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หน่วยที ่6 
การเขยีนรายงาน 

 
การเขียนรายงาน 
 การเขียนรายงาน คือการเขียนเสนอผลงานอนัไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้พเิศษนอกเหนือจากเร่ืองที่ได้
ศึกษาในชั้นเรียนเพือ่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  
 

รูปแบบของรายงาน 
 รูปแบบของการรายงาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนประกอบตอนตน้ ส่วนเน้ือหา และ
ส่วนประกอบตอนทา้ย ดงัน้ี 
 1 .   ส่วนประกอบตอนต้น 
  1. หนา้ปกรายงาน ควรเขียนดว้ยลายมือตวับรรจง ส่วนบนเขียนช่ือเรือง ส่วนกลางช่ือผูร้ายงาน 
ส่วนล่างบรรทดัแรกใหเ้ขียนวา่ “รายงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวชิา...” บรรทดัที่สองเป็นช่ือสถาบนั
ศึกษา ส่วนบรรทดัที่สามบอกภาคที่เรียนและปีการศึกษา 
  2. ค าขอบคุณ เป็นส่วนที่ไม่บงัคบั อาจมีหรือไม่มีก็ได้  
  3. ค าน า เป็นการบอกขอบข่ายของเร่ือง สาเหตุที่ท  าใหเ้ลือกท ารายงานเร่ืองน้ี จุดมุ่งหมายในการ
เขียน 
  4. สารบญั หมายถึง บญัชีบทต่าง ๆ ในสารบญัมีบทและตอนต่าง ๆ เรียงตามล าดบักบัที่ปรากฏ
ในหนงัสือ นิยมท าบญัชีตารางหรือบญัชีภาพประกอบไวใ้นหนา้ถดัไปจากสารบญั 
  5. บญัชีตารางหรือภาพประกอบ (ถา้มี) เพือ่ใหมี้เน้ือหาที่สมบูรณ์ยิง่ขึ้น รายงานบางเร่ืองอาจจะ
ตอ้งใชต้าราง นิยมท าบญัชีตารางหรือบญัชีภาพประกอบไวใ้นหนา้ถดัไปจากสารบญั 

2.   ส่วนเนื้อหา  
 1. ส่วนที่เป็นเน้ือหา ตอ้งมีตอนน า ตอนตวัเร่ือง และตอนลงทา้ยเช่นเดียวกบัการเขียนเรียงความ  
 2. ส่วนประกอบในเน้ือหา ไดแ้ก่  
  - อญัประกาศ คือขอ้ความที่คดัมากจากค าพดูหรือขอ้เขียนของผูอ่ื้น โดยไม่ไดด้ดัแปลง  
  - เชิงอรรถ คือ ขอ้ความทา้ยหนา้มีไวเ้พือ่แจง้ที่มาของขอ้ความในตวัเร่ือง 
3.   ส่วนประกอบตอนท้าย 
 1. บรรณานุกรม คือ รายช่ือส่ิงพมิพต์ลอดจนวสัดุอา้งอิงทุกชนิด ที่เก่ียวขอ้งกบัการท ารายงาน

พมิพไ์ว ้ตอนสุดทา้ยของรายงาน การเขียนบรรณานุกรม ตอ้งบอกช่ือสกุลผูแ้ต่ง ช่ือหนงัสือ คร้ังที่พมิพ ์เม่ือที่
พมิพ ์ส านกัพมิพ ์ปีที่พมิพ ์จ านวนหนา้ 

 2. ภาคผนวกหรืออภิธานศพัท ์คือ ส่วนที่น ามาเพิม่เติมทา้ยรายงานเพือ่ใหผู้อ่้านเขา้ใจแจ่มแจง้
ยิง่ขึ้น 
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กระบวนการเขียนรายงาน 
 ขั้นตอนการเขียนรายงาน มีดงัน้ี 
 1.   การเลือกเร่ืองและต้ังช่ือเร่ือง เร่ืองที่เลือกมาศึกษา ควรเป็นเร่ืองที่เสริมความรู้ในการเรียนวชิาใด
วชิาหน่ึง ขอบเขต ที่เลือกควรเหมาะสมกบัเวลาในการคน้ควา้และการเขียนรายงาน 
 2.  การก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของเร่ือง จะตอ้งมีจุดมุ่งหมายและเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัอะไร 
เพือ่อะไร มีขอบเขตเพยีงใด เช่น หากจะเขียนรายงานเร่ืองพธีิมงคลโกนจุกอาจก าหนดจุดมุ่งหมายและ
ขอบเขต ดงัน้ี 
    จุดมุ่งหมาย : การศึกษาประเพณีไทยโบราณ 
  ขอบเขต : ความเป็นมาและพธีิโกนจุก 
 3 .   การเขียนโครงเร่ือง โครงเร่ือง คือ กรอบ ของเร่ืองที่ใชเ้ป็นแนว ในการเขียนรายงาน โครงเร่ือง
ประกอบดว้ย บทน าหรือความน าซ้ึงมีหวัขอ้ใหญ่และหวัขอ้ยอ่ย ควรตั้งช่ือใหก้ะทดัรัด ใจความครอบคลุม
เน้ือหา 
 4.   การเขียนเนื้อหา ไดจ้ากการคน้ควา้ จากแหล่งต่าง ๆ ไม่วา่จากการอ่าน การฟัง การสงัเกต การ
สมัภาษณ์ ฯลฯ ที่ผูเ้ขียนไดบ้นัทึกไว ้แต่ไม่ใช่การคดัลอกหรือตดัต่อ ผูเ้ขียนเรียบเรียงดว้ยส านวนของตนเอง 
ส านวนภาษาควรอ่านเขา้ใจง่าย ใชค้  าที่เหมาะสม ประโยคกะทดัรัด  
 5.  บทสรุป คือสรุปผลการศึกษาคน้ควา้ มีการอภิปรายผลการศึกษาคน้ควา้และเสนอแนะ (ถา้มี) 
 6.   การอ้างถึง หมายถึงการบอกใหท้ราบวา่ขอ้ความที่ใชใ้นการเขียนรายงานมาจากแหล่งใด เพือ่ผูอ่้าน
จะไดต้รวจสอบหรือติดตามอ่านเพิม่เติม 
 

การศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงาน 
 การท ารายงาน คือ 
 - การศึกษาคน้ควา้  
 - การรวบรวมขอ้มูลความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึงในหวัเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงที่ผูท้  ารายงานสนใจ 
 - แลว้น าเน้ือหาที่คน้ควา้ได ้มาเรียบเรียง จดัระเบียบ ล าดบัความ  
 - แลว้สรุปเขียนออกมาเป็นรายงานอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  
 

ขั้นตอนของการศึกษาค้นคว้าเพื่อเขียนรายงาน มีดงัน้ี 
 1.  การเลือกหวัขอ้และก าหนดขอบเขต ( Choosing and narrowing the topic) 
 2.  การรวบรวมสารสนเทศ (Collecting information) 
 3.  การประเมินสารสนเทศและบนัทึกขอ้ความ (Evaluating materials and recording information) 
 4.  การเรียบเรียงขอ้มูลและการเขียนโครงเร่ือง ( Organizing information and the outline) 
 5.  การเขียนรายงาน ( Writing the paper) 
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1.   การเลือกหัวข้อและก าหนดขอบเขต (Choosing and narrowing the topic) 
 1. ครอบคลุมเน้ือหาในรายงาน 
 2. ก าหนดหวัขอ้ของรายงานควรใหส้ั้นกะทดัรัด และตรงกบัขอบเขตเน้ือหาของรายงานใหม้ากที่สุด  
ขอ้ควรค านึง 
  2.1 เลือกหวัขอ้ที่มีสารประโยชน์ มีคุณค่าและน่าสนใจ  
  2.2 เลือกหวัขอ้ที่มีเน้ือหาไม่ง่ายหรือยากจนเกินไป  
  2.3 เน้ือหาขอบเขตไม่ควรกวา้งจนเกินไป  
  2.4 ตอ้งมีเอกสารอา้งอิงมากพอสมควร  
  2.5 หวัขอ้รายงานควรเป็นหวัขอ้ที่ผูเ้ขียนสามารถแสดงความคิดเห็ นและวเิคราะห์วจิารณ์ได ้
ฉะนั้นควรหลกัเล่ียงหวัขอ้ที่น าเสนอแต่ขอ้เทจ็จริง (Factual report) เช่น รายงานเร่ืองราวชีวประวติัของบุคคล 
(Biographical papers) ซ่ึงเป็นขอ้เทจ็จริงที่เปล่ียนแปลงหรือวพิากษว์จิารณ์ไม่ได ้นอกจากการน าเสนอใน
ประเด็นอ่ืน ๆ เช่น วเิคราะห์ผลงานของบุคคลส าคญั หรือเปรียบเทียบผลงานกบับุคลอ่ืน ๆ  
 

2.   การรวบรวมสารสนเทศ (Collecting information)  
 เร่ิมท าการศึกษาคน้ควา้สืบคน้ขอ้มูล โดยการรวบรวมเอกสาร ส่ิงพมิพ ์โสตทศันวสัดุสารสนเทศ 
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ที่คิดวา่จะมีเน้ือหาเก่ียวกบัหวัขอ้รายงาน 
 

การท ารายการอ้างอิง 
 1.  หนังสือ  
แบบแผน 
ผูแ้ต่ง.  ปีที่พมิพ.์  ช่ือหนังสือ.  เล่มที่ (ถา้มี).  คร้ังที่พมิพ.์  สถานที่พมิพ ์: ส านกัพมิพ.์ 
ตัวอย่าง 
ประเวศ วะสี.  2538. ธรรมิกสังคม.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง. 
 

ภูมิพลอดุลยเดชฯ, พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั.  2540.  พระมหาชนก. พมิพค์ร้ังที่ 2.  กรุงเทพ :  
      อมรินทร์พรินต้ิงแอนดพ์บัลิชซ่ิง.  
มหาวทิยาลยัพายพั.  คณะมนุษยศาสตร์.  สาขาวชิาประวตัิศาสตร์.  2539.  คริสตศาสตร์กับสังคมเชียงใหม่  

      (Christianity and Chiang Mai Society).  เชียงใหม่ : โรงพมิพม่ิ์งเมือง. 
 

