรณ์  วิธีด าเนินการศึกษา 
*  บทที่  ๔  ผลการศึกษา  และอภิปรายผล 
*  บทที่  ๕  สรุปผล  ประโยชน์  ข้อเสนอแนะ 
*  เอกสารอ้างอิง 



 
๑.  การเขียนโครงงาน 
 โครงงานคือ  การศึกษาสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ  สงสัย  ต้องการรู้  ต้องการหาค าตอบ  โดยอาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช้กิจกรรมการคิด  การวางแผนช่วยกันท างาน  การศึกษาจากของจริง  การ
ลงมือปฏิบัติ  หรือกระบวนการอื่นใดไปใช้ในการศึกษาหาค าตอบในเรื่องนั้น ๆ  โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ให้
ค าแนะน า  ช่วยแก้ปัญหาและให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
 
 ๑)  ประเภทของโครงงาน  โครงงานสามารถแบ่งตามลักษณะของกิจกรรมได้  ๔  ประเภทดังนี้ 
  ๑  โครงงานประเภทส ารวจ  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล  เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาหรือ
ส ารวจความคิดเห็นโดยใช้วิธีส ารวจและรวบรวมข้อมูลแล้วน าข้อมูลที่ได้มาแก้ไขปรับปรุงร่วมกัน  เช่น  
โครงงานส ารวจค าท่ีมักเขียนผิด  โครงงานส ารวจค าทับศัพท์ในหนังสือพิมพ์  โครงงานส ารวจค าคมท้ายรถ  
เป็นต้น 
  ๒.  โครงงานประเภททดลอง  เป็นการศึกษาค าตอบของปัญหาใดปัญหาหนึ่งเพ่ือศึกษา
ผลการทดลองว่าเป็นไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว้หรือไม่  การท าโครงงานประเภทนี้เริ่มจากการตั้งปัญหา  
การออกแบบการทดลองและด าเนินการทดลอง  เช่น  โครงงานการทดลองธูปสมุนไพรไล่ยุง  โครงงาน
ทดลองปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  โครงงานทดลองปลูกพืชผักสวนครัวโดยไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์  เป็นต้น 
  ๓.  โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  เป็นการพัฒนาหรือประดิษฐ์  สร้างเครื่องมือ  
เครื่องใช้  หรือสร้างอุปกรณ์  โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้  โครงงานประเภทนี้อาจเป็น
การประดิษฐ์สิ่งใหม่  หรือการปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได้  เช่น  โครงงานการ
ประดิษฐ์กระเช้าดอกไม้จากหนังสือพิมพ์  โครงงานประดิษฐ์กังหันวิดน้ าในแปลงเกษตร  เป็นต้น 
  ๔.  โครงงานประเภททฤษฎี  เป็นโครงงานที่เสนอทฤษฎีหรือหลักการ  หรือปรากกฎ
การณ์ต่าง ๆ  ที่เป็นแนวคิดใหม่ ๆ  โดยมีหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎีและข้อมูลต่าง ๆ  สนับสนุน  
เช่น  โครงงานการศึกษาค าซ้อนในวรรณคดีร้อยแก้ว  โครงงานการศึกษาข้อคิดจากเรื่องพระมโหสถชาดก  
เป็นต้น 
 ๒)  ขั้นตอนการท าโครงงาน  การท าโครงงานมีข้ันตอนปฏิบัติดังนี้ 
  ๒.๑  การคิดและเลือกหัวข้อเรื่อง  หัวข้อโครงงานได้มาจากความสนใจสิ่งที่อยากรู้หรือ
ปัญหาที่สงสัยของผู้เรียนเองโดยเกิดจากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
การฟังการบรรยายหรือการสนทนากับบุคคลต่าง ๆ  หัวข้อเรื่องโครงงานควรชัดเจน  เมื่อผู้อ่านอ่านแล้ว
เข้าใจและรู้เรื่องว่าท าอะไรและต้องไม่เป็นหัวข้อที่มีค าตอบส าเร็จอยู่แล้วหรือสามารถค้นหาค าตอบได้
อย่างง่ายดาย  นอกจากนี้การก าหนดหัวข้อโครงงานนั้นควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
 -  ความเหมาะสมของระดับความรู้  ความสามารถของผู้เรียน 
 -  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
 -  งบประมาณ 
 -  ระยะเวลา 
 -  ความปลอดภัย 
 -  แหล่งความรู้ 



  ๒.๒  ตั้งสมมติฐาน  (ถ้ามี)  การตั้งสมมติฐานเป็นการคาดคะเนค าตอบของเรื่องที่เป็น
ปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา  ช่วยให้ขอบเขตของการศึกษารัดกุมขึ้น  การตั้งสมมติฐานควรมี
เหตุผล  มีทฤษฎีหรือหลักการมารองรับ 
  ๒.๓  ศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้อง  เมื่อได้หัวข้อเรื่องที่จะเขียนโครงงานแล้ว  ผู้เขียนควรศึกษา
ค้นคว้าเรื่องที่เก่ียวข้องกับหัวข้อนั้นโดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  เช่น  ห้องสมุด  อินเทอร์เน็ต  หรือ
การสัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู้  เพื่อให้มีความกระจ่างชัดในเรื่องท่ีจะศึกษาแล้วจะได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ 
  ๒.๔  ก าหนดสิ่งที่อยากรู้  หลังจากศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วน าข้อมูลที่ได้มาก าหนด
จุดประสงค์ของการศึกษา  เพ่ือให้รู้ว่าเราต้องการรู้อะไรบ้างจากสิ่งที่เราสงสัย  เป็นการก าหนดขอบเขต
ของงานที่เราจะท าให้ชัดเจนขึ้น  โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ควรมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ 
  ๒.๕  วางแผนสืบค้นและรวบรวมข้อมูล  โครงงานที่ก าหนดวัตถุประสงค์แล้วต้องมีการ
วางแผนในการสืบข้อมูล  โดยต้องวางแผนในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๑.  วธิีการในการสืบค้น เช่น  การสัมภาษณ์  การส ารวจ  การค้นคว้าจากต ารา  เป็นต้น 
  ๒.  เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล เช่น  แบบสัมภาษณ์  แบบส ารวจ  หนังสือต าราต่าง ๆ  
เป็นต้น 
  ๓.  แหล่งข้อมูล  เช่น  บุคคลที่มีความรู้  ห้องสมุด  อินเทอร์เน็ต  เป็นต้น 
  ๔.  เวลาในการสืบค้น  คือ  การก าหนดว่าเราจะไปสืบค้นข้อมูลเมื่อใด   
ตัวอย่าง  การวางแผนสืบค้นและรวบรวมข้อมูล 
วัตถุประสงค์ วิธีการสืบค้น เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เวลา 
เพ่ือศึกษา
แหล่งที่มาของค า
คมท้ายรถ 

การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ บุคคลที่มีค าคม
ท้ายรถในหมู่บ้าน
ชัยบุรี 

