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การเขยีนความเรยีงข ัน้สงู  (Extended – Essay) 

ธรรมชาตวิชิา     เป็นสาระวา่ดว้ยการศึกษาคน้ควา้อยา่ง
อิสระ  (independent research) ในเร่ืองท่ีผูเ้รียนสนใจ ซ่ึงมา
จากการท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนจากสาระการเรียนรู้  เนน้การฝึก
กระบวนการคน้ควา้ดว้ยตนเอง  การถ่ายทอด ส่ือความหมาย  
แนวคิดและขอ้มูลเป็นความเรียง  ลกัษณะเป็นความเรียงทางวชิาการ
ท่ีมีเน้ือหาเช่ือมโยงอยา่งเป็นขั้นตอน สมเหตุสมผลท่ีสละสลวย โดย
ใชค้  าจ  านวน  4,000  ค า  แต่ครูจ าเป็น อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเขา้ใจวา่  
การเขียนความเรียงขั้นสูง ไม่ใช่ การเขียนรายงานการวจิยั 5 บท  แต่
เป็นการ เขียนความเรียงทางวชิาการท่ีใชข้อ้มูลจากการคน้ควา้
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อการอธิบาย  แสดงผลการศึกษา
คน้ควา้ โตแ้ยง้และสนบัสนุนอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 

 
วตัถปุระสงค ์  การเรียนการสอนการเขียนความเรียงขั้นสูง    
มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียน 
(1)  คน้ควา้หาความรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ีตนสนใจและตอ้งการคน้ควา้หา ความรู้เพิ่มเติม 
(2)  พฒันาทกัษะการเขียนรายงานการคน้ควา้อยา่งอิสระ โดยใชค้  าส าหรับการเขียนผลงาน     
จ  านวน 4,000 ค า 

  (3)  พฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรค ์และการคิดวเิคราะห์  
 (4)  มีความรู้  ความเขา้ใจในกระบวนการคน้ควา้ท่ีเหมาะสมส าหรับ
 แต่ละสาขาวชิา 

(5)  มีวธีิการและสั่งสมประสบการณ์ในการคน้ควา้หาความรู้ดว้ย
สติปัญญาของตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
  การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน   

สาระการเขียนความเรียงขั้นสูง     
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนความเรียงขั้นสูง  
เป็นภาระงานและหนา้ท่ีของทุกฝ่าย ไดแ้ก่ โรงเรียน   ครูผูส้อน  ครูท่ี
ปรึกษาและผูเ้รียน  จ  าแนกไดด้งัน้ี 
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ภาระงานของโรงเรยีน     เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีมาตรฐาน   
โรงเรียนตอ้งมีการด าเนินงาน   ดงัต่อไปน้ี  
1. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา โดยบรรจุสาระการเขียนความเรียงขั้นสูง   ไวใ้นส่วนท่ี
เป็นสาระเพิ่มเติม  หรือบูรณาการเป็น  1  หน่วยการเรียนรู้  ช่ือ  การเขียนความเรียงขั้นสูง 
2. แตง่ตัง้ครูผูส้อน  ท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาแนะน าในการผลิตผลงานการเขียนความเรียง
เก่ียวกบัหวัขอ้/เร่ีองท่ีผูเ้รียนเลือกและสนใจคน้ควา้  แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัสาระ/
วชิาท่ีผูเ้รียนสนใจ 
3. พฒันาบุคลากร :  อบรมครูผูส้อนเร่ืองโรงเรียนมาตรฐานสากล หลกัสูตรและการ
จดัการเรียนการสอนสาระการเขียนความเรียงขั้นสูง 

  

ภาระงานของครทูีป่รกึษา    ครูท่ีปรึกษามีหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
1. ส่งเสริม กระตุน้สนบัสนุน ช้ีแนะใหผู้เ้รียนรู้จกัวธีิการคิดคน้ควา้เก่ียวกบัหวัขอ้/เร่ืองท่ี
ผูเ้รียนเลือกคน้ควา้ 

