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การเขียนเอกสารประกอบการสอน
ศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิ า สั จจานันท์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
เอกสารประกอบการสอนเป็ นผลงานทางวิชาการประเภทหนึ่งซึ่งมีความสาคัญต่อ
การศึกษาตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในฐานะเป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู้ท้งั การเรี ยนการสอนใน
ชั้นเรี ยนและการศึกษาด้วยตนเองของนิสิตนักศึกษาและผูส้ นใจทัว่ ไป การเขียนเอกสารประกอบ
การสอนโดยทัว่ ไปมีหลักการเขียนเช่นเดียวกับการเขียนผลงานทางวิชาการประเภทตาราหรื อ
หนังสือ แต่แตกต่างกันในเรื่ องขอบข่ายของเนื้อหาซึ่งยึดคาอธิบายรายวิชาเป็ นหลักและรู ปแบบซึ่ง
มีแผนการเรี ยนรู้และกิจกรรมประกอบ
ความหมายของเอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอนหมายถึงเอกสารหรื อสื่ออื่นๆ ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชา
หนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็ นระบบ
(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2550) และเป็ นข้อกาหนดที่ผเู้ สนอขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ทุกคนจะต้องนาเสนอ นอกจากคาว่า เอกสารประกอบการสอนแล้ว ยังมีคาว่า
เอกสารคาสอน ซึ่ง มีความหมายว่า เอกสารคาบรรยายหรื อสื่ออื่นๆ ที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็ นระบบ และมีความ
สมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2550) เอกสารคา
สอน เป็ นข้อกาหนดสาหรับผูเ้ สนอขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์
กระบวนการเขียนเอกสารประกอบการสอน
การเขียนเอกสารประกอบการสอนมีกระบวนการที่สาคัญ ดังนี้
1. การศึกษาหลักสูตรอย่างละเอียด การศึกษาหลักสูตรมุ่งให้เกิดความรู้ ความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย โครงสร้างของหลักสูตร รายวิชา คาอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรโดย
ภาพรวม
2. การศึกษาคาอธิบายรายวิชาที่จะเขียนเอกสารประกอบการสอน วัตถุประสงค์ของ
รายวิชา จานวนหน่วยกิต จานวนคาบเรี ยน โดยทัว่ ไป ก่อนเขียนเอกสารประกอบการสอน
ผูเ้ ขียนจะต้องจัดทาแผนการสอนไว้แล้ว แผนการสอนที่จดั ทาอย่างเป็ นระบบ จะอานวยความ
สะดวกและความรวดเร็ วในการเขียนเอกสารประกอบสอน
3. การตั้งชื่อเรื่ อง ชื่อเรื่ องของเอกสารประกอบสอนเป็ นไปตามชื่อรายวิชา
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4. การจัดทาโครงเรื่ องของเอกสารประกอบการสอน เป็ นบท แต่ละบทเป็ นเรื่ องหรื อ
หัวข้อ โครงเรื่ องแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของเรื่ องและกรอบแนวคิด ซึ่งผูเ้ ขียนต้องนาเสนอโดยยึด
กรอบชื่อรายวิชา คาอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ และกลลุ่มเป้ าหมายเป็ นสาคัญ โครงเรื่ องเป็ น
กรอบกาหนดการคัดเลือกข้อมูล และการนาเสนอ โครงเรื่ องที่ดีนามาสู่ความสมบูรณ์ ลุ่มลึกของ
เนื้อหา ความแจ่มแจ้ง ชัดเจน ในการลาดับความคิด การนาเสนอและการอ่าน โดยทัว่ ไปการแบ่ง
โครงเรื่ องในเนื้อหาของเอกสารประกอบสอนจะจัดลาดับสอดคล้องกับแผนการสอนหรื อการสอน
5. เนื้อหาและการนาเสนอเนื้อหา
เนื้อหาควรนาเสนอความรู้ใหม่ ที่ มีความถูกต้อง ความทันสมัย ความสมบูรณ์ ลุ่มลึก
เหมาสมกับกลุ่มเป้ าหมายที่ใช้เอกสารประกอบการสอนนี้
การนาเสนอเนื้อหา มีวิธีการนาเสนอ โดยการบรรยาย อธิบาย การอ้างเหตุผล การใช้