๑๘  พฤศจิกายน  
๒๕๕๑ 
 

 
  ๒.๖  เสนอโครงร่าง  เป็นการวางแผนการท าโครงงานเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่าง
รอบคอบ  ไม่สับสน  เพื่อน าเสนอต่อครูที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบได้ว่า  การท าโครงงานตามโครงร่างที่
เสนอนั้นท าได้หรือไม่เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนที่จะด าเนินการในข้ันต่อไป 
องค์ประกอบของโครงร่าง 
 ๑.  ชื่อโครงงาน 
 ๒.  ชื่อผู้ท าโครงงาน 
 ๓.  ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 
 ๔.  หลักการและเหตุผลของโครงงาน  คือการอธิบายให้กระจ่างชัดว่าเหตุใดจึงต้องท า  ท าแล้วได้
อะไร  หากไม่ท าจะเกิดผลเสียอย่างไร  โดยมีหลักการเขียนดังนี้ 
ส่วนที่  ๑ เป็นส่วนของค าน าบรรยายถึงสภาพทั่ว ๆ  ไป  หรือปัญหาที่มีส่วนสนับสนุนให้ริเริ่มท าโครงงาน 
ส่วนที่  ๒ เป็นส่วนของเนื้อเรื่องอธิบายถึงรายละเอียดเชื่อมโยงให้เห็นประโยชน์ของการท าโครงงานโดยมี
หลักการ  ทฤษฎีสนับสนุนเรื่องที่ศึกษาหรือการบรรยายผลกระทบหากไม่ท าโครงงานนี้ 
ส่วนที่  ๓  เป็นส่วนของสรุปถึงความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการตามส่วนที่  ๒  เพ่ือแก้ไขปัญหา  ค้นหา
ข้อความรู้ใหม่  ค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ให้เป็นไปตามเหตุผลส่วนที่  ๑ 

๕.  จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ 



๖.  สมมติฐานของการศึกษา  (ถ้ามี) 
๗.  วธิีด าเนินงานและขั้นตอนการด าเนินงาน  ต้องระบุกิจกรรมที่ท าให้ชัดเจนว่าท าอะไรบ้าง

เรียงล าดับกิจกรรมก่อนและหลังเพื่อสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 
๘.  แผนปฏิบัติงานอธิบายเกี่ยวกับก าหนดเวลา  ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการด าเนินงานไปแต่ละ

ขั้นตอน 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  คือ  การคาดหวังถึงผลการด าเนินการโดยต้องสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ที่ศึกษา  ในการเขียนต้องคาดคะเนเหตุการณ์ว่าเมื่อได้ท าโครงงานสิ้นสุดลงแล้ว  ใครเป็นผู้
ได้รับผลประโยชน์อย่างไร  และได้รับมากน้อยเพียงใด 

๑๐.  เอกสารอ้างอิง 
  ๒.๗  สืบค้นรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  เมื่อโครงร่างได้รับความเห็นชอบจากครู
ที่ปรึกษาแล้ว  ผู้เขียนลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนที่วางแผนไว้  โดยสืบค้นและรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
แล้วบันทึกให้เป็นระเบียบ 
  ๒.๘  น าเสนอผลการสืบค้น  การน าเสนอผลการสืบค้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท า
โครงงานซึ่งต้องค านึงถึงความถูกต้องของเนื้อหา  การดึงดูดความสนใจของผู้ชมเข้าใจง่าย  โดยอาจ
น าเสนอได้หลายรูปแบบ  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโครงงาน  เวลา  ระดับความรู้ของผู้เรียน  และ
สถานที่ 
 ๓)  การเขียนรายงานโครงงาน  คือ  การน าเสนอผลการศึกษาซึ่งเป็นงานขั้นสุดท้ายของการท า
โครงงาน  การเขียนรายงานที่ดีต้องสามารถสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว  ดังนั้นจึงต้อง
อาศัยความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์และต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับประเภทของโครงงานและ
ระดับชั้นของผู้เรียน 
 องค์ประกอบของการเขียนรายงานโครงงานมีดังนี้ 
  ๓.๑)  ส่วนน า  ประกอบด้วย 
   ๑.  ปกหน้า  ประกอบด้วย  ชื่อเรื่อง  ผู้ท าโครงงาน  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
   ๒.  บทคัดย่อ  มักเขียนสั้น ๆ  โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านได้อ่านเนื้อเรื่องย่อ ๆ  
ก่อนการอ่านผลการศึกษาท้ังฉบับ 
   ๓.  สารบัญ 
   ๔.  สารบัญตารางและสารบัญภาพ  (ถ้ามี) 
   ๕.  กิตติกรรมประกาศ  เพ่ือแสดงความขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความ
ช่วยเหลือหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ๓.๒)  ส่วนเนื้อหา  โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น  ๕  บท  ดังนี้ 
   บทที่  ๑  :  บทน าประกอบด้วยความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
   บทที่  ๒  :  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ศึกษา  เป็นเอกสารที่ช่วยให้เห็นภาพ
ของปัญหาได้เด่นชัดยิ่งขึ้น  ในการเขียนควรเลือกเฉพาะเรื่องที่ส าคัญและความสัมพันธ์กับปัญหา 
   บทที่  ๓  :  การด าเนินงาน  อาจเขียนเป็นตาราง  แผนผังโครงงาน  เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปตามหัวข้อเรื่องตรงตามวัตถุประสงค์ 