  2. ช่วยเหลือ  แนะน าผูเ้รียนในการคน้ควา้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

   3. ช่วยเหลือแนะน าผูเ้รียนสามารถเขียนรายงานการคน้ควา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามเกณฑก์ าหนด  

4. ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานการคน้ควา้ของผูเ้รียน
ก่อนส่งงานแก่ครูผูส้อนพิจารณาเก่ียวกบัการขโมยความคิดผูอ่ื้น 
การน าผลงานหรือความคิดเห็นของผูอ่ื้นมาอา้งอิงเป็นของ
ตนเองหรือไม่ หากมีจะตอ้งช้ีแจง้ใหผู้เ้รียนแกไ้ข   เป็นตน้ 
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ภาระงานของผูเ้รยีน   ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบ   ดงัน้ี 
1. เลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้พื้นฐาน โดยใหผู้เ้รียนลงทะเบียนเรียน ตวัอยา่ง
แบบฟอร์ม   ดงัน้ี 
แบบฟอร์มส าหรับการเรียนสาระการเขียนความเรียงชั้นสูง  ( Extended – Essay ) 

 
 
 
 

2.  ศึกษาและก าหนดความเขา้ใจเกณฑก์ารวดัและประเมินผล “ผลงานของผูเ้รียน” 
3.  ก าหนดแผนการท างาน และก าหนดวนัส่งงาน ก าหนดระยะเวลาการวางแผนการศึกษาคน้ควา้จาก
แหล่งคน้ควา้รวมทั้งการวางแผนการเขียนเรียบเรียงผลงาน คือ  รายงานผลการคน้ควา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเขียนเรียงความข ัน้สงู ( Extended- Essay) 

 
ช่ือ....................................................................................................                                                         
ชั้น  .................................................................................................. 
สาระการเรียนรู้  ...............................................................................  
ช่ือเร่ือง/ค าถาม............................................................................ ส าหรับการคน้ควา้
........................................................................................................  

      .......................................................................................................... 
      ........................................................................................................... 

ช่ือครูผูส้อน    .................................................................................. 
ช่ือครูท่ีปรึกษา  ................................................................................ 
ช่ือนกัเรียน       .................................................................................                  
ลายมือช่ือนกัเรียน  ........................................................................... 
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ตัวอยา่งแผนการท างานของผูเ้รยีน 
วนั / เดือน / ปี กจิกรรม 

( 1  ภาคเรียน ) 
พฤษภาคม  
สัปดาห์ที่  1 
สัปดาห์ที่  2 
สัปดาห์ที่  3 
สัปดาห์ที่  4 

 
 
-  เลอืกหัวข้อเร่ือง 
-   เรียบเรียงช่ือเร่ือง/หัวข้อ ส าหรับค้นคว้า 
-  พบครูที่ปรึกษาส่งและหารือหัวข้อเร่ือง 
-    พบครูที่ปรึกษาและบรรณารักษ์ 

 มถุินายน 
สัปดาห์ที่  1 
 
สัปดาห์ที่  2 
สัปดาห์ที่  3 
สัปดาห์ที่  4 

 
-    พบครูที่ปรึกษาเสนอโครงร่าง (outline) 
-    พบครูที่ปรึกษาหารือและขอค าแนะน าเร่ืองรายการ  
     หนังสือหรือเอกสารที่ควรอ่านและการเขียน 
     เอกสารอ้างองิส าหรับการจดัท าบรรณานุกรม 

-     ส่งผลการค้นคว้าครูที่ปรึกษา 

กรกฎาคม  
สัปดาห์ที่  1 
สัปดาห์ที่  2 
สัปดาห์ที่  3 
สัปดาห์ที่  4 

 
-    อ่านเอกสารอ้างองิและค้นคว้าเอกสาร 

-     อ่านเอกสารอ้างองิและค้นคว้าเอกสาร 
-     ส่งผลการค้นคว้าแก่ครูที่ปรึกษา 
-      เรียบเรียงเขียนงานฉบับร่าง  ฉบับที่1  