ภาษาที่เป็ นภาษาวิชาการที่ดี กะทัดรัด ชัดเจน อ่านง่าย มีเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตภาพ
รวมทั้งมีเครื่ องมือช่วยอธิบาย เช่น ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ แผนที่ ที่เหมาะสม ช่วย
เพิ่มความเข้าใจและความน่าสนใจ
6. ส่วนประกอบและรู ปเล่มของเอกสารประกอบการสอน
ประกอบด้วยส่วนนา ส่วนเนื้อหา และส่วนท้าย และในแต่ละส่วนมีรายละเอียด
ส่วนนา ประกอบด้วย ใบรองปก หน้าปกใน คานา สารบาญ และแผนการเรี ยนรู้
หรื อแผนการสอน
ส่วนเนื้อหา แบ่งเป็ นบทและเรื่ อง
ส่วนท้าย ประกอบด้วย บรรณานุกรม และภาคผนวก ถ้ามี
การนาเสนอเนือ้ หา
การนาเสนอเนื้อหาในเอกสารปรกอบการสอนมีขอ้ ควรคานึงดังต่อไปนี้
1. ครอบคลุมประเด็นของเรื่ องตามคาอธิบายรายวิชา ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ความถูกต้องของข้อมูลถือว่าสาคัญที่สุด โดยจะต้องเป็ นข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งที่
สามารถยืนยันได้ไม่ใช่การบอกกล่าวอย่างเลื่อนลอย ควรอ้างอิงข้อมูลทางราชการ ซึ่งเป็ นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจความรับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง และระบุแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ควรเป็ นข้อมูลที่
ทันสมัย และข้อมูลต่าง ๆ ที่นาเสนอจะต้องปราศจากข้อสันนิษฐานหรื อการคาดคะเน ในกรณี ยงั
ไม่มีความชัดเจน จะต้องเสนอข้อมูลประกอบและไม่ควรวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดหรื อด่วนสรุ ป ถ้า
ข้อมูลไม่เพียงพอ ควรบรรยายสภาพเหตุการณ์หรื อข้อมูลที่ประมวลมาได้ โดยให้ผอู้ ่านวินิจฉัยจาก
ข้อมูลที่นาเสนอ
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นอกจากนี้ ในการนาเสนอเนื้อหาแต่ละบทควรเริ่ มด้วยบทนาและลงท้ายด้วยบทสรุ ป บท
นาหรื อความนาควรเสนอข้อมูลซึ่งนาไปสู่ประเด็นในเนื้อเรื่ อง และบทสรุ ปเป็ นการเน้นย้าประเด็น
หลักของเนื้อเรื่ องและเชื่อมโยงนาไปสู่การศึกษาในบทต่อไป
2. การกาหนดสัดส่วนของเนื้อเรื่ องให้เหมาะสม ถ้าข้อมูลมากเกินไปให้พิจารณาคัดเลือก
ข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่ อง อย่าเขียนงานในลักษณะ “ข้อมูลพาไป” จนประเด็นสาคัญ
ของเรื่ องถูกละเลยหรื อไม่เด่นชัด
3. ภาษา ใช้ภาษาเขียนประโยคสานวนภาษาที่ส้ นั กะทัดรัด ชัดเจน เป็ นทางการ และเป็ น
กลาง ไม่ใช้สานวนแปลจากต่างประเทศตรง ๆ สะกดการันต์ถกู ต้อง ลาดับความได้ต่อเนื่องและ
สัมพันธ์กนั ตลอดเรื่ อง การเขียนย่อหน้าแต่ละหน้าควรเสนอประเด็นเดียว กรณี ศพั ท์เทคนิคที่แปล
เป็ นภาษาไทยซึ่งราชบัณฑิตยสถานกาหนดให้ใช้แล้ว ให้ใช้ตามศัพท์บญั ญัติ ส่วนศัพท์ซ่ึงยังไม่เป็ น
ที่รู้จกั กันแพร่ หลาย ให้วงเล็บคาภาษาอังกฤษได้ดว้ ย
4. ข้อมูลตัวเลข สถิติ หรื อข้อมูลเชิงเทคนิค ควรพิจารณานาเสนอในรู ปตาราง สถิติ แผนภูมิ
แผนภาพซึ่งจะทาให้สื่อความหมาย สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น และประหยัดเนื้อที่สาหรับการเขียน
บรรยาย
การนาเสนอภาพ ตาราง แผนภูมิ และกราฟในเอกสารประกอบการสอน
ภาพ ตาราง แผนภูมิ และกราฟช่วยให้รายงานทางธุรกิจมีความน่าอ่าน น่าสนใจ เข้าใจง่าย
และช่วยเน้นจุดสาคัญของเนื้อหา แต่ละชนิดมีจุดเด่นและแนวทางการนาเสนอ ดังนี้
1. ภาพ
1.1 ภาพสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ (symbols) เป็ นที่เข้าใจได้ง่ายกว่าการบรรยาย ปัจจุบนั มี
สัญลักษณ์ใช้เป็ นสากลจานวนมาก เพื่อขจัดอุปสรรคในด้านภาษา การสื่อสารด้วยสัญลักษณ์