2.  วารสาร 
แบบแผน 
ผูแ้ต่ง.  ปี.  “ช่ือบทความ.”  ช่ือวารสาร.  เลขปีที่, เลขที่ฉบบั (เดือน) : เลขหนา้. 
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ตัวอย่าง 
สุนทร  มณีสวสัด์ิ.  2540.  “กฎหมายไทยในทศวรรษหนา้.”  วารสารสุโขทยัธรรมาธิราช.  10, 2  
 (พฤษภาคม – สิงหาคม) : 76-86. 
 

 3.  สารสนเทศระบบออนไลน์ (Online  information) 
แบบแผน 
ผูแ้ต่งหรือผูรั้บผดิชอบ.  ปีที่บนัทึกขอ้มูล.  “ช่ือบทความ.”  แหล่งที่มา แหล่งการติดต่อเครือข่ายหรือการถ่าย   
  โอนแฟ้มขอ้มูล : ที่เก็บแฟ้มขอ้มูล ช่ือแฟ้มขอ้มูล (วนั เดือน ปี ที่คน้ขอ้มูล). 
Author.  Year.  “Title.”  Available  Protocol and address or FTP : path or directories or file (Access date) 
ตัวอย่าง 
ด ารง  เลาหะพรสวรรค.์  2541.  “เวยีนศีรษะจากโรคของหู”  แหล่งที่มา http://www.Thaiclinic.com/vertio.html   

     (25 ต.ค.2541). 
 

ประเภทของการเขียนรายงานและวิธีการน าเสนอ 
ประเภทของรายงานและวิธีการน าเสนอ 
 การเขียนรายงานมี 3 ประเภท 
 1.  การเขียนรายงานดว้ยการพดู ใชว้ธีิการพดูน าเสนอขอ้มูล อาจมีส่ืออุปกรณ์ ประกอบเพือ่ใหง่้ายแก่
การเขา้ใจยิง่ขึ้น เช่น แผนภูมิ สไลด ์การสาธิตหรือเอกสารอ่ืนประกอบ 
 2.  การายงานดว้ยการเขียน ใชว้ธีิการอธิบาย เขียนบรรยายในการน าเสนอขอ้มูล  
 3.  การเขียนรายงานการใชโ้สตทศันูปกรณ์ ใชว้ธีิสร้างวดีีทศัน์หรือสไลด์  
 

 1.  วิธีการายงานด้วยการพูด 
 การเขียนรายงานดว้ยการพดูเป็นการพดูต่อชุมชนวธีิหน่ึง ซ่ึงผูร้ายงานตอ้งเรียบเรียงถอ้ยค าและขอ้มูล
ต่าง ๆ มาเป็นอยา่งดี อาจมีการบนัทึกยอ่หวัขอ้ที่ตอ้งการน าเสนอ เพือ่ช่วยความจ าในการพดูก่อนการพดู
รายงานผูพ้ดูควรฝึกซอ้มมาเป็นอยา่งดีแลว้ 
 

วิธีและข้ันตอนการายงานด้วยการพูด 
 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเร่ืองจากรายงานเร่ิมตน้ตั้งแต่การเลือกเร่ือง พจิารณาตีความหวัขอ้เร่ืองวางโครง
เร่ือง คน้ควา้หาความรู้และเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือ่ที่จะน าเสนอต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 2 เตรียมอุปกรณ์ที่จะใชใ้นการประกอบรายงาน เพือ่ใหผู้ฟั้งเกิดความเขา้ใจเร่ืองชดัเจนขึ้น 
อาจจะเป็นรูปภาพ หุ่นจ าลอง ของจริง หรือการสาธิต ซ่ึงรายงานดว้ยการเขียนอาจท าไม่ได ้
 ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมตวัคือการฝึกซอ้มที่จะพดูรายงาน ควรมีการฝึกซอ้มเพือ่ใหจ้ดจ าเร่ืองราวที่จะ
พดูไดแ้ม่นย  า และใชอุ้ปกรณ์ไดถู้กตอ้งเหมาะสม อาจจะมีการตดัทอนหรือเพิม่เติมเน้ือหาเพือ่ใหเ้หมาะสม
กบัเวลาหรือพจิารณาจดัล าดบัหวัขอ้หรือเน้ือหาใหม่ใหง่้ายต่อความเขา้ใจและการน าเสนอ 
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 ขั้นตอนที่ 4 การน าเสนอรายงาน ควรเร่ิมดว้ยการกล่าวทกัทายผูฟั้งตามหลกัการพดูในที่ชุมชนเป็นค า
น านั้นเอง ในตอนทา้ยก่อนจบเร่ืองควรเปิดโอกาสใหมี้การซกัถาม ขอ้สงสยัเสร็จแลว้ก็ควรกล่าวค าอ าลาและ
ขอบคุณผูฟั้ง 
 ส่ิงควรระวัง คือ การพดูรายงาน อยา่พดูเหมือนกบัอ่านหนงัสือ 
 

 2.  วิธีการรายงานด้วยการเขียน 
 รายงานคือการน าความรู้ที่ไดจ้ากการคน้ควา้ ศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดแลว้มาเรียบเรียงน าเสนอ
ดว้ยการเขียน โดยอาจจะมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของผูร้ายงานประกอบดว้ย 
 