สิงหาคม   
สปัดาห์ท่ี  1 
สปัดาห์ท่ี  2 
สปัดาห์ท่ี  3 
สปัดาห์ท่ี  4 

 
-   เรียบเรียงเขียนงานฉบับร่าง  ฉบับที่ 1 

-   ส่งงานเขียนฉบับร่างให้แก่ครูที่ปรึกษา 
-   ครูที่ปรึกษาตรวจแก้ไขงาน 

-  จดัท าฉบับจริง 

กนัยายน  
 สปัดาห์ท่ี  1 
สปัดาห์ท่ี  2 
สปัดาห์ท่ี  3 
สปัดาห์ท่ี  4 

 
-   จดัท าฉบับจริง 
-  ส่งฉบับจริง 
-  ผู้เรียนพบครูผู้สอนเพือ่นัดหมายการสอบปากเปล่า( Oral 
)  เพือ่น าเสนอผลงาน  
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อน่ึง เพื่อการตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงานของผูเ้รียน   
ครทูีป่รกึษา ควรมีแบบตรวจสอบซ่ึงสามารถใชส้ าหรับเป็นเกณฑใ์นการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของผลงาน  ดงัน้ี 

ล าดบั รายการ ผลการตรวจสอบ 
(ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง) 

1 การใชค้ าในการเขียนเรียบเรียง จ านวน 4,000 ค า  
2 มีหนา้สารบญั  
3 มีหมายเลขก ากบัผลงานทุกหนา้  
4 มีการอา้งอิงโดยใชแ้ผนภูมิ  แผนผงั กราฟ ดชันี ฯลฯ อยา่งเหมาะสม  
5 มีการอธิบายความหมายและใหค้ าจ ากดัความของประเดน็ท่ีไม่ชดัเจน  
6 การเขียนบรรณานุกรมถกูตอ้งตามรูปแบบท่ีก าหนด  
7 มีการอา้งอิงเอกสารหรือหลกัฐานอยา่งต่อเน่ืองและถกูตอ้ง   
8 มีการเขียนเอกสารอา้งอิงครบถว้นไวใ้นบรรณานุกรม  
9 เอกสารอา้งอิงในบรรณานุกรมทุกเล่มมีการระบุช่ือผูแ้ต่ง         

ช่ือเอกสาร วนัท่ีท าการพิมพ ์ ส านกัพิมพ์ ฯลฯ 
 

10 มีการบอกแหล่งท่ีมาของเอกสารอา้งอิงอยา่งถกูตอ้ง  
11 มีการแสดงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้นไวใ้นภาคผนวก  
12 เอกสารท่ีอา้งอิงไวใ้นภาคผนวกสอดคลอ้งกบัเอกสาร 

ในบรรณานุกรม 
 

13 มีการเขียนช่ือหวัขอ้เร่ืองไวใ้นแผน่ปก  
14 มีการเนน้ย  ้าใหค้วามส าคญักบัหวัขอ้เร่ืองโดยใชต้วัพิมพห์นาไวใ้นค าน า  
15 มีการเนน้ย  ้าใหค้วามส าคญักบัหวัขอ้เร่ืองอีกคร้ังและใชต้วัพิมพห์นาในบทสรุป   
16 ในบทสรุปมีการพดูถึงประเดน็ปัญหาท่ียงัไม่ไดค้น้ควา้หาค าตอบ  
17 ในบทสรุปมีการพดูถึงประเดน็ปัญหาใหม่ท่ีคน้พบในระหวา่งการศึกษาคน้ควา้   
18 มีการเขียนช่ือวา่ “บทน า”  และ  “บทสรุป”   
19 บทคดัยอ่มีการใชค้  าในการเขียนจ านวน 3,000 ค า  
20 ในบทคดัยอ่มีการกล่าวถึง ช่ือเร่ืองส าหรับการคน้ควา้เป็น 