ทิศทาง

1.2 ภาพถ่ ายและภาพวาด
ภาพถ่าย (photographs) เป็ นสื่อที่มีชีวิตชีวาที่สุด ช่วยให้มีความรู้สึกถูกต้องและจริ งจัง
แต่รูปภาพมีขอ้ จากัดในการนาเสนอข้อมูลเพราะแสดงภาพภายนอกหรื อพื้นผิวโดยไม่สามารถเน้น
ประเด็นสาคัญในภาพที่ตอ้ งการเน้นได้
ภาพวาด (drawing) เสนอรายละเอียดที่สาคัญโดยสามารถตัดรายละเอียดในภาพที่ไม่
สาคัญหรื อไม่จาเป็ นได้มากกว่าภาพถ่าย อย่างไรก็ตามการนาเสนอโดยภาพถ่ายประกอบ สะดวก
รวดเร็ ว และถูกกว่าภาพวาด
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2. ตาราง
ตาราง (tables) ใช้ในการนาเสนอข้อมูลเชิงปริ มาณในรู ปคอลัมน์ ตารางบรรจุขอ้ มูลจานวน
มากอย่างสั้น ๆ เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสร้างความเข้าใจที่รวดเร็ ว
การนาเสนอตารางมีขอ้ ควรพิจารณาดังนี้
 มีชื่อตารางสื่อความหมายเนื้อหาสาระที่นาเสนอในตารางอย่างชัดเจน
 คอลัมน์ในแนวตั้งแต่ละคอลัมน์มีหวั ข้อชัดเจนและสั้น
 ข้อมูลตัวเลข นาเสนอแนวนอนจากซ้ายไปขวา
 ข้อมูลต้องอ่านเข้าใจง่าย ดังนั้นจึงต้องนาเสนออย่างเรี ยบร้อย เป็ นระบบ มีช่องว่าง
แต่ละคอลัมน์ให้อ่านง่าย สบายตา
 ตัวเลขเสนอเป็ นจุดทศนิยม
 มีเส้นขั้นแนวนอนระหว่างชื่อตารางกับข้อความในหัวตาราง และข้อความในหัวตาราง
กับตัวเลขในตาราง และเมื่อจบตาราง
 ระบุหน่วยที่ใช้ในตารางให้ชดั เจน เช่น คน เล่ม บาท เป็ นต้น
กรณี ที่นาตารางมาจากแหล่งอื่น ต้องระบุที่มาของตาราง ไว้ทา้ ยตารางให้ชดั เจน
3. แผนภูมิ
แผนภูมิมีหลายประเภท ที่นิยมใช้ในรายงานทางธุรกิจ ได้แก่ แผนภูมิแท่ง และแผนภูมิ
วงกลม
3.1 แผนภูมิแท่ง (bar charts หรื อ histograms) นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบที่อ่านเข้าใจง่าย
เหมาะสาหรับการนาเสนอข้อมูลในเชิงเปรี ยบเทียบ โดยอาจนาเสนอในแนวตั้ง (horizontal) หรื อ
แนวนอน (vertical) แผนภูมแิ นวตั้งเหมาะกับการเปรี ยบเทียบองค์ประกอบช่วงเวลาหนึ่ง ส่วน
แผนภูมิแนวนอนใช้เปรี ยบเทียบช่วงเวลาที่ต่างกัน ตัวเลขอาจอยูใ่ นหรื อนอกแผนภูมิ อาจเป็ น
แผนภูมิแท่งเดียวหรื อหลายแท่ง
ในการนาเสนอแผนภูมิแท่ง มีขอ้ ควรระวัง ดังนี้
 แผนภูมิแนวตั้งเป็ นการขยายให้ยาวขณะที่แผนภูมิแนวนอนดูส้ นั ทาให้ยงุ่ ยากในการ
อ่านและวิเคราะห์
 การเปรี ยบเทียบโดยใช้เส้นแสง เงา ในแผนภูมิทาให้ยากแก่การอ่าน
3.2 แผนภูมวิ งกลม (pie charts) เป็ นรู ปวงกลม นิยมนาเสนอข้อมูลแต่ละส่วนในภาพรวม
ทั้งหมดคือร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยอาจนาเสนอควบคู่กบั ตาราง แสดงตัวเลขและร้อยละ ตามที่ปรากฏ
ในแผนภูมิ อย่างไรก็ตามไม่มีความจาเป็ นมากนัก วิธีการที่ดีที่สุดคือเขียนคาบรรยายแต่ละส่วนข้าง
นอกแผนภูมวิ งกลม และโยงด้วยเส้นสั้น ๆ มายังข้อมูลแต่ละส่วนในวงกลมนั้น ๆ แต่ไม่ควรเขียน
ในวงกลมอาจทาให้ดูรกรุ งรัง
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3.3 แผนภาพหรือไดอะแกรม (diagrams) อธิบาย แสดงความสัมพันธ์และการทางานของ
ระบบต่าง ๆ เช่น ระบบการย่อยอาหารของร่ างกาย ระบบการศึกษาทางไกล กลไกการทางานของ
เครื่ องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ แผนภาพอาจจาแนกได้เป็ นแผนภาพแบบท่อน (block diogram) แบบ
รู ปภาพ (pictorial diagram) แบบแผนผัง (schematic diagram) และแบบเดินเส้น (wiring diagram)
(Barnett 1987 : 49) แต่การจะใช้รูปแบบใดขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์และเนื้อหาสาระของรายงาน
การเขียนแผนภาพจะต้องกาหนดหมายเลขและชื่อแผนภาพมีลกู ศรเชื่อมโยงแสดงความสัมพันธ์
และต่อเนื่องระหว่างส่วนต่าง ๆ มีคาอธิบายส่วนต่าง ๆ หรื อสัญลักษณ์เหมาะสมกับเนื้อที่ของภาพ
4. กราฟ