   บทที่  ๔  :  วิเคราะห์ข้อมูล  โดยน าข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่  จ าแนก  
แยกแยะ  จัดเป็นความถี่  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  ท าเป็นแผนภูมิ  หรือกราฟ  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
ข้อมูลที่ได้ 
   บทที่  ๕  :  สรุปผลและข้อเสนอแนะ  เป็นการอธิบายค าตอบที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้า  ซึ่งจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีศึกษาในการนี้ผู้ท าโครงงานอาจอภิปรายผลและบอก
ประโยชน์หรือคุณค่าของผลงานที่ได้  รวมทั้งเสนอแนะ  เพ่ือท าการศึกษาโครงงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องท่ีศึกษาต่อไป 
  ๓.๓  สว่นอ้างอิง  ประกอบด้วย 
   ๑.  บรรณานุกรม  เป็นเอกสารที่ใช้ค้นคว้าเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการศึกษามี
หลายประเภท  เช่น  หนังสือ  ต ารา  บทความ  โดยเอกสารที่น ามาอ้างอิงควรบอก 
 -  ชื่อหนังสือ 
 -   ชื่อผู้แต่ง 
 -  แหล่งที่มา 
 -  ปีที่จัดพิมพ์ 
   ๒.  ภาคผนวก  เป็นสว่นที่ท าให้ข้อมูลมีรายละเอียดมากข้ึน  เช่น  ภาพ  
กิจกรรม  แบบสอบถาม  บทสัมภาษณ์  เป็นต้น 
 การเขียนรายงานโครงงานต้องใช้ความรอบคอบและความละเอียด  เมื่อเขียนรายงานโครงงาน
เสร็จแล้วจึงต้องมีการทบทวนสิ่งที่เขียน  อาจทบทวนด้วยตนเองหรือผู้อ่ืนแล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือให้ผลงานที่ออกมานั้นมีคุณค่า 
 การท าโครงงานสามารถท าได้ทุกระดับการศึกษา  ซึ่งอาจท าเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้  
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะของโครงงาน  อาจเป็นโครงงานเล็ก ๆ  ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  เป็นการเริ่มต้นท าเพ่ือ
เป็นพื้นฐานส าคัญในการท าโครงงานที่ดีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
วิธีการท าโครงงาน 
โครงงาน คือ งานวิจัยเล็กๆ ส าหรับ เป็นการแก้ปัญหา หรือข้อสงสัยโดยใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หากเนื้อหาหรือข้อสงสัยเป็นไปตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดจะเรียกว่าโครงงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้นั้น ๆ 
การท าโครงงาน 
1.       ก าหนดปัญหา หัวข้อเรื่อง 
2.       ตั้งสมมุติฐาน หรือค าตอบชั่วคราว 
3.       ออกแบบการศึกษาค้นคว้า การทดลอง 
4.       ลงมือปฏิบัติ 
5.       สรุปผลโดยการจัดท ารายงานโครงงาน......อาจมีปัญหาใหม่เกิดขึ้น....... 
6.       น าเสนอผลงาน ประเมินผล 
7.       จัดนิทรรศการ ส่งประกวด 
หัวข้อการเขียนรายงานโครงการ 
1.       โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้..............เรื่อง.............. 
2.       ผู้จัดท า............อาจารย์ที่ปรึกษา..............โรงเรียน.........สังกัด.......ระดับชั้น.... 
3.       บทคัดย่อ 
4.       กิตติกรรมประกาศ 
5.       บทที่ 1 บทน า ที่มาและความส าคัญของโครงงาน........วัตถุประสงค์........สมมุติฐานของการศึกษา
ค้นคว้า......ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า........ตัวแปรที่เก่ียวข้อง........... (ถ้ามี).... 
6.       บทที่ 2 เอกสารที่เก่ียวข้องกับการท าโครงงานเรื่องนี้ 
7.       บทที่ 3 อุปกรณ์ วิธีด าเนินการศึกษา 
8.       บทที่ 4 ผลการศึกษา และอภิปรายผล 
9.       บทที่ 5 สรุปผล ประโยชน์ ข้อเสนอแนะ 
10.    เอกสารอ้างอิง 
11.    หมายเหตุ : ตัวอย่างโครงงานเป็นของนักเรียน จึงมีรูปแบบหลากหลายตามความสามารถของ
นักเรียนแต่ละระดับชั้น 
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่างโครงงานโดยสรุป เรื่องหัวบุกผง 
บทที่  1 
บทน า 
แนวคิด ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 
  จากการที่คณะผู้จัดท าได้เห็นผู้ปกครองและชาวบ้านน าเอกหัวบุก ต้นบุกมาประกอบ
อาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวและอาหารหวาน แต่หัวบุกก็ยังมีเหลืออยู่อีกมาก และไม่สามารถเก็บไว้ได้
นาน ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงมีความคิดและได้ปรึกษากันว่า ถ้าหากเราน าเอาหัวบุกท่ีมีอยู่มาดัดแปลง หรือ
แปรรูปเป็น “หัวบุกผง” ด้วยกรรมวิธีง่ายๆ เพราะสามารถเก็บไว้ได้นานอีกท้ังยังคงคุณค่าของอาหารด้าน
โภชนาการ เพ่ือเป็นการสะดวกท่ีจะน าไปใช้ได้หลายอย่าง 
 วัตถุประสงค์ 
1.       เพ่ือแปรรูปหรือดัดแปลงหัวบุกท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.       เพ่ือสามารถเป็นการประหยัดรายจ่ายและเป็นอาชีพเสริมของตนเองและครอบครัวได้ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.          ได้หัวบุกผงน าไปดัดแปลงเป็นอาหารและของขบเคี่ยวต่างๆ 
2.          เป็นการประหยัดรายจ่ายและเป็นการประหยัดเวลา 
3.          เป็นแนวทางในการท ากิจกรรมเสริมตามโครงการเสริมรายได้ระหว่างเรียน 
4.          ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
5.          รู้จักการน าวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และรู้จักการแปรรูปอาหาร 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
1.       ตัวแปรต้น หัวบุก 
2.       ตัวแปรตาม หัวบุกผง 
3.       ตัวแปรควบคุม ความแก่ของหัวบุก อุณหภูมิ เวลา 
 สมมติฐานในการศึกษา 
  น าหัวบุกท่ีอบสุกแล้วไปตากให้แห้ง แล้วน าไปปั่นให้ละเอียดเป็นผง สามารถน าไปเป็น
ส่วนผสมของอาหารหวานและของขบเคี้ยวหรือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพได้ 
 ค านิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
  การอบ หมายถึง การท าให้สุกและสามารถน าไปรับประทานได้ 
  อุณหภูมิ หมายถึง การท าให้ละเอียดเป็นผงโดยใช้เครื่องปั่น 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที่ 2 
ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดท าโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะผู้จัดท าได้ศึกษาคุณสมบัติ
ของหัวบุกประกอบการคิดค้นทดลองดังต่อไปนี้ 
ลักษณะของบุก 
บุกเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง มีล าต้นแตกต่างกันออกไป บางต้นสูงใหญ่ บางต้นเล็ก ล าต้นจะเป็นสีขาวนวล
และมีสีเขียวสลับกัน จะมีมากในฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคมจากนั้นล าต้นจะค่อยๆ เหี่ยว
และแห้งแต่ใต้ดินจะมีหัวบุกอยู่ ซึ่งหัวบุกนี้จะมีอายุแก่เต็มที่ประมาณเดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์ ต้น
บุกแบ่งออกเป็น 3 ชนิดด้วยกันและแต่ละชนิดจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
1.                        บุกหนามหรือบุกป่า ลักษณะของบุกชนิดนี้ล าต้นจะมีหนามเล็กๆ ทั่วล าต้นและมี
ยางซึ่งยางของบุกเม่ือถูกหรือจับจะมีอาการคัน บุกชนิดนี้ส่วนมากจะน ามาเป็นอาหารของสัตว์คือ หมูและ
ดอกของบุกชนิดนี้น ามาประกอบหรือเป็นส่วนผสมของน้ าพริกมะกอกได้ 
2.                        บุกเกลี้ยง ลักษณะของบุกชนิดนี้ล าต้นจะเหมือนกันกับบุกหนามแต่จะผิดกันตรงล า
ต้นไม่มีหนาม แต่จะมียางลักษณะเดียวกันกับบุกหนาม เมื่อถูกหรือจับยางจะมีอาการคัน บุกชนิดนี้
สามารถน ามาท าเป็นอาหารได้ทั้งคนและสัตว์ หรือท่ีน ามาแปรรูปสกัดเป็นบุกคอนยัคก้ี 
3.                        บุกเบือ ลักษณะของบุกชนิดนี้ล าต้นจะมีลักษณะเด่นคือ ไม่มีหนามและจะมีสีเขียว
กับสีขาวนวลที่เจือจางกว่าบุกทั้งสองชนิดที่กล่าวมา บุกชนิดนี้จะนิยมปลูกกันตามบ้านเพราะจะใช้เป็น
อาหารได้ตั้งแต่ต้นอ่อนจนถึงต้นที่แก่ สามารถน ามาแกงส้มหรือแกงเหลือง และหัวบุกยังสามารถน ามา
ประกอบเป็นอาหารหวาน อาหารคาว และของขบเคี้ยวได้อีกด้วย 
  บุกท้ังสามชนิดที่กล่าวมานี้ ส่วนมากจะมีแถบภาคเหนือแต่ก็ไม่มีทุกจังหวัด จะมีมากเป็น
บางจังหวัด และบุกทั้งสามชนิดจะมีลักษณะของล าต้น ใบ หัว ที่คล้ายกันมากท่ีสุด หากไม่สังเกตจะแยก
ไม่ออกว่าบุกชนิดใดที่เป็นบุกป่า บุกชนิดใดที่เป็นบุกเกลี้ยง และบุกเบือ 
การถนอมอาหาร 
 การถนอมอาหาร หมายถึง การท าให้อาหารอยู่ได้นานวัน รวมถึงการดัดแปลงหรือการแปรรูป
อาหารด้วยกรรมวิธีต่างๆ โดยอาหารนั้นจะไม่สูญเสียคุณค่าและอยู่ได้นาน 