ตวัพิมพห์นา ขอบข่ายการศึกษาคน้ควา้และการสรุปผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการศึกษา
คน้ควา้ 
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ภาระงานของครผููส้อน   ครูผู้สอนมีความรับผดิชอบ  ดังนี้ 
1. ศึกษาและก าหนดเน้ือหาท่ีจะตอ้งสอนไดแ้ก่ กระบวนการคน้ควา้ 
(Research) และกระบวนการเขียน ( Writing)   

 2. ใหผู้เ้รียนน าเสนอหวัขอ้เร่ืองท่ีสนใจคน้ควา้  
3.  ช้ีแจงขอบข่ายงานแก่ผูเ้รียน 
4.  ช้ีแจงเกณฑก์ารวดัและประเมินผล   “ผลงานหรือรายงานการคน้ควา้” 
5.   จดักิจกรรมการเรียนการสอน 

สรุปเป็นตารางเพือ่ประกอบความเข้าใจได้ ดังนี้ 

ภาระงานของโรงเรียน ภาระงานของครูทีป่รึกษา ภาระงานของครูผู้สอน 

1. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา                
โดยบรรจุสาระการเขียนความเรียง
ขั้ นสูง   ไวใ้นส่วนท่ีเป็นสาระ
เพิ่มเติม  หรือบูรณาการเป็น  1  
หน่วยการเรียนรู้  ช่ือ  การเขียน
ความเรียงชั้นสูง 
2. แต่งตั้งครูผูส้อน  ท าหนา้ท่ีให้
ค  าปรึกษาแนะน าในการผลิตผลงาน
การเขียนความเรียงเก่ียวกบัหวัขอ้/
เร่ีองท่ีผูเ้รียนเลือกและสนใจคน้ควา้  
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั
สาระ/วชิาท่ีผูเ้รียน 

3. พฒันาบุคลากร :  อบรมครูผูส้อน
เร่ืองโรงเรียนมาตรฐานสากลกบั
หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน
สาระการเขียนความเรียงชั้นสูง 

 

1. ส่งเสริม  กระตุน้  สนบัสนุน  
ช้ีแนะใหผู้เ้รียนรู้จกัวธีิการ
คิดคน้ควา้เก่ียวกบัหวัขอ้/เร่ือง
ท่ีผูเ้รียนเลือกคน้ควา้ 
2. ช่วยเหลือ  แนะน าผูเ้รียนใน
การคน้ควา้ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ 

3.ช่วยเหลือแนะน าผูเ้รียน
สามารถเขียนรายงานการคน้ควา้
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามเกณฑก์ าหนด 

4. ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
รายงานการคน้ควา้ของผูเ้รียน
ก่อนส่งงานแก่ครูผูส้อน
พิจารณาเก่ียวกบัการขโมย
ความคิดผูอ่ื้น การน าผลงาน
หรือความคิดเห็นของผูอ่ื้นมา
อา้งอิงเป็นของตนเองหรือไม่  
หากมีจะตอ้งช้ีแจง้ใหผู้เ้รียน
แกไ้ข เป็นตน้ 

 

1.ศึกษาและก าหนดเน้ือหาท่ี
จะตอ้งสอนไดแ้ก่ 
กระบวนการคน้ควา้ 
(Research)และกระบวนการ
เขียน ( Writing)   
2.ใหผู้เ้รียนน าเสนอหวัขอ้เร่ือง
ท่ีสนใจคน้ควา้ 
3.ช้ีแจงขอบข่ายงานแก่ผูเ้รียน 
4.ช้ีแจงเกณฑก์ารวดัและ
ประเมินผล“ผลงานหรือ
รายงานการคน้ควา้” 
5.จดักิจกรรมการเรียนการสอน 
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การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอนหลกั  ใน  2  เน้ือหา ไดแ้ก่  การคน้ควา้   ( Research ) 
และการเขียน ( Writing )   ดงัน้ี  