กราฟ (graphs) ถ่ายทอดแทนคาพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงการเปรี ยบเทียบ
หรื อแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต กราฟที่วาดอย่างดีแสดงบทสรุ ป
ได้อย่างสมบูรณ์ กราฟมีหลายรู ปแบบที่นิยมใช้ ได้แก่ กราฟเส้น (line graphs) อาจจะเป็ นกราฟเส้น
เดียว (simple line graph) นาเสนอข้อมูลชุดเดียว หรื อกราฟลายเส้น (multiple graphs) โดยแต่ละ
เส้นใช้ในการนาเสนอข้อมูลคนละชุด และใช้เส้นที่แตกต่างกัน เช่น เส้นจุด เส้นประ เส้นหนา หรื อ
ใช้สีที่แตกต่างกัน
การเขียนกิจกรรม
กิจกรรมหมายถึงงานที่กาหนดให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิ การจัดสภาพการเรี ยนรู้เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา กิจกรรมมีความสาคัญช่วยให้นกั ศึกษาทบทวนเนื้อหา สาระสาคัญ
ช่วยให้นกั ศึกษาทดสอบความรู้ ความเข้าใจของตน โอกาสได้แสวงหาความรู้และประสบการณ์
เพิ่มเติม เป็ นสิ่งเร้าให้นกั ศึกษาคิดและ ช่วยให้การเรี ยนรู้มคี วามน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น
กิจกรรมที่ดีตอ้ ง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา ครอบคลุมเนื้อหา เหมาะสมกับ
ระดับพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด ไม่มากและไม่ยากจนเกินไป จนทาให้นกั ศึกษาท้อแท้และ ขาด
แรงจูงใจ กิจกรรมสามารถวัดคุณลักษณะด้านต่างๆของผูเ้ รี ยน เช่น การวัดคุณลักษณะด้านพุทธ
พิสยั โดยใช้คาถามเป็ นสิ่งเร้าให้นกั ศึกษาตอบ การวัดคุณลักษณะด้านเจตพิสยั อาจใช้แบบบันทึก
การสังเกต แบบบันทึกการสัมภาษณ์และการวัดคุณลักษณะด้านทักษะพิสยั โดยใช้แบบบันทึกการ
สังเกต แบบทดสอบ
การอ้างอิงในเอกสารประกอบการสอน
การอ้างอิง คือ การบอกแหล่งที่มาของข้อมูลหรื อข้อความที่คดั ลอกมา หรื อเก็บแนวคิดมา
ใช้ในรายงานทางธุรกิจ เพื่อแสดงหลักฐานที่มาของข้อมูล อันเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณค่า
ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลและเนื้อหาสาระโดยรวมของรายงานทางธุรกิจนั้นๆ
รวมทั้งเรื่ อง
ลิขสิทธิ์ดว้ ย
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1. วัตถุประสงค์ของการอ้างอิง
การอ้างอิงข้อความที่คดั ลอก หรื อได้แนวคิดของผูอ้ ื่นจากการอ่านเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรื อสื่อ
อื่นใด ผูเ้ ขียนจาเป็ นต้องบอกแหล่งที่มา การอ้างอิงมีวตั ถุประสงค์สาคัญ คือ
1.1 เพิ่มพูนความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลและเนื้อหาสาระโดยรวม
1.2 ช่วยให้ผอู้ ่านทราบแหล่งที่มาของข้อความ สามารถตรวจสอบหลักฐานเดิมหรื อค้นคว้า
หาอ่านเพิม่ เติมได้
1.3 แสดงการรับรู้ลิขสิทธิ์ของผูอ้ ื่น
2. การเลือกและประเมินค่าแหล่งอ้างอิง
การอ้างอิงข้อมูลหรื อข้อความจากแหล่งใดก็ตาม จาเป็ นต้องเลือกและประเมินคุณค่าแหล่ง
อ้างอิงนั้น ถ้าใช้แหล่งอ้างอิงที่มีความเชื่อถือได้ ก็จะเพิ่มความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูล
ด้วย ข้อควรพิจารณาในการเลือกและประเมินคุณค่าแหล่งอ้างอิงที่สาคัญมีดงั นี้
2.1 ความเชื่อถือได้ พิจารณาจากผูเ้ ขียน ผูจ้ ดั ทา ผูจ้ ดั พิมพ์ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ควรเป็ นแหล่ง
ข้อมูลปฐมภูมิ กรณี บุคคลควรเป็ นผูม้ คี วามรู้ ประสบการณ์ ผลงานเกี่ยวข้อง เป็ นที่รู้จกั และยอมรับ
ในเรื่ องนั้น ๆ กรณี หน่วยงานควรพิจารณาความรับผิดชอบ กรอบอานาจ หน้าที่ ตัวอย่าง ข้อมูล
ธุรกิจการส่งออก ควรติดต่อกับส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น กรมส่งเสริ มการส่งออก
ความเชื่อถือได้นามาซึ่งความถูกต้องของข้อมูลด้วย
2.2 ความทันสมัยของข้อมูล เนื่องจากปัจจุบนั ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริ งด้วย ในการเขียนรายงานจึงควรพิจารณาความทันสมัยของข้อมูล
โดยพิจารณาจากปี ที่จดั พิมพ์ เผยแพร่ หรื อปี ที่จดั ทาเนื้อหา วารสารบางชื่อระบุเดือนปี ที่ผเู้ ขียน
จัดส่งต้นฉบับไว้ในบทความด้วย เนื่องจากช่วงเวลารอการพิจารณาและจัดพิมพ์อาจนานเป็ นปี
ข้อมูลจากเว็บไซด์ต่าง ๆ มีความทันสมัยมากกว่าสิ่งพิมพ์ แต่จาเป็ นต้องพิจารณาความเชื่อถือได้
ประกอบ เพราะอินเทอร์เน็ตเป็ นแหล่งข้อมูลสาธารณะมีขอ้ มูลหลากหลายทั้งดีและไม่ดีปะปนกัน
3. หลักการอ้างอิง
การอ้างอิงมีหลักการโดยทัว่ ไปดังนี้
3.1 อ้างอิงตามความเป็ นจริ ง คือมีความซื่อสัตย์ต่อข้อมูลที่นาเสนอ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและ
ต่อผูอ้ ื่น ถ้าคัดลอกมาก็ควรระบุให้ชดั เจน เพื่อแสดงถึงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตนเองและ
ป้ องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ดว้ ย
3.2 อ้างอิงตามความจาเป็ น หลีกเลี่ยงการ “ปะติด” “ปะต่อ” เพราะคัดลอกมา “ต่อ” กัน
หรื อระมัดระวังตัวจนทาให้ผลงานขาดความเป็ นตัวเอง ขาดความน่าอ่าน พึงระลึกว่า ข้อมูลใดเป็ น
เรื่ องสากลที่รู้ ประสบ และพูดได้ดว้ ยตนเอง ก็ไม่จาเป็ นต้องอ้างอิง เช่น กล่าวว่า “ห้องสมุดเป็ น
สถาบันทางสังคม” หรื อ “ยุคปัจจุบนั เป็ นยุคข้อมูลข่าวสาร” เช่นนี้ก็เป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป ไม่
จาเป็ นต้องอ้างอิง
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3.3 อ้างอิงตามสมควร พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 33 ระบุไว้ว่า “การกล่าว
คัด ลอก เลียน หรื ออ้างอิงงานบางตอนตามสมควร จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติน้ ี โดย
มีการรับรู้ถึงความเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิให้ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์ถา้ ได้ปฏิบตั ิตาม
มาตรา 32 วรรคหนึ่ง” อย่างไรก็ตามคาว่า “ตามสมควร” มิได้มีคาอธิบายชัดเจนว่าควรมีความยาว
หรื อปริ มาณเท่าใด คงจะต้องใช้ดุลพินิจและวิจารณญาณอย่างเหมาะสม
3.4 อ้างอิงให้ครบถ้วน การยกข้อความมาอ้างอิง ควรตัดตอนให้ขอ้ ความนั้นมีความ
สมบูรณ์ ครบถ้วนในตัวเอง มิฉะนั้นอาจให้ความหมายที่เปลี่ยนไปได้ เช่น ข้อความของ พล.ต.อ.เผ่า
ศรี ยานนท์ ที่มกั ถูกนามาอ้างเสมอว่า “ภายใต้ดวงอาทิตย์น้ ี ไม่มีสิ่งใดที่ตารวจไทยจะทาไม่ได้”
บ่อยครั้งถูกนามาใช้ในการปลุกจิตสานึกหรื อเข้าใจในทางที่ไม่ดีนกั ซึ่งแท้จริ งแล้ว ข้อความที่
สมบูรณ์ซ่ ึง พล.ต.อ.เผ่า ศรี ยานนท์ ให้คาขวัญตารวจไว้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2494 มีความว่า
“ภายใต้ดวงอาทิตย์น้ ี ไม่มีสิ่งใดที่ตารวจไทยทาไม่ได้ ในทางที่ไม่ขดั ต่อศีลธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี อนั ดีงาม และกฎหมายบ้านเมือง”
4. ความรู้เรื่องลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์มีความสาคัญผูเ้ ขียนควรให้ความสาคัญและศึกษาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 ซึ่งกล่าวถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ การคุม้ ครองลิขสิทธิ์ อายุแห่งการ
คุม้ ครองของลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิของนักแสดง การใช้
ลิขสิทธิ์ในพฤติการณ์พิเศษ คณะกรรมการลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงระหว่างประเทศ
คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง พนักงาน เจ้าหน้าที่ บทกาหนดโทษ
5. วิธีการอ้างอิง
การอ้างอิงมีวิธีการดังนี้
5.1 เชิงอรรถ (footnotes) คือการใส่หมายเลขกากับท้ายข้อความที่คดั ลอกหรื อเก็บแนวคิด
มาให้ตรงกับหมายเลขของรายการเชิงอรรถที่บอกแหล่งที่มา โดยทัว่ ไปเชิงอรรถจะอยูท่ า้ ยหน้า แต่
ละหน้าที่คดั ลอกข้อความมา อย่างไรก็ตามอีกแนวทางหนึ่งคือนาไปรวมพิมพ์ไว้ทา้ ยบทหรื อท้าย
บทความ (endnotes) กรณี ที่นาภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ หรื อภาพกราฟิ กอื่น ๆ มา ควรระบุที่มา
ใต้ภาพกราฟิ กนั้น ๆ
5.2 การอ้างอิงแทรกปนเนื้อหา โดยระบุแหล่งที่มาไว้ในวงเล็บ ซึ่งมีท้งั ระบบนามปี
และะบบหมายเลข ระบบนาม-ปี ได้รับความนิยม เพราะสะดวกและประหยัดเนื้อที่ในการจัดพิมพ์
มีแบบแผนเป็ นสากล ง่ายแก่การศึกษาและปฏิบตั ิ
5.3 บรรณานุกรม (bibliographies) หรื อเอกสารอ้างอิง (reference) เป็ นส่วนที่แสดงถึง
การศึกษาค้นคว้าวิจยั ของผูเ้ ขียนว่ามีความสมบูรณ์กว้างขวาง ลึกซึ้ง ทันสมัย น่าเชื่อถือมากน้อย
เพียงใด โดยทัว่ ไปคาว่าบรรณานุกรมรวมรายการเอกสารสิ่งพิมพ์ โสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่
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ผูเ้ ขียนศึกษาค้นคว้าทั้งหมด แม้ว่าจะไม่ได้คดั ลอกข้อความมา ส่วนคาว่า เอกสารอ้างอิง นิยมใช้กบั
รายการเอกสารสิ่งพิมพ์ โสตทัศน์ เฉพาะที่คดั ลอกและยกมาอ้างอิงในเนื้อหา
ตัวอย่าง การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ
1. บทนา
อุตสาหกรรมอาหารมีความสาคัญยิง่ ต่อเศรษฐกิจไทย ในปี พ.ศ.2539 สามารถสร้างมูลค่า 70,000 ล้าน
บาท และครองตลาดส่ งออกได้มากเป็ นอันดับ 4 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริ กา เดนมาร์ ก และแคนาดา2 แม้ใน
1

