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ใบความรู้ ล าดบัท่ี ๑๑ 

สาระการเรียนรู้ 

เร่ือง  การพดู 

 

การเขียนรายงานเป็นการบนัทกึความรู้ที่ได้จากการศกึษาค้นคว้าในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่แล้วราบรวมความรู้ที่ได้นัน้มา
เขียนเรียบเรียงใหมอ่ยา่งมีระบบแบบแผน เพื่อเสนอเป็นสว่นประกอบของการศกึษาวิชาตา่ง ๆ  การท ารายงานจงึเป็น
การศกึษาด้วยตนเองอนัจะท าให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองที่ศกึษาได้ดียิง่ขึน้ 

 ส่วนประกอบของรายงาน 

๑) สว่นน าเร่ือง  ประกอบด้วย 

๑. ปกนอก  มีวธีิการเขียนดงันี ้
๑.๑ สว่นบน เขียนช่ือรายงาน 

๑.๒ สว่นกลาง เขียนช่ือ นามสกลุผู้ท ารายงานโดยไมต้่องเขียนค าน าหน้าช่ือ นาย หรือนางสาว อาจเขียน
ชัน้ท่ีศกึษา เลขท่ีของผู้ท ารายงานไว้บรรทดัถดัไปด้วยก็ได้และถ้าเป็นรายงานกลุม่ ให้เขียนช่ือเรียงไว้คนละ
บรรทดั 

๑.๓ สว่นลา่ง แบง่ออกเป็น ๓ บรรทดั 

  - บรรทดัแรก เขียนช่ือ รหสัวชิา และรายวิชาท่ีเขียนรายงาน โดยใช้ค าวา่ “รายงานนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของ
การศกึษา วิชา.......” 

- บรรทดัที่ ๒ เขียนช่ือโรงเรียน 

- บรรทดัที่ ๓ เขียนภาคเรียน และปีการศกึษา ที่เขียนรายงาน 

                      การเขียนหน้าปก ควรกะระยะตวัอกัษรที่จะเขียนให้อยูก่ึ่งกลางหน้ากระดาษ  โดยเว้นท่ีวา่งทางด้านซ้ายและ
ขวาให้เทา่กนัและเว้นช่องวา่งสว่นบน กลางและลา่งให้เทา่ ๆ กนัด้วย 

๒. ใบรองปก เป็นกระดาษเปลา่หนึง่แผน่ ตอ่จากปกนอก 

๓. ปกใน เขียนข้อความเช่นเดียวกบัปกนอก 

๔. ค าน า ควรแบง่เป็น ๓ ยอ่หน้า และควรกลา่วถึงรายละเอียด ดงันี ้
                           ยอ่หน้าท่ี ๑ กลา่วถึงจดุมุง่หมายของการเขียนรายงาน เป็นการเกร่ินน าถึงสาเหตหุรือแรงบนัดาลใจที่
ศกึษาค้นคว้าในการท ารายงานครัง้นี ้

            ยอ่หน้าท่ี ๒ กลา่วถึงขอบเขตของเนือ้หาในรายงานอยา่งยอ่ ๆ วา่กลา่วถึงอะไรบ้าง 

                          ยอ่หน้าท่ี ๓ กลา่วขอบคณุผู้ทีใ่ห้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือ หรือให้ความสนบัสนนุ อนัมีสว่นท าให้
รายงานฉบบันีส้มบรูณ์ 

 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 

เร่ือง  การเขียนรายงาน 



-๓๖- 
 

๕. สารบญั หมายถึง บญัชีหวัข้อส าคญัและหวัข้อยอ่ยในรายงานทัง้หมด  โดยเขียนเรียงล าดบัตามท 

ปรากฏในรายงานตัง้แตห่น้าแรกจนถึงหน้าสดุท้ายพร้อมทัง้บอกเลขหน้าด้วยวา่ หวัข้อนัน้ ๆ อยูห่น้าใดเพื่อสะดวกในการ
ค้นคว้า  (ค าวา่  “สารบญั” ให้เขียนไว้กลางหน้ากระดาษไมต้่องขีดเส้นใต้ สว่นหวัข้อส าคญัและหวัข้อยอ่ยให้เขียนไว้ทาง
ซ้ายมือ สว่นตวัเลขบอกหน้าให้เขียนไว้ทางขวามือ ถ้าเป็นรายงานสัน้ ๆ อาจจะไมต้่องมีสารบญัก็ได้) 