หลักเกณฑ์การถนอมอาหาร 
1.       ความสะอาดและการท าลายยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค 
2.       เลือกวิธีการถนอมอาหารให้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร 
 วิธีการถนอมอาหารมีหลายวิธี 
1.       การท าให้แห้ง โดยการตากแดด 
2.       การเชื่อม 
3.       การรมควัน 
4.       การกวน 
5.       การอบแห้ง 
6.       การแช่อิ่ม และการบรรจุขวด 
ประโยชน์ของการถนอมอาหาร 
1.       ช่วยเก็บอาหารไว้ได้นานและมีอาหารไว้รับประทานนอกฤดูกาล 
2.       ท าให้เกิดอาหารชนิดใหม่ข้ึน 
3.       ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 
  
  
 
 
 
 
 
 
บทที่ 3 
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการด าเนินการ 
วัสดุอุปกรณ์ 
1.       หัวบุกค่อนข้างแก่จัด 
2.       เครื่องปั่น 
3.       กระป๋องหรือขาดโหลมีฝาปิด 
4.       มีดปอก 
5.       ตะแกรงหรือเครื่องร่อนแป้ง 
6.       ทัพพีหรือช้อน 
7.       เขียง 
8.       เตาอบ 
9.       คีม 
10.    มีดหั่น 
11.    ถาดหรือกะละมัง 
 วิธีการด าเนินการ 
1.       เลือกหัวบุกท่ีมีลักษณะค่อนข้างแก่จัดและหัวที่มีขนาดใหญ่พอสมควร 



2.       น าหัวบุกล้างน้ าเพ่ือให้ดินที่ติดออกให้หมด 
3.       น าหัวบุกปอกเปลือก  แล้วน ามาหั่น หรือฝานให้มีขนาดความหนาเท่าๆ กันเมื่อน าหัวบุกท่ีผ่านไป
อบจะท าให้หัวบุกสุกและมีสีเสมอกัน 
4.       น าหัวบุกท่ีอบสุกแล้วไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส และใช้เวลาในการอบ
ประมาณ 10 นาที 
5.       น าหัวบุกท่ีอบสุกแล้วไปตากแดดหรือปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นเพื่อให้หัวบุกกรอบ เมื่อน าไปปั่นจะท าให้
สะดวกและปั่นละเอียดเป็นผงง่ายขึ้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที่ 4 
ผลการศึกษาค้นคว้า 
จากการท าโครงงานนี้ เมื่อน าหัวบุกมาแปรรูปเป็นหัวบุกผง คณะผู้จัดท าต้องน าหัวบุกมาปอกเปลือก แล้ว
น ามาหั่นหรือผ่านเป็นชิ้นที่มีความหนาเท่าๆ กัน หลังจากนั้นน าหัวบุกไปอบในเตาที่มีอุณหภูมิ 150 องศา
เซลเซียส โดยใช้เวลาในการอบ 10 นาที เมื่ออบสุกแล้วน าหัวบุกไปตากแดดอีกครั้งหนึ่ง 
ตาราง แสดงผลการอบหัวบุก 
 รายการ อุณหภูมิ(C •) เวลา (นาที) ผลของการอบ 
หัวบุก 100 

  
150 

10 
  
10 

หัวบุกจะมีสีขาวนวลหรือสีครีม เมื่อน าหัวบุกไปปั่น หัว
บุกจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ ไม่ละเอียดเท่าที่ควร 
หัวบุกจะมีสีน้ าตาลอ่อนๆ หรือสีออกเหลืองอ่อนๆ เมื่อ
น าหัวบุกไปปั่น หัวบุกจะมีลักษณะเป็นผงละเอียดและมี



สีน่ารับประทาน 
   จากตารางพบว่า ในการอบหัวบุกเราต้องใช้อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลา 
10 นาทีจะได้หัวบุกที่มีสีน้ าตาลอ่อนหรือสีเหลืองอ่อน เมื่อน าไปปั่นแล้วจะเป็นผงละเอียดและมีสีสวยงาม 
  
  
 
 
 
 
 
 
บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
สรุปผล 
 การน าหัวบุกดิบมาแปรรูปเป็นผง โดยการใช้เตาอบสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่น 
1.       สามารถเก็บหัวบุกไว้ได้เป็นระยะเวลานาน 
2.       เป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่ง เพราะในช่วงฤดูฝนหัวบุกมีมากท าให้สูญเปล่าประโยชน์ และอีก
ประการหนึ่งไม่มีราคาและไม่มีตลาดรับรอง 
อภิปรายผล 
 จากผลการค้นคว้าและทดลอง จะเห็นได้ว่าหัวบุกสามารถน ามาแปรรูปเป็นหัวบุกผง ซึ่งมีรสชาติ
หอมอร่อยเหมาะที่จะน าไปเป็นส่วนผสมของขนมหวาน เช่น ขนมเปียกปูนขนมสอดไส้ ขนมเทียนไส้เค็ม 
ตะโก้ เม็ดขนุน หรือขนมบัวลอย และอาจน าไปเป็นส่วนผสมกับเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
ประโยชน์ของโครงงาน 
1.       สามารถแปรรูปอาหาร และได้สูตรใหม่ซึ่งมีรสชาติอร่อย 
2.       สามารถเก็บไว้ได้นาน และยังคงคุณค่าของอาหารอยู่ 
3.       สามารถน าไปเป็นส่วนประกอบของขนมชนิดต่างๆ ได้ 
ข้อเสนอแนะ 
1.       หวับุกท่ีอบแห้งไหม้เกรียมไม่ควรน ามาท าเป็นหัวบุกผง เพราะอาจจะท าให้มีรสขม 
2.       ในการอบหัวบุกควรปรับอุณหภูมิของเตาอบ หรืออาจจะลดเวลาที่ใช้ในการอบ (กรณีการหั่นบุก
อาจจะบางเกินไป 
3.       กรณีไม่มีเตาอบอาจจะใช้แสงแดดจากธรรมชาติในการท าให้แห้ง 
4.       การท าโครงงานครั้งต่อไปอาจจะแปรรูปผักชนิดอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน 
ที่มา : โครงงานเรื่องหัวบุกผง 
จากโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จังหวัดตาก 
ชนะการประกวดโครงงานครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2544 
ข้อแนะน าส าหรับรับนักเรียนในการเลือกเรื่องที่จะท าโครงงาน 
 การเรียนรู้โดยกิจกรรมการท าโครงงาน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและ
พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยเป็นไปตามธรรมชาติ ตามความถนัดและความสนใจ เน้นในเรื่องคุณธรรม 



และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีข้ันตอน ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ความรู้ และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษา การประกอบ
อาชีพเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข การฝึกท าโครงงาน เพ่ือการเรียนรู้ที่
เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทั้งเป็นการประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายของชุมชน นักเรียนจะได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมอย่างสมบูรณ์ สามารถ
ประเมินผลการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมกับวัย และระดับความสามารถของ
นักเรียน 
 ฉะนั้น เมื่อนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูอาจารย์ผู้สอนแล้วนักเรียนจะต้อง
เป็นผู้คิดก าหนดหัวข้อโครงงานที่จะศึกษาค้นคว้าด าเนินการวางแผนออกแบบส ารวจทดลอง ประดิษฐ์ 
เก็บรวบรวมข้อมูล แปรผล สรุปผลและเสนอผลงานโดยตัวนักเรียนเอง ครูอาจารย์จะเป็นเพียงผู้ดูแลและ
ให้ค าปรึกษาเท่านั้นโครงการแรกท่ีนักเรียนได้ท าและประสบผลส าเร็จจะสร้างความม่ันใจ และเป็น
แรงผลักดันให้นักเรียนท าโครงงานต่างๆ ไปได้ นักเรียนจึงควรเลือกโครงงานที่เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถของนักเรียนเอง ทั้งนี้เพราะการเริ่มต้นด้วยความส าเร็จย่อมเป็นการเริ่มต้นที่ดีเสมอ จึงขอ
แนะน าให้นักเรียนท าโครงงานประเภทส ารวจก่อน โครงงานประเภททดลองและประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
  
  
 
 
 
 
 
บรรณานุกรม 
 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ . การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 .ส านักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.) จ ากัด ,กรุงเทพ, 2550. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
โครงงาน 
เรื่องหัวบุกผง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  
คุณครูที่ปรึกษา นายปรีชา จันทรเสนา 
  
จัดท าโดย 
  
1.      …………………………….. เลขที่................... 
2.      …………………………….. เลขที่................... 
3.      …………………………….. เลขที่................... 
4.      …………………………….. เลขที่................... 
5.      …………………………….. เลขที่................... 
  