ภาวะวิกฤตมูลค่าส่งออกอาหารปี พ.ศ.2541 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2540 ถึง 24.5% และภาคเกษตร
เติบโต 2.8% ขณะที่อุตสาหกรรมหลักหลายประเภทขยายตัวลดลงอย่างมาก และผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP) ติดลบ 10.2%3 ในปี พ.ศ.2540 ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านแปรรู ป โดยเฉพาะ
น้ าปลาและเครื่ องปรุ งรสอาหารส่งออกกว่า 1,000 ล้านบาท ด้วยอัตราขยายตัวสูงขึ้นถึง 34%
มากกว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์อาหารหลักที่ส่งออกทุกประเภท4 ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพและความ
แข็งแกร่ งของอุตสาหกรรมนี้ที่จะช่วยชาติให้อยูร่ อดอย่างแท้จริ ง
ในศตวรรษที่ 21 อุตสาหกรรมอาหารจะยิง่ มีความสาคัญต่อชาติ องค์การเพื่ออาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดว่าในปี พ.ศ.2613 ผลิตภัณฑ์อาหารจะไม่เพียงพอต่อการเลี้ยง

ประชากรโลก5 และ 50% ของการค้าโลกจะเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งปัจจุบนั ไทยเป็ น
ประเทศเดียวในเอเชียที่เหลือผลผลิตการเกษตรส่งออกต่างประเทศได้ อุตสาหกรรมนี้จึงควรได้รับ
การส่งเสริ มอย่างยิง่
อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนผลการศึกษาในอดีตที่ผา่ นมาระหว่าง พ.ศ.2526-พ.ศ.2542
พบว่ามีการค้นคว้าวิจยั เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านแปรรู ปน้อยมากไม่ถึง 10% ของรายงานวิชาการ

1

นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ (2539) การศึกษาสภาวะและแนวโน้มการจ้างงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร, ฝ่ ายวางแผนเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
2
ทัศนา หาญพล (2539) “งานวิจยั เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดการค้าโลก” วารสารสุ โขทัย
ธรรมาธิราช ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิ งหาคม) 92-101
3
National Food Institute : NFI (1999), An Overview of Agricultural Food Industry in Thailand.
4
กรมเศรษฐกิจการพาณิ ชย์ กระทรวงพาณิ ชย์ (2541) เอกสารแสดงรายการสิ นค้าส่ งออกของไทยไป
ตลาดโลกปี 2539-2540
5
ประสาน ต่างใจ (2538) จักรวาลกับสั จธรรม : แควนตัมจิตวิญญาณ กรุ งเทพมหานคร พี. เค. พริ้ น
ติ้งเฮ้าส์
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ทั้งหมดที่เผยแพร่ สู่สาธารณะจานวน 524 เรื่ อง6 อีกทั้งงานวิจยั เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านแปรรู ป
ดังกล่าวนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกิน ความเชื่อ หรื อพฤติกรรมการบริ โภคเป็ นหลัก โดย
ไม่ได้ใช้หลักแนวความคิดทางด้านการตลาด (Marketing Concept) มาวิเคราะห์ และในจานวนนี้ไม่
พบการศึกษาที่นาเสนอกลยุทธ์การตลาดอาหารพื้นบ้าน ทั้ง ๆ ที่การตลาดเป็ นปัญหาสาคัญของ
เกษตรกรไทยมาตลอด