๒) สว่นเนือ้เร่ือง  ประกอบด้วย 

๑. บทน า เป็นสว่นที่บอกเหตผุลและวตัถปุระสงค์ในการท ารายงานเร่ืองนัน้ ชีแ้จงขอบเขตของเร่ือง บอกให้
ทราบวา่การท ารายงานนัน้มีความมุง่หมายอยา่งไร งานค้นคว้ากว้างหรือแคบเพียงใด ใช้วธีิด าเนินการ
ศกึษาค้นคว้าอยา่งไร มีการจดัระเบียบข้อมลูอยา่งไร มสีมมตุิฐานของการศกึษาค้นคว้าอยา่งไร 

๒. เนือ้หา คือ ข้อมลูทัง้หมดท่ีได้จากการเลือกสรรจากการศกึษาค้นคว้าทัง้หมดและให้จดัระเบียบข้อมลูนัน้
อยา่งด ีถ้ามีเนือ้เร่ืองยาวมากควรแบง่เป็นบท ถ้าเป็นเร่ืองเล็ก ๆ ก็แบง่เป็นหวัข้อเร่ือง ตวัเร่ืองจะ
ประกอบด้วยหวัข้อใหญ่ หวัข้อรอง หวัข้อยอ่ยแตล่ะหวัข้อจะมีสารัตถะขยายความ ได้แก่ เร่ืองราว   
ข้อเท็จจริง ข้อมลู  ภาพ แผนภมูิ ฯลฯ ในการเขียนเนือ้หา ถ้าผู้ เขียนเรียบเรียงจากการค้นคว้าจากแหลง่อ่ืน 
เช่น หนงัสือ วารสารสมัภาษณ์ ฯลฯ ผู้ เขียนควรระบขุ้อความตอนใด อ้างมาจากแหลง่ใด โดยให้
รายละเอียดยอ่ ๆ ของแหลง่ที่ใช้แทรกไว้ในเนือ้ความ เพือ่เป็นแนวทางส าหรับผู้อ่านที่ต้องการศกึษา
เพิ่มเติมและเพื่อแสดงมารยาทในการเขียนรายงานวิชาการของผู้ เขียน 

๓. บทสรุป  มิใช่การยอ่ความโดยน าเนือ้หาสาระมากลา่วซ า้  แตเ่ป็นการวิเคราะห์ข้อมลูและสาระส าคญัเพือ่
ประมวลแง่มมุตา่ง ๆ ที่นา่สนใจ แล้วน ามาเรียบเรียงเป็นบทสรุป   

๓)  สว่นท้าย ประกอบด้วยเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้
 ๑. บรรณานกุรม  เป็นบญัชีประมวลรายช่ือหนงัสอื วารสาร และเอกสารตา่ง ๆ ที่ใช้ในการศกึษา 

ค้นคว้า ถ้ามีเอกสาร ๕ เลม่ ให้ใช้ค าวา่ “เอกสารอ้างอิง”  การเขียนบรรณานกุรมต้องเขียนตามรูปแบบที่ก าหนด 

 ๒. ภาคผนวก  เป็นเร่ืองที่น ามาเพิ่มเติมช่องวา่งให้สมบรูณ์ แตม่ิใช่เนือ้หาโดยตรงของเร่ือง  จดัแยกไว้ 

ท้ายเลม่ ถ้ามีหลายเร่ืองก็จดัเป็นภาคผนวก ก    ภาคผนวก ข 

ขัน้ตอนในการเขียนรายงาน 

 การเขียนรายงานนัน้ นอกจากจะต้องวางรูปแบบให้ถกูต้องแล้ว  ขัน้ตอนการเขียนรายงานก็เป็นส่ิงส าคญัที่จะต้อง
ปฏิบตัิให้ถกูต้องและเป็นไปตามล าดบั 

 ๑. การเลือกหวัข้อเร่ืองที่จะเขียนรายงาน 

     ถ้าเป็นการเขียนรายงานโดยทัว่ไป ผู้สอนมกัจะเป็นผู้ก าหนดหวัข้อเร่ืองให้ แตถ้่ามีโอกาสเลือกเร่ืองที่จะท า
รายงานเอง ควรยดึแนวทางการเลือกหวัข้อ ดงันี ้

- เลือกหวัข้อเร่ืองที่นา่สนใจ และให้ประโยชน์มากพอสมควร 

- เลือกหวัข้อเร่ืองที่สามารถหาหนงัสือค้นคว้าอ้างอิงได้ง่ายและมีมากพอ 

 

 



-๓๗- 

- เลือกหวัข้อที่ไมก่ว้างหรือแคบจนเกินไป เพราะถ้ากว้างเกินไปจะเขียนรายงานได้ไมค่รอบคลมุ 