ล าดับขั้นตอนการเขียนรายงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 เลือกหวัขอ้รายงานหากเป็นกรณีผูเ้รียนไดรั้บมอบหมายใหท้  ารายงาน เก่ียวกบัเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง ก็ขา้มตอนน้ีไปได ้แต่ถา้ตอ้งเลือกหวัขอ้เองก็ควรเลือกเร่ืองที่น่าสนใจ มีประโยชน์และผูเ้ขียนมี
ขอ้มูลมากพอสมควร 
 ขั้นตอนที่ 2 พจิารณาตีความหมายหวัขอ้เร่ือง ในกรณีที่หวัขอ้เร่ืองรายงานมิไดมี้ความหมายตรง ๆ เช่น 
วติามินอี ประวตัิศาสตร์ยคุหิน ผา้ทอลายมดัหม่ีของอีสาน ซ่ึงมีความหมายดีไปหลายนยั ผูเ้ขียนตอ้ง
ตีความหมายของหวัเร่ืองนั้นเสียก่อน เช่น ร่ัวกินได ้หมายถึงพชืที่ปลูกแลว้ไต่ขึ้นร่ัวได ้ไดแ้ก่ กระถิน ชะอม 
ในขั้นพจิารณาตีความน่ี อาจท าใหรู้้จุดหมายในการเขียนวา่ตอ้งการอะไรมีจุดประสงคอ์ะไรในการเขียน 
 ขั้นตอนที่ 3 การวางโครงเร่ืองเม่ือตีความหมายหวัเร่ืองไดแ้น่นอนแลว้ ก็วางโครงเร่ืองวา่จะตั้ง
ขอบข่ายไวแ้ค่ไหน จะขยายหวัขอ้เร่ืองไปเป็นเร่ืองยอ่ย หรือหวัขอ้ยอ่ยอะไรบา้ง เพือ่จะไดเ้ป็นไปตาม
จุดประสงคท์ี่ต ั้งไว ้เช่น ชกัชวนใหท้  าร่ัวกินได ้เพือ่จะไดบ้ริโภคพชืผกัปลอดสารพษิและช่วยประหยดั
รายจ่ายประจ าวนั เป็นตน้  
 ขั้นตอนที่ 4 การคน้ควา้และเก็บขอ้มูล เม่ือวางโครงเร่ืองไดแ้ลว้ ก็ถึงขั้นน าขอ้มูลที่รวบรวมไวม้าเรียบ
เรียงใหไ้ดต้รงตามเคา้โครงเร่ืองหรือหวัขอ้ยอ่ยที่วางไว ้ในขั้นตอนน้ีการสรุป การยอ่ การเก็บสาระที่ส าคญั
ใหเ้ป็นนั้นเป็นส่ิงที่ผูเ้รียนตอ้งระมดัระวงั ไม่ใหเ้กิดความผดิพลาด 
 ขั้นตอนที่ 5 น าขอ้มูลที่ไดม้าจดัระบบระเบียบ เม่ือมีขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองที่เขียนพร้อมมูลแลว้ใหน้ า
ขอ้มูลเหล่านั้นมาพจิารณาวา่อยูใ่นหวัขอ้ยอ่ยขอ้ใด ความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกนัหรือไม่ จดัล าดบัขั้นตอนมี
ขอ้มูลที่ควรเพิม่เติมหรือคดัออกหรือไม่ ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนส าคญัของรายงานนั้น คือ การท าขอ้มูลที่ได้
จากการคน้ควา้มาเรียบเรียงใหม่ดว้ยภาษาของผูเ้ขียนเอง แลว้น าเสนอรายงานในรูปแบบการเขียนรายงาน
ต่อไป 
 ส าหรับการายงานดว้ยการเขียนนั้นมีวธีิและรูปแบบเฉพาะ ผูเ้รียนจะไดศึ้กษา รายละเอียดเก่ียวกบั
องคป์ระกอบของรายงานในตอนที่ 3  
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3.   วิธีรายงานด้วยการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
 การรายงานดว้ยการใชโ้สตทศันูปกรณ์โดยใชว้ธีิสร้างวดีีทศัน์ สไลดป์ระกอบเสียงบรรยาย การ
รายงานประเภทน้ีจะใชเ้ฉพาะในส านกังาน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน โดยมีเจา้หนา้ที่ฝ่าย
ทศันูปกรณ์เป็นผูค้วบคุม เช่น รายงานแนะน าโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวทิย ์การแนะน าพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้ าราช
มงคล ตรัง การรายงานตวัดว้ยวธีิน้ีขั้นตอนการผลิตยุง่ยากมาก ไม่สามารถที่จะท าเองได ้ตอ้งใชผู้ช้  านาญการ 
โดยเฉพาะดา้นการผลิตวดีีทศัน์ การถ่ายภาพ การบนัทึกเสียงเป็นตน้ 
 การรายงานดว้ยการใชโ้สตทศันูปกรณ์ เม่ือเตรียมการรวบรวม เรียบเรียงขอ้มูลต่าง ๆ เรียบร้อยแลว้ ก็
จะถึงขั้นการถ่ายท าส่ือวดีีทศัน์หรือภาพสไลดป์ระกอบเสียงค าบรรยาย ซ่ึงการด าเนินการผลิตส่ือนั้นมีจ  ากดั
หลายประการ อีกทั้งค่าใชจ่้ายก็สูงมากดว้ย ดงันั้นการบรรยายดว้ยการใชโ้สตทศันูปกรณ์จึงมิใชส่ิ้งจ าเป็น
ส าหรับนกัเรียนที่จ  ามาท ารายงานเพยีงแต่ใหน้กัเรียนไดรู้้จกัไวเ้ท่านั้นเอง 
 การรายงานทั้ง 3 วธีิน้ี ส่ิงที่ส าคญัคือ ตอ้งมีการคน้ควา้เตรียมขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลมาเรียบเรียง จะ
มีขั้นตอนเหมือนกบัที่ไดก้ล่าวไดแ้ลว้ในตอนที่ 1  
 