__________________________
6

รวบรวมรายงานวิจยั และวิทยานิพนธ์จากสภาวิจยั แห่ งชาติ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องที่จา้ งบุคคลภายนอก
และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดาเนินการวิจยั สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และสถาบันอาหารภาคเอกชน รวมทั้งบทความวิชาการจากวารสารต่าง ๆ จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
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ตัวอย่างบรรณานุกรม
จารุ วรรณ ธรรมวัตร นริ นทร์ พุดลา และอรอนงค์ รุ ทรเทวิน (2540). วัฒนธรรมการ
บริโภคอาหารของชาวอีสาน : การสื บสานภูมิปัญญาและมรดกจากธรรมชาติ.
พิมพ์ครั้งที่ 2 มหาสารคาม : คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ชโยดม สรรพศรี และคณะ (2542). โครงการศึกษาสิ นค้ าอุตสาหกรรมสาคัญของไทย
5 รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป. กรุ งเทพมหานคร ศูนย์วิจยั
เศรษฐศาตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนา หาญพล (2542). “งานวิจยั เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดการค้าโลก.”
วารสารสุ โขทัยธรรมาธิราช ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิ งหาคม) : 92-101.
ธีระ สู ตะบุตร และคณะ (2542). โครงการแผนกลยุทธ์ การวิจัยด้ านเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามวาระการวิจัยแห่ งชาติในภาวะวิกฤตเพื่อ
ฟื้ นฟูชาติ : ตลาดสิ นค้าเกษตรในปัจจุบันและตลาดสิ นค้ าที่มีศักยภาพ.
รายงานความก้ าวหน้ า. กรุ งเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ (2539). การศึกษาสภาวะและแนวโน้ มการจ้ างงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร. กรุ งเทพมหานคร ฝ่ ายวางแผนเศรษฐกิจรายสาขา
สถาบัน วิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ปรี ดี โชติช่วง และคณะ (2541). เครื อข่ ายสิ นค้า – ผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพใน
งานพัฒนาชุมชน. กรุ งเทพมหาตคร โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย
พัชรี ยุติธรรม (2539). พฤติกรรมการเลือกบริ โภคของชาวชนบทภาค
เหนื อ. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษา
นอกระบบ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : วารสารบริหารธุรกิจ ฉบับที่ 90 (เมษายน – มิถุนายน 2544) หน้า 42 และ 69

 หนังสื อ

รายงานการ
วิจยั
บทความใน
วารสาร
รายงานการ
วิจยั
รายงาน
การวิจยั

หนังสื อ
วิชาการ
วิทยานิพนธ์
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ตัวอย่างการอ้างอิงแทรกปนเนื้อหาระบบนาม-ปี
แนวคิดการวิเคราะห์ที่ความครอบคลุม (Janis & Mann, 1977) รวมถึง 1) ความรอบคอบในการหา
ทางเลือกต่าง ๆ 2) ความรอบรอบในการวิเคราะห์ให้ตรงตามจุดประสงค์ 3) ความรอบคอบในการประเมินถึง
ความเสี่ ยงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดตามขึ้นมา 4) ความรอบคอบในการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจถึง
ทางเลือกต่าง ๆ 5) การประเมินถึงทางเลือกของแนวปฏิบตั ิจากข้อมูลที่มีหรื อโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้วยความเป็ นกลาง
6) ตรวจทานถึงผลที่จะตามมาของทางเลือกต่าง ๆ ทั้งในแง่ที่เป็ นบวกและลบ 7) ทาการวางแผนโดยละเอียดตาม
แนวทางที่เลือก โดยพิจารณาถึงผลกระทบที่ตามมาด้วย
กระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้เป็ นตัวบ่งชี้ที่สาคัญของกระบวนการวางแผนที่มีประสิ ทธิภาพ ในทางปฏิบตั ิ
องค์กรควรสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับจากกระบวนการวิเคราะห์ตดั สิ นใจที่ครอบคลุมกับค่าใช้จ่าย
และเวลาที่ตอ้ งเสี ยไปจากการบริ หารจัดการขั้นตอนต่าง ๆ อย่างไรก็ดีผลจากการศึกษาวิจยั (Sabeherwal & King,
1995; Eisenhardt, 1989) พบว่าภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสู ง องค์กรจะได้รับประโยชน์มากกว่าผลเสี ย
จากกระบวนวิเคราะห์ที่ครอบคลุม

รายการบรรณานุกรมท้ายบทความ ( นาเสนอเฉพาะรายการที่นามาอ้างอิงในตัวอย่าง)
บรรณานุกรม
Eisenhardt, K.M. (1989). “Making Fast Strategic Decisions in High-velocity Environments.”
Academic of Management, 32, pp.543-576.
Janis, I.L. & Mann, L. (1977) . Decision-making, New York. Free Press
Sabeherwal, R. & King, W.R. (1995). “An Empirical Taxonomy of the Decision-making
Processes Concerning Strategic Applications of Information Systems.” Journal of
Management Information System, 11, pp.177-214.
ที่มา : เฉลิมศักดิ์ เลิสวงศ์เสถียร “คุณลักษณะสาคัญของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ระบบสาร
สนเทศ” วารสารบริหารธุรกิจ ปี ที่ 24 ฉบับที่ 92 (ตุลาคม-ธันวาคม 2544) หน้า 49-60
6. แบบแผนและตัวอย่างการอ้างอิง
การอ้างอิงมีกาหนดเป็ นแบบแผน ในวงการศึกษาจะจัดทาเป็ นคู่มือของแต่ละสถาบันการศึกษา
เช่น คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ สานักพิมพ์ใหญ่ ๆ หลายแห่ง จัดทาเป็ นคู่มือเป็ นของตนเอง
นอกจากนี้ ในแต่ละศาสตร์จะมีค่มู ือที่นิยมใช้ในศาสตร์ของตน เช่น การแพทย์ การศึกษา นอกจากนี้
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วารสารวิชาการหลายชื่อเรื่ องกาหนดแบบแผนการอ้างอิงไว้เป็ นแนวทางการจัดพิมพ์บทความใน
วารสารของตน
อย่างไรก็ตามมีขอ้ แนะนาว่า โดยทัว่ ไปไม่มีขอ้ จากัดว่า การอ้างอิงจะต้องเป็ นแบบใด แต่
จะต้องเป็ นแบบแผนสากล และใช้แบบเดียวกันโดยตลอดเล่มหรื อตลอดเรื่ อง ยกเว้นสถาบัน
สานักพิมพ์ หรื อวารสารแต่ละแห่งกาหนดไว้เป็ นแบบแผนใช้โดยเฉพาะ
คู่มือที่นิยมใช้เป็ นแบบแผนในการอ้างอิงของต่างประเทศ ซึ่งผูส้ นใจสามารถใช้เป็ น
แนวทางศึกษา มีตวั อย่างต่อไปนี้
6.1 คู่มือของมหาวิทยาลัยชิคาโก เป็ นแบบแผนที่นิยมใช้ในการอ้างอิงทางด้านอุตสาหกรรม
The Chicago Manual of Style : The Essential Guide for Writers, Editors and Publishers.
14 th ed. Chicago : University of Chicago Press, 1993.
6.2คู่มือของสมาคมจิตวิทยาอเมริ กนั
เป็ นแบบแผนที่นิยมใช้ในสาขาสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
American Psychological Association (APA). Publication Manual of the American
Psychological Association. 5th ed. Washington, D.C. : American Psychological
Association, 2001.
6.3 คู่มือของสมาคมภาษาสมัยใหม่ของอเมริ กา (Modern Language Association) นิยมใช้
ในงานเขียนทางวิชาการ โดยเฉพาะรายงานของนักศึกษา และในสาขามนุษยศาสตร์
Gibaldi, Joseph. MLA Style Manual and Guide to Scholarly Publishing. 2nd ed. New York :
Modern Language Association, 1998.
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แผนภูมิแสดงการอ้างอิง