เนือ้เร่ืองและถ้าแคบเกินไป จะไมส่ามารถเขียนรายงานให้มีความยาวพอเหมาะได้ 

 ๒. การจดัเตรียมเอกสารอ้างอิง 

      เมื่อเลือกหวัข้อที่จะเขียนรายงานได้แล้ว ขัน้ตอนตอ่ไป คอื การค้นคว้าและรวบรวมเอกสารท่ีจะน ามาใช้เขียน
รายงานไว้ให้มากที่สดุ ซึง่อาจจะได้แก่ หนงัสอื วารสาร นิตยสาร หนงัสอืพิมพ์หรืออ่ืน ๆ 

 ๓. การเขียนโครงเร่ือง  
      การเขียนโครงเร่ือง คือ การวางแนวทางไว้อยา่งยอ่ ๆ วา่จะเขียนรายงานเก่ียวกบัเร่ืองที่เลอืกไว้ในแนวทางใด 
และจะมีขอบเขตของเนือ้หากว้างหรือแคบเพียงใด การวางโครงเร่ืองไว้ลว่งหน้าจะช่วยให้ไมเ่ขียนออกนอกเร่ือง  ทัง้ยงัช่วย
ให้เนือ้หามีความสมัพนัธ์ตอ่เนื่องกนัไปเป็นขัน้ตอนโดยสมบรูณ์อีกด้วย โครงเร่ืองที่ดจีะต้องประกอบด้วย หวัข้อใหญ่ หวัข้อ
ยอ่ย  ให้ใช้แผนผงัความคดิ หรือผงัมโนทศัน์มาช่วยในการวางโครงเร่ือง 

 ๔. การบนัทกึข้อมลูจากเอกสารอ้างอิง 

      โดยทัว่ไปนิยมบนัทกึลงข้อมลูลงใน “บตัรบนัทกึ”  ขนาด ๓ x ๕, ๔x๖,  หรือ ๕x๗ นิว้  แตค่วรเป็นขนาดเดียวกนั
ทัง้หมด มคีวามหนาพอให้ทรงตวัได้ไมห่กังอเมื่อเรียงตัง้เพื่อสะดวกส าหรับการเก็บรวบรวมและน าไปใช้  โดยซือ้ได้จากร้าน
เคร่ืองเขียน หรือท าเอง โดยใช้สมดุฉีกชนิดหนาก็ได้ 
      รูปแบบของการบนัทกึ ประกอบด้วยรายการหลกั ๔ ประการ คือ 

      ๑. หวัข้อเร่ือง 

      ๒. รายการหนงัสอืหรือแหลง่ข้อมลูท่ีค้นคว้าโดยบนัทกึตามแบบบรรณนกุรม 

      ๓. เลขหน้า เฉพาะข้อความท่ีจดบนัทกึ 

      ๔. เนือ้หาสาระของเร่ืองที่ค้นคว้า 

      ลกัษณะของการบนัทกึในแตล่ะแผน่ใช้บนัทกึเนือ้หาเพียงหวัข้อเดียว  แม้เป็นหวัข้อเดียวกนั ถ้าบนัทกึจาก
หนงัสือตา่งเลม่กนั ก็แยกบตัรบนัทกึหวัข้อเร่ืองละแผน่ หรือเป็นหนงัสอืเลม่เดียวกนั แตบ่นัทกึตา่งเลม่กนัก็แยกบตัรบนัทกึ
เช่นกนั กรณีที่บตัรบนัทกึแผน่เดียวเก็บเนือ้หาไมห่มดก็สามารถบนัทกึตอ่บตัรที ่๒ หรือ ๓ ได้โดยเขียนให้ทราบวา่มีบตัรตอ่ 

 ๕. การเรียบเรียงเนือ้เร่ืองรายงาน 

      การเรียบเรียงเนือ้เร่ืองรายงานนีจ้ะต้องพยายามเรียบเรียงอยา่งรอบคอบ อยา่ให้เกิดความผิดพลาดอนัท าให้
เนือ้หาวิชาการผิดเพีย้นไปได้ การเรียบเรียงเนือ้เร่ืองนีม้ขีัน้ตอนควรปฏิบตัคิือ 

     ๑. รวบรวมบตัรบนัทกึทัง้หมด  แล้วจดัหมวดหมูข่องเนือ้หาตามหวัข้อของบตัรบนัทกึท่ีสอดคล้องกบัโครงเร่ือง 