ลักษณะองค์ประกอบของรายงานรูปเล่ม 
 รายงานรูปเล่ม คือ รายงานที่จดัท  าเป็นรูปเล่ม เสนอเน้ือหาโดยการเขียน 
 

ล าดับขั้นตอนองค์ประกอบ 
 รายงานรูปเล่มมีองคป์ระกอบ คือ ปกนอก ใบรองปก ปกใน ค  าน า สารบญั บญัชีตาราง บญัชี
ภาพประกอบ แผนที่หรือแผนภูมิ ซ่ึงนบัวา่เป็นส่วนส าคญัที่สุดของรายงานที่ผูเ้ขียนไดจ้าดการรวบรวม
คน้ควา้ขอ้มูล แลว้น ามาเขียนเรียบเรียงตามแนวความคิดและภาษาของผูเ้ขียนรายงานเอง 
 

ลักษณะและจุดประสงค์ขององค์ประกอบ 
 ลกัษณะและจุดประสงคข์ององคป์ระกอบแต่ละส่วนจะมีรูปแบบเฉพาะตวัดงัน้ี 

1.  ปกนอก 
 ใชก้ระดาษที่มีความหนากวา่ส่วนอ่ืน ๆ และใหมี้ขอ้ความต่าง ๆ เช่น ช่ือเร่ืองที่ท  ารายงาน ช่ือผูท้ี่จะท า
รายงาน ประเภทของรายงาน รายวชิา สถานศึกษา ระยะเวลา 

2.  ใบรองปก 
 เป็นกระดาษไม่มีขอ้ความใด ๆ เลย อยูถ่ดัจากปกนอก (ดา้นหนา้-ดา้นหลงั) มีไวส้ ารอง เม่ือปกหลุด
หรือแกขาด 

3.  ปกใน 
 คือ ส่วนที่อยูถ่ดัจากใบรองดา้นหนา้เขา้ไป ใชก้ระดาษเขียนรายงานธรรมดา ขอ้ความต่าง ๆ เหมือนกบั
ปกนอกแต่เพิม่รายละเอียดเก่ียวกบัผูเ้ขียนรายงานเขา้ไป 
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 ในกรณีที่ผูจ้ดัท  ารายงานหลายคน ปกนอกใหเ้ขียนช่ือหวัหนา้กลุ่มและคณะ ส่วนรายช่ือทั้งหมดให้
เขียนลงในปกใน 
 

ตัวอย่างปกนอกและปกใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ค าน า 
 คือ ส่วนที่อยูถ่ดัจากปกใน ส าหรับบอกใหท้ราบวา่ 
  4.1  รายงานน้ีมีจุดประสงคอ์ยา่งไร  
  4.2  มีแรงบนัดาลใจอยา่งไรที่ท  าใหส้นใจรายงานน้ี หรือไดรั้บมอบหมายจากใครใหท้  า  
  4.3  มีอุปสรรคและปัญหาในการคน้ควา้อยา่งไร  
  4.4  รายงานมีประโยชน์แก่ผูอ่้านอยา่งไร  
  4.5  มีใครใหค้วามช่วยเหลือในการท างานอยา่งไร ใหก้ล่าวขอบคุณในตอนทา้ย  
 

 
วรรณคดีพุทธศาสนาในสมันอยุธยา 

 
 
 
 

พชัรา  ตั้งใจจริง 
มธัยมศึกษาปีที ่๔/๑ 

เสนอ 
คุณครูสมใจ  สอนดี 

 
 
 
 

รายงานนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวชิาภาษาไทย รหัส ๔๐๑๑๐๑ 
โรงเรียนเดก็ดวีทิยา 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 
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ตัวอย่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.  สารบัญ 

 เป็นหนา้ที่ที่จะบอกผูอ่้านวา่ เร่ืองแต่ละตอนอยูห่นา้ไหนในฉบบัรายงาน การเขียนสารบญันั้นดา้นซา้ย
จะเขียนช่ือเสียง ดา้นขวาจะเขียนหนา้ที่เร่ืองที่ปรากฏอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 
 
 
................... 
 
 พทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทยมาชา้นาน ตนประเทศไทยไดรั้บสมญานาม วา่เป็น
เมืองพทุธ พทุธศาสนาไดเ้ขา้มามีบทบาทในวถีิชีวติของชาวไทยอยา่งยิง่ วรรณคดี เป็นเสมือน
กระจก สะทอ้นใหเ้ห็นสภาพชีวติและสงัคมในยคุสมยัของมนุษย ์ลทัธิความเช่ือ อุดมคติต่าง ๆ 
จะปรากฏในวรรณคดี ดงันั้นวรรณคดีพทุธศาสนาจึงเป็นแนวทางหน่ึง ที่สามารถศึกษาถึง
แนวคิดดา้นศาสนาในยคุสมยัของวรรณคดีนั้นได ้วรรณคดีพทุธศาสนา สมยัอยธุยา จึงเป็น
วรรณคดีที่ผูเ้ขียนสนใจจะวเิคราะห์แนวคิดอุดมคติและปรัชญาทางศาสนา 
 ผูเ้ขียนจึงหวงัวา่ แนวคิดน้ีแมจ้ะเป็นเพยีงแนวทศันะโดยส่วนตวัของผูเ้ขียน แต่ก็อาจมี
ประโยชนต่อผูอ่้านบา้ง 
 

พชัรา  ตั้งใจจริง 
                             ๑๕ กนัยายน ๒๕๕๐  
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ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

6.  บัญชีตาราง เป็นหนา้ถดัไปจากสารบญั ถา้รายงานนั้นไม่มีการยกตารางขอ้มูล สถิติตวัเลขมา
ประกอบก็ไม่ตอ้งมี 
 

7.  บัญชีภาพ ประกอบดว้ยภาพแผนที่หรือแผนภูมิ หรือแผนผงัประกอบในเน้ือหารายงาน ใหท้  าบญัชี
ไวอี้กหนา้หน่ึงต่างหาก ถดัจากบญัชีตาราง แต่ถา้ไม่มีภาพก็ไม่ตอ้งใส่ไวก้็ได ้
 

 ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีภาพ 
ภาพประกอบที ่  หน้า 
1. ภาพป้ันแกะสลกัเก่ียวกบัวรรณคดีในวดั  ๗ 
2. ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเก่ียวกบัวรรณคดีพทุธศาสนาในโบสถว์หิาร   ๘ 

 
 

 

 
สารบัญ 

เร่ือง  หน้า 
   
บทน า  ๑ 
ความหมายของวรรณคดี  ๓ 
โฉมหนา้วรรณคดีสมยัอยธุยา  ๔ 
วรรณคดีกบัศาสนา  ๖ 
วรรณคดีพทุธศาสนาในสมยัอยธุยา  ๑๒ 
นิทานชาดก  ๑๓ 
กววีรรณคดีพทุธศาสนา  ๑๕ 
สรุป  ๒๑ 
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8.  เนื้อหาและส่วนประกอบของเนื้อหา 
 เน้ือหาเป็นส่วนประกอบส าคญัที่สุดของรายงาน ซ่ึงจะตอ้งกล่าวถึงเร่ืองที่มีขอ้มูลไดม้ากจากการ
คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เน้ือหาจะตอ้งเป็นไปตามโครงเร่ือง และจะตอ้งเป็นไปตาม
หลกัการเขียนเรียงความ เน้ือหาจะตอ้งประกอบดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  บรรณานุกรม คือ รายช่ือเอกสารส่ิงพมิพ ์หนงัสือ วสัดุ เช่น รูปภาพ ที่ผูร้ายงาน น ามาประกอบใน
การคน้ควา้เขียนรายงาน โดยจะอยูใ่นส่วนทา้ยของรายงาน และมีแบบการเขียน โดยเฉพาะซ่ึงผูเ้รียนจะได้
ศึกษา 
 

สรุปแล้วองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ของรายงานคอื 
 1. ปกนอก 
 2. ใบรองปก  
 3. ปกใน  
 4. ค าน า  
 5. สารบญั  
 6. บญัชีตาราง  
 7. บญัชีภาพประกอบ  
 8. เน้ือหา  
 9. บรรณานุกรม  
 

 
 

 
บทน า               
               
                
เน้ือเร่ือง              
               
                
สรุป               
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วิธีการเขียนรายงานทางวิชาการ 
 วธีิการเขียนรายงานเร่ิมจากการน าขอ้มูลที่ไดท้  าการศึกษาและรวบรวมบนัทึกไวต้ามรายการที่กล่าวไว้
แลว้มา เขา้สูข้ ั้นตอนการเขียนรายงาน โดยน าขอ้มูลเร่ืองราวที่คน้ควา้มาผนวกกบัความรู้ความเขา้ใจของ
ผูเ้ขียน แลว้เรียบเรียงดว้ยภาษาของผูเ้ขียนเองตามโครงเร่ืองที่วางไว ้การเขียนแบบน้ีไม่ตอ้งท าเชิงอรรถ แต่
รายช่ือหนงัสือที่ใชค้น้ควา้ตอ้งน าไปเขียนไวใ้นบรรณานุกรมหรือถา้มีขอ้ความนั้นคดัลอกมาโดยตรง เม่ือ
เขียนในรายงานใหใ้ส่เคร่ืองหมายอญัประกาศ “...(ขอ้ความที่คดัลอกมา)...” ขอ้ความนั้นไวแ้ลว้ท าเชิงอรรถ  
 