การเขียนหรื อคัดข้อความทั้งโดยตรงหรื ออ้างอิงซ้ า
1. ส่ วนข้อความที่นามาอ้างอิง

การเขียนโดยการเรี ยบเรี ยงหรื อประมวลใหม่

2. ส่ วนที่มาของแหล่งอ้างอิง

แบบเชิงอรรถอ้างอิงท้ายหน้าหรื อท้ายเรื่ อง
แบบแทรกปนเนื้อหา

3. บรรณานุกรม

จริยธรรมในการเขียนเอกสารประกอบการสอน
จริ ยธรรมเป็ นสิ่งสาคัญยิง่ ประเด็นสาคัญที่ควรคานึงมีดงั นี้
1. ความซื่อตรงในการแสวงหา การใช้ และการนาเสนอข้อมูลที่ถกู ต้อง มีความน่าเชื่ อถือ
ตามหลักวิชาการอย่างมีระบบ ด้วยวิธีการที่สุจริ ตและแสดงถึงการเคารพสิทธิทางปัญญาของผูอ้ ื่น
เมื่อนาความคิดหรื อผลงานของผูอ้ ื่นมาใช้โดยมีการอ้างอิง
2. ความมีอิสระทางความคิด ปราศจากอคติส่วนตัวหรื อความลาเอียง การบิดเบือน
เบี่ยงเบนข้อมูล เพราะประโยชน์ส่วนตน พวกพ้อง ผูใ้ ห้ทุนสนับสนุน หรื อองค์กรของตน
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3. ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษา ผลการศึกษา การนาเสนอ รวมทั้งการ
นาไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบทั้งต่อบุคคล องค์การ และสังคมทุกระดับ
4. การรักษาความลับและความเป็ นส่วนตัว เคารพสิทธิส่วนบุคคล ปกป้ องข้อมูล จัดระบบ
รักษาความปลอดภัยข้อมูล ข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคล ไม่ให้มีการนาไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรื อ
เป็ นผลเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล หรื อองค์กร

กรณีตัวอย่ างกระบวนการเขียนเอกสารประกอบการสอน
1. ชื่อวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
3. ลักษณะวิชา
รายวิชาบังคับ
4. กลุ่มเป้ าหมาย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิค
วิชาเอกการจัดการสารสนเทศที่ลงทะเบียนเรี ยนเป็ นชุดวิชา
สุดท้ายก่อนสาเร็ จการศึกษา
5. คาอธิบายรายวิชา
การจัดการองค์การสารสนเทศ การพัฒนาทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหาใน
การจัดการสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ ภาวะผูน้ า บุคลิกภาพ
และการสมาคม การพัฒนาทางวิชาการวิชาชีพ การเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยา
วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ และความสามารถในการจัดการองค์การสารสนเทศ
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีความสามารถในการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในการจัดการ
สารสนเทศ
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้และความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการสารสนเทศ
4. เพื่อให้นกั ศึกษาพัฒนาภาวะผูน้ า บุคลิกภาพและการสมาคม
5. เพื่อให้นกั ศึกษาเพิ่มพูนคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาวิชาชีพ
7. การแบ่ งโครงเรื่ อง
1. การจัดการองค์การสารสนเทศ
2. การตัดสินใจและการแก้ปัญหาในการจัดการสารสนเทศ
3. เทคโนโลยีกบั การจัดการสารสนเทศ
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4. การจัดการสารสนเทศดิจิทลั
5. การพัฒนาภาวะผูน้ า
6. บุคลิกภาพและการสมาคมในวิชาชีพและในสังคม
7. การพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ
8. การเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาวิชาชีพ
8. การเขียนแผนการสอนและเนื้อหา
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