ชั้น..................................................................... 
  
โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 
  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานีเขต 3  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

หน่วยที่ 11 

 

  
  

   กิจกรรมที่ 11    
   
          1.  ให้นักเรียนศึกษาวิธีการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์จากเว็บที่ครูสร้างข้ึน --->  



คลิกท่ีนี่  
   
          2. ให้นักเรียนเขียนรายงานโครงงานที่นักเรียนสนใจจะท า ซึ่งมีหัวข้อ ดังนี้ 

       1.  ชื่อโครงงาน 
2.  ชื่อผู้ท าโครงงาน 
3.  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
4.  บทคัดย่อ 
5.  กิตติกรรมประกาศ (ค าขอบคุณ) 
6.  ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 
7.  วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
8.  สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี) 
9.  ขอบเขตของการท าโครงงาน 
10. วิธีด าเนินการ 
11. ผลการศึกษาค้นคว้า 
12. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
13. เอกสารอ้างอิง 
3. ให้นักเรียนน าเสนอรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของกลุ่มนักเรียนบนเว็บ 
4. ให้นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ของเพ่ือนแต่ละกลุ่มมีถูกต้อง 
   และเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร บนเว็บ 

   

   สรุป    

  

   การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 

  

          การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์  เป็นการเสนอผลงานการด าเนินการเป็นเอกสาร 
จัดว่าเป็นขั้นตอนส าคัญอีกประการหนึ่งของโครงงาน  เมื่อนักเรียนด าเนินการท าโครงงานจนครบ 
ขั้นตอนได้ข้อมูล  ท าการวิเคราะห์ข้อมูล  พร้อมทั้งแปรผล  และสรุปผลแล้ว  งานขั้นต่อไปที่ต้องท าคือ 
การเขียนรายงาน 
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          การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์  เป็นวิธีสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง 
เพ่ือให้คนอ่ืน ๆ ได้เข้าใจแนวความคิด  วิธีด าเนินงานศึกษาค้นคว้าข้อมูล  ผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุป 
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น 

   

       การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

          1. ชื่อโครงงาน 
          2. ชื่อผู้จัดท าโครงงาน 
          3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
          4. บทคัดย่อ 
          5. กิตติกรรมประกาศ (ค าขอบคุณ) 
          6. ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 
          7. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
          8. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี) 
          9. ขอบเขตของการท าโครงงาน 
          10.วิธีด าเนินการ 
          11.ผลการศึกษาค้นคว้า 
          12. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

          13. เอกสารอ้างอิง  

          1. ชื่อโครงงาน 
                    ชื่อโครงงานเป็นสิ่งส าคัญประการแรก เพราะชื่อโครงการจะช่วยโยงความคิดไปถึง
วัตถุประสงค์ของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และควรก าหนดชื่อโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก
ด้วย    

                    การตั้งชื่อโครงงานของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นิยมตั้งชื่อให้มีความ
กะทัดรัดและดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน ผู้ฟัง แต่สิ่งที่ควรค านึงถึง คือ ผู้ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องเข้าใจ
ปัญหาที่สนใจศึกษาอย่างแท้จริง อันจะน าไปสู่การเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างแท้จริงด้วย เช่น 

                    โครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อ “ถุงพลาสติกพิชิตแมลงวันตัวน้อย” ซึ่งปัญหาเรื่องท่ีสนใจศึกษา
คือถุงน้ าพลาสติกสามารถไล่แมลงวันที่มาตอมอาหารได้จริงหรือ จากเรื่องดังกล่าวผู้ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
บางคนหรือบางคณะอาจสนใจตั้งชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ว่า “การศึกษาการไล่แมลงวันด้วยถุงน้ าพลาสติก” 
หรือ “ผลการใช้ถุงน้ าพลาสติกต่อการไล่แมลงวัน” ก็เป็นได้ 
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                    อย่างไรก็ตามจะตั้งชื่อโครงการในแบบใด ๆ นั้น ต้องค านึงถึงความสามารถที่จะสื่อความ
หมายถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาได้ชัดเจน    

          2. ชื่อผู้จัดท าโครงงาน 

                    การเขียนชื่อผู้รับผิดชอบโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งดีเพื่อจะได้ทราบว่าโครงงานนั้นอยู่ใน
ความรับผิดชอบของใครและสามารถติดตามได้ที่ใด    

          3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

                    การเขียนชื่อผู้ให้ค าปรึกษาควรให้เกียรติยกย่องและเผยแพร่ รวมทั้งขอบคุณที่ได้ให้
ค าแนะน าการท าโครงงานวิทยาศาสตร์จนบรรลุเป้าหมาย    

          4. บทคัดย่อ 
                         อธิบายถึงที่มาและความส าคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ และผลที่ได้ 
ตลอดจนข้อสรุปต่าง ๆ อย่างย่อประมาณ 300-350 ค า  
                    (ถ้าใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการพิมพ์สามารถตรวจสอบจ านวนค าจาก 
 เมนูเครื่องมือ เลือกค าสั่งนับจ านวนค า...) 
  

 

  
  

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProject/a11.htm#writer
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProject/a11.htm#writer
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProject/a11.htm#writer


    
  
         5.  กิตติกรรมประกาศ (ค าขอบคุณ)  
                    ส่วนใหญ่โครงงานวิทยาศาสตร์มักจะเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย 
ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศของความร่วมมือ  จึงควรได้กล่าวขอบคุณบุคลากรหรือ 
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยให้โครงงานนี้ส าเร็จด้วย    
  
          6. ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 
                    ในการเขียนที่มาและความส าคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้ท าโครงงานจ าเป็นต้องศึกษา 
หลักการทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจะศึกษา หรือพูดเข้าใจง่าย ๆ ว่าเรื่องที่สนใจจะศึกษานั้นต้องมีทฤษฎี
แนวคิดสนับสนุน เพราะความรู้เหล่านี้จะเป็นแนวทางส าคัญในเรื่องต่อไปนี้ 
                    - แนวทางตั้งสมมติฐานของเรื่องที่ศึกษา 
                    - แนวทางในการออกแบบการทดลองหรือการรวบรวมข้อมูล 
                    - ใช้ประกอบการอภิปรายผลการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเพ่ือน าความรู้
และ          สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ค้นพบไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
                    การเขียนที่มาและความส าคัญของโครงงาน คือ การอธิบายให้กระจ่างชัดว่าท าไม   ต้องท า 
ท าแล้วได้อะไร หากไม่ท าจะเกิดผลเสียอย่างไร ซึ่งมีหลักการเขียนคล้ายการเขียนเรียงความ ทั่ว ๆ ไป คือ มี
ค าน า เนื้อเรื่อง และสรุป 
                    ส่วนที่ 1 ค าน า : 
                         เป็นการบรรยายถึงนโยบาย เกณฑ์ สภาพทั่ว ๆ ไป หรือปัญหาที่มีส่วนสนับสนุนให้ริเริ่ม
ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
                    ส่วนที่ 2 เนื้อเรื่อง : 
                         อธิบายถึงรายละเอียดเชื่อมโยงให้เห็นประโยชน์ของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดย
มี หลักการ ทฤษฎีสนับสนุนเรื่องที่ศึกษา หรือการบรรยายผลกระทบ ถ้าไม่ท าโครงงานเรื่องนี้ 
                    ส่วนที่ 3 สรุป : 
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                         สรุปถึงความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการตามส่วนที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหา ค้นข้อความรู้ใหม่ 
ค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ให้เป็นไปตามเหตุผลส่วนที่ 1    