ไวห้ลงัขอ้ความนั้น หรือถา้มากกวา่ขอ้ความนั้นยาวเกินไป ใหค้ดัขอ้ความยางตอนออกและใส่...(3จุด) ตรง
ขอ้ความที่คดัลอก เช่น 
 
 
 
 
 
  

ขอ้ความที่ยอ่หรือถอดความไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมายอญัประกาศแต่ท าเชิงอรรถไวโ้ดยใส่เลขบอก
เชิงอรรถทา้ยขอ้ความที่ยอ่ 
 ขอ้ความที่เป็นความคิดเห็นของผูเ้ขียนรายงานเอง ไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมายอญัประกาศและไม่ตอ้งท า
เชิงอรรถ 
 ตารางภาพประกอบ แผนที่ แผนภูมิที่มิไดท้  าขึ้นเองแต่น ามาจากแหล่งอ่ืนตอ้งท าเชิงอรรถอา้งอิงไว้
ดว้ย ซ่ึงท่านจะไดศึ้กษาหาวธีิเขียนเชิงอรรถในล าดบัต่อไป 
 

วิธีการเขียนบรรณานุกรม 
 ในการเขียนรายงานผูเ้ขียนจะตอ้งคน้ควา้ขอ้มูลความรู้ มาจากเอกสาร หนงัสือต ารา จึงจ าเป็นตอ้งบอก
ช่ือหนงัสือพร้อมผูแ้ต่งไวด้ว้ยในบรรณานุกรม จึงสรุปไดว้า่ 
 บรรณานุกรม คือ รายงานหนงัสือ เอกสาร ส่ิงพมิพต่์าง ๆ รวมทั้งโสตทศันวสัดุที่น ามาเป็นหลกัฐาน
อา้งอิงในการเขียนรายงาน โดยเรียงล าดบัช่ือผูแ้ต่งไวท้า้ยเร่ือง 
 

จุดมุ่งหมายของการเขียนบรรณานุกรม 
 1.  เพือ่ใหร้ายงานนั้นเป็นรายงานที่มีเหตุผล มีสาระที่น่าเช่ือถือ  
 2.  เขียนเรียงล าดบับรรณานุกรมตามช่ือผูแ้ต่งและตามช่ือสกุลในกรณีที่มีบรรณานุกรมนั้นเป็น
ภาษาองักฤษ ถา้มีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหเ้ขียนบรรณานุกรมภาษาไทยก่อน 
 3.  เพือ่เป็นแนวทางส าหรับผูส้นใจศึกษาคน้ควา้รายละเอียดเพิม่เติม ซ่ึงศึกษาไดจ้ากบรรณานุกรม  
นั้น ๆ  

 “ไม่จ าเป็นที่นกัเขียนจะตอ้งท าตามสมยั...(ตรง ๓ จุด คือ ขอ้ความที่คดัลอก) ในฐานะ ผูป้ระกอบ
ศิลปะนกัเขียนจะฝ่าฝืนกฎธรรมชาติไม่ได ้นกัเขียนจะประกอบศิลปะตามที่ตนถนดัเท่านั้น...”๑ (ตรง ๓ 
จุดคือขอ้ความที่คดัลอกและเลข ๑ คือเลขบอกเชิงอรรถ) 

๑ 
 ม.ล. บุญเหลือ เทพสุวรรณ “นกัเขียนในฐานะผูป้ระกอบศิลปะ” ปากไก่ ฉบบัวรรณกรรมวพิากษ ์
(กรุงเทพฯ : สมาคมนกัเรียนเก่าแห่งประเทศไทย, ๕ พฤษภาคม ๒๕๑๘ หนา้ ๑๕๖-๑๘๒) 
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 4. เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบหลกัฐานหรือขอ้เทจ็จริงที่น ามาอา้งได้  
 

วิธีเขียนบรรณานุกรม 
 1.  เขียนไวส่้วนทา้ยของรายงาน 
 2.  เขียนเรียงล าดบับรรณานุกรมตามช่ือผูแ้ต่งและตามช่ือสกุล ในกรณีนั้นที่บรรณานุกรมนั้นเป็น
ภาษาองักฤษ ถา้มีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหเ้ขียนบรรณานุกรมภาษาไทยก่อน 
 3.  เขียนบรรทดัแรกของบรรณานุกรมชิดดา้นซา้ย และถา้ไม่จบใหข้ึ้นบรรทดัใหม่โดยยอ่หนา้
ประมาณ 8 ช่วงตวัอกัษร 
 4.  ส่ิงที่น ามาเขียน คือ ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือสกุล ช่ือเร่ือง (ขีดเสน้ใต)้ ค าอธิบายช่ือเร่ือง (ถา้มีขีดเสน้ใตด้ว้ย) 
คร้ังที่พมิพ ์ปีที่พมิพ ์(จุลภาค) จ านวนหนา้ (มหพัภาค) 
 5.  ถา้ส่ิงพมิพน์ั้นไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่งใหใ้ชช่ื้อเร่ืองเป็นรายการแรกของบรรณานุกรม  
 6.  ช่ือผูแ้ต่งที่มีบรรดาศกัด์ิน าหนา้ เช่น ม.ล., ม.ร.ว., ม.จ., ฯลฯ หรือชั้นยศที่ไดรั้บ พระราชทานชั้นยศ
ของทหารต ารวจตั้งแต่สญัญาบตัรขึ้นไป เช่น พระ, พระยา, เจา้พระยา พลเอก ฯลฯ ใหน้ าไปใส่ไวข้า้งหลงัช่ือ
สกุล โดยมีเคร่ืองหมายจุลภาค. (,) คัน่ เช่น ศึกฤทธ์ิ  ปราโมช, ม.ร.ว.  จุลจกัรพงษ,์ พระองคเ์จา้ ฯลฯ  
 