    ๒. อ่านบตัรบนัทกึท่ีเขียนและรวบรวมเป็นหมวดหมูน่ัน้อยา่งละเอียดทีละหวัข้อ 

    ๓. เรียบเรียงเนือ้หาของแตล่ะหวัข้อจากบตัรบนัทกึท่ีบนัทกึไว้  โดยอ้างถึงสิง่ที่เหมือนหรือตา่งกนัเรียบเรียงให้เนือ้
เร่ืองเดียวกนัอยา่งสมบรูณ์ด้วยส านวนภาษาของตนเอง 

 
 
 
 
 



-๓๘- 
    ๔. การเรียบเรียงเนือ้หา ต้องแสดงความคดิเห็นของตนเองแทรกลงไปด้วยอยา่เพยีงแตร่วบรวมจากข้อเท็จจริง
เพียงอยา่งเดียว แตค่วามคดิเห็นนีต้้องเป็นความคดิเห็นท่ีเป็นหลกัการถกูต้องตามข้อเท็จจริงที่เป็นไปได้ 

   ๕. การเรียบเรียงเนือ้เร่ือง ถ้าตอนใดต้องการความชดัเจน นา่เช่ือถือให้อ้างค าพดูหรือข้อเขียนของบคุคล
ผู้ทรงคณุวฒิุนัน้ โดยท าเป็นอัญประกาศ (ข้อความท่ีคดัลอกมาจากหนงัสืออ้างอิง) แทรกไว้ 
   ๖. การเรียบเรียงเนือ้หาในแตล่ะหวัข้อ ต้องขยายเนือ้หาเหลา่นัน้ให้มีใจความที่แจม่แจ้งชดัเจนโดยเพิ่มสว่นขยาย

ลงในเนือ้ความซึง่ต้องยดึหลกัวา่ สว่นขยายที่เพิ่มนัน้ต้องไมม่ีใจความส าคญัมากเกินกวา่ท่ีบนัทกึมา 

   ๗. เมือ่เรียบเรียงเนือ้หาของแตล่ะหวัข้อครบหมดทกุหวัข้อตามโครงเร่ืองแล้ว น าเนือ้หาที่เรียบเรียงนัน้มาเขียนตอ่

กนัเป็นเร่ืองยาวโดยเขียนข้อความท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมเพื่อเช่ือมแตล่ะหวัข้อให้มีความเก่ียวเนื่องสมัพนัธ์กนัโดยตลอด 

  อนึง่ ในการเขียนรายงานนัน้จะต้องเขียนลงในกระดาษ ดงันี ้

 ตวัอยา่ง การเว้นขอบกระดาษในการเขียนรายงาน 

                                                                                                                    ๑.๕ นิว้ 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                 ขอบกระดาษด้านนอก 
 

 

                                                                ๑.๕นิว้                                                                   ๑นิว้ 

 

 

 

                                                                                                                               กรอบในตีเส้นด้วยดินสอด า 

                                                                                                                               ให้เห็นเป็นแนวและ 

                                                                                                                               ให้เขียนอยูใ่นกรอบเทา่นัน้                       
  

๖. การเขียนบรรณานกุรม 

     หลกัเกณฑ์การเขียนบรรณานกุรม มีดงันี ้

     ๑. เขียนค าวา่ บรรณานกุรม กลางหน้ากระดาษตอนบน โดยไมต้่องขีดเส้นใต้ 

     ๒. ถ้ารายงานที่เขียนมีเอกสารท่ีใช้อ้างอิงไมถ่ึง ๕ เลม่ ให้ใช้ค าวา่ หนงัสอือเุทศ”  หรือ “หนงัสืออ้างอิง”  แตถ้่ามี

เอกสารอ้างอิงตัง้แต ่๕ เลม่ขึน้ไป จึงใช้ค าวา่ “บรรณานกุรม” 

     ๓. เอกสารอ้างอิงที่น ามาเขียนบรรณานกุรมให้เขียนเรียงล าดบัตามพยญัชนะต้นตวัแรกของช่ือผู้แตง่ โดยไมต้่อง

มีเลขหน้าข้อเป็น ๑ , ๒ และ ๓ 

 

 

๑นิว้ 



-๓๙- 

     ๔. การเขียนช่ือผู้แตง่ของเอกสารอ้างอิงในบรรณานกุรม มีวิธีเขียนดงันี ้

  ๔.๑ ถ้าผู้แตง่ ๒ คน ให้ใช้ค าวา่ “และ”  เช่ือมระหวา่งช่ือ เช่น 

                                     บญุเลิศ เนียมเจริญ  และวิวฒัน์  นาสา. 