          7. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 

                    วัตถุประสงค์ คือ ก าหนดจุดมุ่งหมายปลายทางท่ีต้องการให้เกิดจากการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ในการเขียนวัตถุประสงค์ ต้องเขียนให้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับชื่อโครงงาน หากมี
วัตถุประสงค์หลายประเด็น ให้ระบุเป็นข้อ ๆ การเขียนวัตถุประสงค์มีความส าคัญต่อแนวทาง การศึกษา 
ตลอดจนข้อความรู้ที่ค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ค้นพบนั้นจะมีความสมบูรณ์ครบถ้วน คือ     ต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทุก ๆ ข้อ    

          8. สมมติฐานของการศึกษา 

                    สมมติฐานของการศึกษา เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้ท าโครงงาน   ต้องให้
ความส าคัญ เพราะจะท าให้เป็นการก าหนดแนวทางในการออกแบบการทดลองได้ชัดเจนและรอบคอบ ซึ่ง
สมมติฐานก็คือ การคาดคะเนค าตอบของปัญหาอย่างมีหลักและเหตุผล ตามหลักการ  ทฤษฎี รวมทั้งผล
การศึกษาของโครงงานที่ได้ท ามาแล้ว    

          9. ขอบเขตของการท าโครงงาน 

                    ผู้ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องให้ความส าคัญต่อการก าหนดขอบเขตการท าโครงงาน เพื่อให้
ได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือ ซึ่งได้แก่ การก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนตัวแปรที่ศึกษา 

                    1. การก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ การก าหนดประชากรที่ศึกษาอาจ
เป็นคนหรือสัตว์หรือพืช ชื่อใด กลุ่มใด ประเภทใด อยู่ที่ไหน เมื่อเวลาใด  รวมทั้งก าหนด             กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีขนาดเหมาะสมเป็นตัวแทนของประชากรที่สนใจศึกษา 

                    2. ตัวแปรที่ศึกษา การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่วนมากมักเป็นการศึกษาความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป การบอกชนิดของ     ตัวแปรอย่าง
ถูกต้องและชัดเจน รวมทั้งการควบคุมตัวแปรที่ไม่สนใจศึกษา เป็นทักษะกระบวนการ   ทางวิทยาศาสตร์ที่
ผู้ท าโครงงานต้องเข้าใจ ตัวแปรใดที่ศึกษาเป็นตัวแปรต้น ตัวแปรใดที่ศึกษาเป็น    ตัวแปรตาม และตัวแปร
ใดบ้างเป็นตัวแปรที่ต้องควบคุมเพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบการทดลอง ตลอดจนมีผลต่อการเขียนรายงาน
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง สื่อความหมายให้ผู้ฟังและ      ผู้อ่านให้เข้าใจตรงกัน    

          10. วิธีด าเนินการ 
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                    วิธีด าเนินการ หมายถึง วิธีการที่ช่วยให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการท า      โครงงาน 
ตั้งแต่เริ่มเสนอโครงการกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 
                    1. การก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
                    2. การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
                    3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                    4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

                    ในการเขียนวิธีด าเนินการให้ระบุกิจกรรมที่ต้องท าให้ชัดเจนว่าจะท าอะไรบ้าง เรียงล าดับ
กิจกรรมกอ่นและหลังให้ชัดเจน เพ่ือสามารถน าโครงการไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง    

          11. ผลการศึกษาค้นคว้า 
                    น าเสนอข้อมูลหรือผลการทดลองต่าง ๆ ที่สังเกตรวบรวมได้ รวมทั้งเสนอผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ด้วย    
   
                     
          12. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
                   อธิบายผลสรุปที่ได้จากการท าโครงงาน ถ้ามีการตั้งสมมติฐาน ควรระบุด้วยว่าข้อมูล      
ที่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านสมติฐานที่ตั้งไว้  หรือยังสรุปไม่ได้    อกจากนี้ยังควรกล่าวถึงการน าผล 
การทดลองไปใช้ประโยชน์ อุปสรรคของการท าโครงงานหรือข้อสังเกตที่ส าคัญหรือข้อผิดพลาด 
บางประการที่เกิดขึ้นจากการท าโครงงานนี้ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข หากมีผู้ศึกษา 
ค้นคว้าในเรื่องที่ท านองนี้ต่อไปในอนาคตด้วย    

                     

          13. เอกสารอ้างอิง 
                    เอกสารอ้างอิง คือ รายชื่อเอกสารที่น ามาอ้างอิงเพ่ือประกอบการท า
โครงงาน      วิทยาศาสตร์  ตลอดจนการเขียนรายงานการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรเขียนตาม
หลักการ          ที่นิยมกัน    
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แผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชา  ท๒๐๒๐๑  การเขียนเชิงวิชาการ 
แผนที่  ๖  เรื่อง  การเขียนรายงานเชิงวิชาการ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เวลา  ๔  คาบ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระที่  ๒  การเขียน 
มาตร.ฐาน  ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระส าคัญ 
 การเขียนเชิงวิชาการเป็นการเขียนเรื่องราวต่าง ๆ  ทางวิชาการท่ีได้ศึกษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดี
และเรียบเรียงอย่างมีระเบียบแบบแผนช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องที่ศึกษาดียิ่งขึ้น  นักเรียน
จึงควรมีความรู้เรื่องการเขียนเชิงวิชาการ  และได้ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะการจัดล าดับ  ความคิด  อัน
จะเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการเขียนต่อไป 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 เขียนรายงานเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาท่ีเหมาะสม  สามารถสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศรวมทั้ง
การอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 บอกส่วนประกอบของรายงานเชิงวิชาการได้ 
เขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรมได้ถูกต้อง 
เขียนรายงานเชิงวิชาการได้ถูกต้องทั้งรูปแบบการเขียน  การใช้ถ้อยค าส านวนและการอ้างอิงข้อมูล
สารสนเทศ 
เนื้อหาสาระ 
 ความหมาย  ความส าคัญของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
ส่วนประกอบของรายงานเชิงวิชาการ 
การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม 
การเขียนเค้าโครงและค าน ารายงานเชิงวิชาการ 
การน าเสนอเค้าโครงรายงานเชิงวิชาการ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ครูหาตัวอย่างรายงานฉบับต่าง ๆ  มาให้นักเรียนได้เห็นรูปแบบการท ารายงานและส่วนประกอบรายงาน
ก่อนที่จะสอนเนื้อหาต่อไป 
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  ๔  คน  เพ่ือฝึกภาคปฏิบัติในการเขียนเชิงวิชาการ  
ครูแจกใบงานเรื่องการวางโครงเรื่องการเขียนรายงานวิชาการ เพ่ือฝึกให้นักเรียนรู้จักวางโครงเรื่องก่อน
เริ่มเขียนรายงาน  และรู้จักจัดล าดับความคิดให้เหมาะสมกับเรื่องท่ีก าหนด  โดยให้นักเรียนวางโครงเรื่อง
ตามหัวข้อที่ครูก าหนดให้  เช่น  การละเล่นของไทย  พืชเศรษฐกิจของไทย  ทรัพยากรธรรมชาติ  อาหาร
เพ่ือสุขภาพ  และวัฒนธรรมไทย  เป็นต้น 
ให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน  โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอ 
ครูตรวจโครงเรื่องของนักเรียนแต่ละกลุ่ม  พร้อมชี้ข้อบกพร่องและให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือให้นักเรียนน าไป
ปรับปรุงต่อไป 
ครูให้นักเรียนสรุปถึงประโยชน์  รวมทั้งความยากง่ายในการฝึกวางโครงเรื่องการเขียนเชิงวิชาการ 