แบบการเขียนบรรณานุกรม 
 1.  ผู้แต่งคนเดียว  
  ตัวอย่าง  
  
 

 

2.  ผู้แต่ง 2 คน  
  ตัวอย่าง  
  
 
 
 

3.  ผู้แต่ง 3 คน  
  ตัวอย่าง  
  
 
 
 
 
 
 
 

ลลัลนา  ศิริเจริญ.  คู่มือก าสรวลศรีปราชญ์.  กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, ๒๕๔๗. 

สิทธา  พนิิจภูวดลและนิตยา  กาญจนวรรณ.  ความรู้ทั่วไปทางวรรณกรรมไทย.  กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย,   

      ๒๕๓๒.  

บรรพต  วรีะชยั, สุขมุ  นวลสกุลและบวร  ประพฤติดี.  รัฐศาสตร์ทั่วไป.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยั   

       รามค าแหง,  ๒๕๒๘.  
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4.  ผู้แต่ง 3 คนขึน้ไป ใหล้งเฉพาะช่ือคนแรก แลว้ตามดว้ยค าวา่ “และคนอ่ืนๆ”  
  ตัวอย่าง  
  
 
 
 

5.  หนังสือไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง ใหใ้ชเ้ร่ืองเป็นรายการแทนช่ือผูแ้ต่ง 
  ตัวอย่าง  
  
 

 

6.  ผู้แต่งใช้นามแฝง  ในกรณีที่เราทราบนามจริงไวท้า้ยนามแฝง แต่ถา้ไม่ทราบนามจริงใหว้งเล็บ
นามแฝงไว ้ 
  ตัวอย่าง  
  
 
 
 

 

7.  หนังสือชุด  
  ตัวอย่าง  
  
 
 

 

8.  ผู้แต่งเป็นสถานบัน  ใหใ้ชช่ื้อสถานบนัขึ้น ใหใ้ส่จุลภาค (,) แลว้ตามดว้ยต าแหน่งของสถาบนั  
  ตัวอย่าง  
  
 
 
 

 
 
 

ฉววีรรณ  จุณณานนทแ์ละคนอ่ืน ๆ. คุนกันกับหมอเร่ืองลูก.  กรุงเทพฯ : โรงพมิพอ์กัษรสมัพนัธ์,   

      ๒๕๔๒.  

ลิลิตพระลอ.  พมิพค์ร้ังที่ ๒.  กรุงเทพฯ : คุรุสภา ๒๕๐๑, ๑๙๐ หนา้ 

ดอกไมส้ด (ม.ล.บุปผา  นิมมานเหมินทร์).  ผู้ดี.  พระนคร : คลงัวทิยา, ๒๕๔๙. 
 

ศ.ป. (นามแฝง) นักปราชญ์.  พระนคร : โรงพมิพท์รงธรรม,  ๒๕๔๗  

 
 

สุลกัษณ์  ศิวรักษ.์  ปรัชญาการศึกษา.  (หนงัสือชุดมหาวทิยาลยัส าหรับชาวบา้นอนัดบั ๑)  กรุงเทพฯ :   

   เคล็ดไทย,  ๒๕๑๖. 

นกัเขียนหนงัสือประเทศไทย,  สมาคม.  ปากไก่ฉบับวรรณกรรมวิพากษ์.  กรุงเทพ : สมาคมนกัเขียนแห่ง   
    ประเทศไทย,  ๒๕๑๘.  

ศิลปกร, กรม.  น าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่.  กรุงเทพ : โรงพมิพก์ารศาสนา,  ๒๕๑๖ 
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9.  ผู้แต่งมียศหรือบรรดาศักดิ์ ยกเวน้ทางวชิาการใหใ้ส่ช่ือ ใส่จุลภาค (,) ตามดว้ยหรือบรรดาศกัด์ิ   
  ตัวอย่าง  
  
 
 
 
สรุป 
 การรายงาน คือ การรวบรวมหลกัฐานที่แสดง ถา้ขอ้เทจ็จริงเป็นขอ้มูลที่นพมา ปฏิบตัิหรือปรับปรุง
งานได ้การายงาน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การายงานดว้ยการพดู การายงานดว้ยการเขียนและการายงานโดย
ใชโ้สตทศันูปกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุลจกัรพงษ,์  พระองคเ์จา้.  เกิวังปารุสก์.  พมิพค์ร้ังที่ ๔.  พระนคร : คลงัวทิยา,  ๒๕๐๑. 

ศึกฤทธ์ิ  ปราโมช, ม.ร.ว.  ห้วงมหรรณพ.  กรุงเทพฯ : โรงพมิพส์ยามรัฐ, ๒๕๔๒. 