  ๔.๒ ถ้าผู้แตง่ ๓ คน ให้ใช้เคร่ืองหมายจลุภาค (,) คัน่ระหวา่งช่ือที่ ๑ และ ๒ ใช้ “และ” เช่ือมช่ือที่ ๓ เช่น       

ประกอบ  ใช้ประการ, ประยทุธ สิทธินนัท์ และสมบรูณ์   คนฉลาด. 

  ๔.๓ ถ้าผู้แตง่มากกวา่ ๓ คน ให้ใช้ค าวา่ “และคนอ่ืน”  หรือ “และคณะ”  ตอ่ท้ายช่ือแรก  เช่น 

                                     นริยทุธ  วนัเพ็ญ  และคณะ. 

  ๔.๔ ถ้าผู้แตง่เป็นบคุคลท่ีมียศ หรือ บรรดาศกัดิ์ ให้เขียนช่ือผู้แตง่จริง ๆ ไว้ข้างหน้าแล้วจึงตามด้วยยศ หรือ

บรรดาศกัดิ์ของผู้แตง่ เช่น     

                                              คกึฤทธ์ิ  ปราโมช, ม.ร.ว. 

           อปุกิตศิลปะสาร, พระยา 

  ๔.๕ ถ้าผู้แตง่ใช้ช่ือหนว่ยงานเป็นผู้แตง่ ให้เขียนช่ือหนว่ยงานก่อน  และถ้ามีหนว่ยงานยอ่ยด้วยให้เอา

หนว่ยงานใหญ่ขึน้ก่อน  เช่น 

          ศิลปากร, มหาวิทยาลยั. 

          ศกึษาธิการ, กระทรวง, กรมวิชาการ. 

                                              ยกเว้น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไมต้่องใช้หลกัการนี ้

  ๕. ถ้าเอกสารอ้างอิงมีผู้แตง่หลายคน ให้เรียงล าดบัเอกสารโดยใช้อกัษรต้นช่ือของผู้แตง่คนแรกเป็นหลกั 

  ๖. ถ้าช่ือผู้แตง่ซ า้กนั ให้เรียงล าดบัตามอกัษรต้นนามสกลุของผู้แตง่ แตถ้่าผุ้แตง่เป็นคนเดียวกนั ให้

เรียงล าดบัช่ือตามเอกสาร 

  ๗. การเขียนบรรณานกุรม ให้เร่ิมเขียนรายการแรกชิดขอบกระดาษด้านซ้ายและถ้าเขียนบรรทดัเดียวไมจ่บ 

ให้ขึน้บรรทดัที่ ๒ โดยยอ่หน้าเข้าไปประมาณ ๗ – ๘ อกัษร 

การเขียนบรรณานกุรมจากเอกสารอ้างอิงประเภทตา่ง ๆ 

 ๑) หนงัสอื 

     ช่ือผู้แตง่  นามสกลุ. ชื่อหนังสือ. ครัง้ที่พิมพ์. สถานทีพ่ิมพ์ : ส านกัพิมพ์หรือโรงพมิพ์, ปีที่พิมพ์. 

                 เช่น   ประสิทธ์ิ  กาพย์กลอน. การเขียนภาคปฏิบตัิ. กรุงเทพมหานคร :  ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๑๘ 

 

 

 

 

 



-๔๐- 

 ๒) บทความจากหนงัสอื 

      ช่ือผู้ เขียนบทความ. “ช่ือบทความ,”  ช่ือหนงัสอื. สถานที่พิมพ์ :  ส านกัพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปีที่พมิพ์.  

                   หน้าทัง้หมดของบทความ   เช่น 

      ด ารงราชานภุาพ, สมเดจ็ฯกรมพระยา. “เร่ืองสร้างพระบรมรูปทรงม้า,”  ประชมุพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ด.  

                   พระนคร : โรงพมิพ์ครุุสภา, ๒๕๐๔. หน้า ๕๙ – ๖๐. 

 ๓) บทความในวารสารหรือนิตยสาร 
  

ตวัอยา่งการวางโครงเร่ือง รายงานเร่ือง “ปัญหาการจราจร” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาการจราจร 
๒ 

ปัญหาเร่ืองถนน 

๑ 

บทน า 
๕ 

บทสรุป 

๔ 

ปัญหาเร่ืองบคุคล 

๓ 

ปัญหาเร่ืองรถ 

 ได้แก่ ด้านปริมาณ 

ได้แก่  ด้านคณุภาพ 

เกิดจากผู้ขบัข่ี 
เกิดจาก 

เจ้าหน้าที่ 