ครูสนับสนุนให้นักเรียนเขียนรายงานเชิงวิชาการเข้าประกวดในกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งในระดับโรงเรียนและ
ระดับชุมชน 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ใบงาน 
ตัวอย่างรายงานเชิงวิชาการ 
หนังสือเกี่ยวกับการเขียนรายงานเชิงวิชาการต่าง ๆ   
แบบบรรณานุกรมและเชิงอรรถ  ของ หม่อมหลวงจ้อย  นันทิวัชรินทร์ 
การวัดผล / การประเมินผล 
ด้านความรู้ 
 ประเมินจากการปฏิบัติงานรายบุคคล 
ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
 ด้านทักษะ 
 ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดอัตนัย 
ประเมินจากแบบประเมินผลการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ประเมินจากความตั้งใจในการท างาน 
ประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
ประเมินจากการท างานเป็นกลุ่ม  
แผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชา  ท๒๐๒๐๑  การเขียนเชิงวิชาการ 
แผนที่  ๗  เรื่อง  การเขียนเรียงความและความเรียง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  เวลา  ๖  คาบ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระที่  ๒  การเขียน 
มาตร.ฐาน  ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระส าคัญ 
 เรียงความเป็นงานเขียนชนิดหนึ่งที่มุ่งถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ทัศนะ  และความรู้สึกของตน
ออกมาเป็นเรื่องราว  นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจหลักการเขียนเรียงความและสามารถพิจารณาข้อดี
และข้อบกพร่องของเรียงความได้  ตลอดจนสามารถวางโครงเรื่อง  รวมทั้งสามารถเขียนเรียงความตามที่
ครูก าหนดได้ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 เขียนเรียงความและความเรียงได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ใช้โวหารในการเขียนได้แก่  การอธิบาย  บรรยาย  และพรรณนาได้ถูกต้องเหมาะสม 
เขยีนย่อหน้าได้มีเอกภาพ  สัมพันธภาพ  สารัตถภาพและสมบูรณ์ชัดเจน 
วางโครงเรื่องการเขียนความเรียงและเรียงความได้เหมาะสม 
เขียนค าน าเรียงความและความเรียงตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 
เขียนความเรียงและเรียงความตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 



เนื้อหาสาระ 
 โวหารในการเขียน 
การเขียนย่อหน้า 
การวางโครงเรื่อง 
การเขียนค าน าและสรุป 
เขียนเรียงความตามหัวข้อที่ก าหนด 
เขียนความเรียงตามหัวข้อที่ก าหนด 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ครูน าเรียงความสั้น ๆ  เรื่องหนึ่งมาแจกให้นักเรียนอ่านเพื่อให้นักเรียนจับใจความส าคัญในแต่ละย่อหน้า  
และเป็นการน าเข้าสู่บทเรียน  เรื่องการเขียนเรียงความต่อไป 
ครูแจกใบความรู้เรื่องตัวอย่างเรียงความที่มีข้อบกพร่องให้แก่นักเรียน  เพ่ือฝึกให้นักเรียนรู้จักเก็บ
รายละเอียดข้อบกพร่องของเรียงความทางด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา 
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามวันเกิด  เช่น  เกิดวันจันทร์  ๑  กลุ่ม  เกิดวันอังคาร  ๑  กลุ่ม  เป็นต้น  โดย
แบ่งกลุ่ม ๆ  ละ  ๔  คน  แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านเรียงความที่ครูแจกให้  เพ่ือให้แต่ละกลุ่มพิจารณา
ข้อบกพร่องของเรียงความทั้งทางด้านเนื้อหาและภาษา 
ครูให้นักเรียนอภิปรายกันเองในกลุ่ม  แล้วส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน 
เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานเสร็จแล้ว  ครูอธิบายข้อบกพร่องที่ปรากฏในตัวอย่างเรียงความอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง   
ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปองค์ประกอบของเรียงความ  ขั้นตอนการเขียนเรียงความ  และลักษณะของ
เรียงความที่ดี  โดยให้แต่ละคนเขียนลงในกระดาษสีมีกาว  แล้วต่างคนต่างน าไปติดไว้ที่กระดานไวท์บอร์ด
ตามหมวดหมู่ 
ครูก าหนดหัวข้อเรียงความที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ส าคัญหรือวันส าคัญของชาติให้นักเรียนเขียน
เรียงความส่งเข้าประกวด  หากผลงานของนักเรียนคนใดได้รับคัดเลือก  ครูก็อาจจัดแสดงผลงานนั้นได้
ตามป้ายประกาศของโรงเรียนต่อไป 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ใบความรู้ 
ใบงาน 
กระดาษสี 
หนังสือรวมเรียงความฉบับที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ 
เรียงความชนะเลิศการประกวดต่าง ๆ 
การเขียนภาคปฏิบัติของ  ประสิทธิ์  กาพย์กลอน 
การเขียนแบบสร้างสรรค์  ของ  ประภาศรี  สีหอ าไพ 
การวัดผล / การประเมินผล 
 ด้านความรู้ 
จากกิจกรรมในใบงานและแบบฝึกหัด 
 ด้านทักษะ 
จากกิจกรรมในใบงานและแบบฝึกหัด 
 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 สังเกตจากการรู้จักคิดวิพากษ์วิจารณ์งานเขียนได้อย่างมีเหตุผล 
สังเกตจากการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีมารยาทแ ละปราศจากอคติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์ประเมินผลการเขียนเรียงความ 
ชื่อ – สกุล  ...........................................................................ชั้น  ม.  ๒/..........................เลขที่
.......................... 
หัวข้อเรื่อง...................................................... 
 
เกณฑ์ในการประเมินผล 

คะแนน คะแนนที่ได้ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. รูปแบบและความครบถ้วนขององค์ประกอบ       
๒. เนื้อหาถูกต้องตามข้อเท็จจริง       
       ๓. สื่อความหมายได้ชัดเจนไม่วกวน       
       ๔. แสดงเหตุผลได้อย่างเหมาะสม       
       ๕.การสะกดค า       
       ๖.การเว้นวรรคตอน       
      ๗. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย       
      ๘.การใช้ค าอย่างถูกต้องและเหมาะสม       
      ๙.การใช้ส านวนและโวหาร       



   ๑๐.การเรียบเรียงประโยค       
รวม       
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗  ชื่อหน่วย   เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ 
เรื่อง   การเขียนเรียงความ           เวลา ๔ ชั่วโมง 
รหัสวิชา ท๒๐๒๐๑  รายวิชา  การเขียนเชิงวิชาการ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒   ภาคเรียนที่ ๑ 
                   นางอภินันทนา    แสนทวี    ผู้สอน 
 
๑. สาระส าคัญ  
 การเขียนเป็นทักษะทางภาษาที่ต้องอาศัยการเรียนรู้และการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอการเขียนแต่ละ
ประเภท    ผู้เขียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนและรูปแบบของงานเขียนแต่ละประเภท โดยใช้
ส านวนภาษาให้กระชับ ชัดเจน สื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจน 
 
๒. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / ตัวชี้วัด 
๒.๑  เขียนเรียงความและความเรียงได้ 
-  ใช้โวหารในการเขียน  ได้แก่  การอธิบาย  บรรยายและพรรณนาได้ถูกต้องเหมาะสม 
-  เขียนย่อหน้าได้มีเอกภาพ  สัมพันธภาพ  สารัตถภาพและสมบูรณ์ชัดเจน 
-  วางโครงเรื่องการเขียนเรียงความได้เหมาะสม 
-  เขียนเรียงความตามหัวข้อที่ก าหนดให้ได้ 
-  มีมารยาทในการเขียน  
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. บอกลักษณะและส่วนประกอบของเรียงความเชิงวิชาการได้ (K) 
 ๒. เขียนเรียงความเชิงวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ ได้ (P) 
 ๓. ใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม (P) 
 ๔. มีมารยาทในการเขียนและมีนิสัยรักการเขียน (A) 
๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะและกระบวนการ (P) 

๑. สังเกตการตอบค าถามและ 
     การแสดงความคิดเห็น 

๑.  ประเมินพฤติกรรมในการ 
     ท างานเป็นรายบุคคลในด้าน 

๑. ประเมินทักษะการเขียน 
     เรียงความเชิงวิชาการ 



๒. ตรวจผลการท ากิจกรรม 
 

     ความสนใจและตั้งใจเรียน  
     ความรับผิดชอบในการท า 
     กิจกรรม ความมีระเบียบวินัย 
     ในการท างาน ฯลฯ 
๒. ประเมินมารยาทในการเขียน 
     และนิสัยรักการเขียน 

๒. ประเมินทักษะการแสวงหา 
     ความรู ้
๓. ประเมินทักษะกระบวนการคิด 
๔. ประเมินทักษะกระบวนการ
กลุ่ม 

 
๕. สาระการเรียนรู้ 
  ๑.  โวหารที่ใช้ในการเขียน 
           ๒.  การเขียนย่อหน้า 
 ๓.  การวางโครงเรื่อง 
 ๔.  การเขียนค าน าและสรุป 
 ๕.  เขียนเรียงความตามหัวข้อที่ก าหนด 
๖. แนวทางบูรณาการ 
    วิทยาศาสตร์    ค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
    คณิตศาสตร์    ค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    สังคมศึกษาฯ    ค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
    ภาษาต่างประเทศ   ค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ 
     ใช้ภาษาอังกฤษเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 
    ศิลปะ   ค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
    สุขศึกษาฯ    ค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
    การงานอาชีพฯ   ค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
๗. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ ๑ น าเข้าสู่บทเรียน 
 ๑.  นักเรียนช่วยกันบอกลักษณะของเรียงความตามความรู้เดิมที่เคยเรียนมาแล้วร่วมกันสนทนา 
           แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของเรียงความที่ดี 
  ๒. นักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของเรียงความเชิงวิชาการว่าจะ
เหมือน 
       หรือต่างจากเรียงความทั่วไปอย่างไร 
 
   ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ ๓ คน ให้แต่ละกลุ่ม เข้าห้องสมุดศึกษาเรื่องการเขียน
เรียงความ  
       เชิงวิชาการ แล้วน ามาสนทนาอภิปรายสรุปความรู้ที่ได้ 
 ๒. ครูแจกตัวอย่างเรียงความเชิงวิชาการกลุ่มละ ๑ ตัวอย่าง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน
ลักษณะ 
       ของเรียงความเชิงวิชาการจากตัวอย่างมีส่วนประกอบใดบ้าง แล้วให้ครูสรุปและอธิบาย
ประกอบ 



       การซักถามเพ่ิมเติม 
 ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดหัวข้อเรียงความเชิงวิชาการ หาข้อมูลจากสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เขียน
แล้ว 
       สลับกับเพ่ือนกลุ่มอ่ืนตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอแนะให้เพ่ือนน าไปปรับงานเขียน 
   ขั้นที่ ๓ ฝึกฝนผู้เรียน 
   ๑. นักเรียนอ่านทบทวนเรื่อง การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ในหนังสือเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย  
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๒  แล้วท ากิจกรรมที่เก่ียวกับ การเขียนเรียงความเชิง
วิชาการ และช่วยกัน 
                 ตรวจสอบความถูกต้อง 
   ๒. นักเรียนคิดหัวข้อและเขียนเรียงความเชิงวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ครูก าหนดให้ โดยจับ 
           สลากเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จะเขียนจากครู 
        ๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
        ๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
        ๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
       ๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
        ๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
        ๖) กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
        ๗) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   ๓. ครูตรวจสอบความถูกต้อง แล้วให้นักเรียนช่วยกันเลือกผลงานที่คิดว่าดีของ
แต่ละกลุ่มสาระ 
           การเรียนรู้ ไปติดป้ายแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน 
   ๔. นักเรียนท าใบงานที่ ๑ เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ แล้วช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง 
   ขั้นที่ ๔ น าไปใช้ 
   นักเรียนเขียนเรียงความเชิงวิชาการในโอกาสต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
   ขั้นที่ ๕ สรุป 
 นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่อง การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ แล้วบันทึกลงในสมุด  
๘. กิจกรรมเสนอแนะ 
 ๑. ครูจัดประกวดการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
 ๒. นักเรียนเขียนเรียงความเชิงวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ 
 
๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. ห้องสมุดโรงเรียน 
 ๒. ตัวอย่างเรียงความเชิงวิชาการ 
  ๓. สลาก 



 ๔. ใบงาน เรื่อง การเขียนเรียงความ 
 ๕. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ บริษัท ส านักพิมพ์ 
       วัฒนาพานิช จ ากัด 
 ๖. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ บริษัท ส านักพิมพ์ 
       วัฒนาพานิช จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐. ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
(ตรวจสอบ / นิเทศ / เสนอแนะ / รับรอง) 
  
  
  
 
        ลงชื่อ ... 
    (นายวิโรจน์  นาคคงค า) 
     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
 วันที่ / /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๑๑.  บันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 
และแนวทางแก้ปัญหา 

เนื้อหาเข้าใจง่าย มีประโยชน์ 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

  

 
 ลงชื่อ   
  (นางอภินันทนา    แสนทวี) 
 วันที่ / /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชา ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  ๒  รหัสวิชา ท ๓๐๑๐๒   ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  ๔ 
โดยนางอภินันทนา    แสนทวี   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ชั่วโมงท่ี …………วันที่……….เดือน……………………….พ.ศ. ………. 
หน่วยการเรียนรู้     เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๗   เรื่อง  การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 



๑.ผลที่เกิดกับผู้เรียน   (ดี  เก่ง  มีสุข) 
บรรยากาศการเรียนรู้  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………............................................................................................................................. .............................
................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………พฤติกรรมผู้เรียน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………............................................................................................................................. .............................
................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
2.ปัญหา / อุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...................................................................................................................... ....................................
.................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
3. ข้อเสนอแนะ / วิธีแก้ไข 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………....................................................... ...................................................................................................
................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 
ลงชื่อ…………………………………........................................... 
    ( นางอภินันทนา     แสนทวี ) 
วันที่……..เดือน…………………..พ.ศ. ………… 
ต าแหน่งครู 
 
บันทึกข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………....................................................................... ...................................................................................
.................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….............................................................................................. ............................................................
.................. 
 



(ลงชื่อ)……………………………………............................. 
       (……………………………………) 
ต าแหน่ง………………………………………. 
วันที่………เดือน………………….พ.ศ………… 
 
 
 
 