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

หัวข้อ    (Topic ) 

เรียบเรียงหัวข้อเร่ือง   (Focus) 

หาแหล่งค้นคว้า ( Search for Sources) 

หัวข้อศึกษาค้นคว้า( Research) 

)))Question) 

การเตรียมอ่านค้นคว้า (Preparatory Reading) 

ก าหนดโครงร่าง  ( Working Outline ) 

รวบรวมข้อมูล (Assemble sources/ Materials) 

บันทกึรายละเอยีดและข้อมูล  

 (Recording info & data ) 

การคน้ควา้ ( Research )

(Research) 

การเขยีน ( Writing ) 

   การเขียนโครงร่าง 
(Shaping the Outline :     
Basic Outline, Skeleton Outline                                                          

 

-  ฉบับร่าง (Rough Draft) 
-  ช่ือเร่ือง (Title Page) 
-  บทคดัย่อ (Abstract) 
-  สารบัญ (Contents) 
-  ค าน า (Introduction) 
-  เนือ้เร่ือง/วธีิการ/ผลลพัธ์    
    (Body/Methods/Results) 
-   สรุป   (Conclusions) 
-   การแสดงภาพประกอบ  
    (Illustrations) 
-    Appendix 
Documentation 

 ทบทวน (Revising & Editing) 

อ่านตรวจทาน (Proofreading) 

ฉบับจริง (Final Copy) 

การสนับสนุนรายละเอยีด

(Supporting  Details) 
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1.  การคน้ควา้ (Research)    ครูผูส้อนจะตอ้งด าเนินการ ในเร่ืองต่อไปน้ี  
(1) ใหผู้เ้รียนเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีตนเองสนใจอยา่งอิสระ แต่ตอ้งเป็นหวัขอ้เร่ืองท่ีเช่ือมโยงจาก

สาระการเรียนรู้สาระใดสาระหน่ึงใน 8 สาระการเรียนรู้ จากนั้นครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง 

  - การ เรียบเรียงหวัขอ้วจิยั (Research Question) 
  - แหล่งคน้ควา้ / แหล่งการเรียนรู้  
  - การก าหนด / เขียน  โครงร่าง (outline) 
  - การส ารวจขอ้มูล /หลกัฐานส าหรับสนบัสนุนและคดัคา้นการศึกษาของผูเ้รียน  

ในกรณีท่ีผูเ้รียนพบวา่หวัขอ้ท่ีตนเลือกมีแหล่งขอ้มูลส าหรับการคน้ควา้จ ากดั  ผูเ้รียน
สามารถแจง้การเปล่ียนหวัขอ้เร่ืองต่อครูผูส้อนและครูท่ีปรึกษาได ้ ทั้งน้ีควรด าเนินการตั้งแต่
ระยะแรกของการเรียน 

  (2) ใหผู้เ้รียนก าหนดแผนการท างาน และก าหนดการส่งงาน 
 (3)  ครูผูส้อนจดัการเรียนการสอนในเน้ือหาเก่ียวกบัการคน้ควา้  ไดแ้ก่ การก าหนดช่ือเร่ือง  
การเรียบเรียงหวัขอ้วจิยั การคน้หาแหล่งคน้ควา้  การก าหนดโครงร่าง  รวบรวมขอ้มูล แสดงเป็น
แผนภาพได ้ ดงัน้ี 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.บนัทกึขอ้มลู 

(Recording Info & Data ) 

การคน้ควา้ 

(Research) 
1.ก าหนดชือ่เรือ่ง

(Topic) 

5.อา่นเพือ่เตรยีมการ

(Preparatory Reading) 

2.เรยีบเรยีงหัวขอ้วจิัย

(Focus:Research Question) 

6.ก าหนดโครงรา่ง   

(Working Outline) 

3.คน้หาแลง่คน้ควา้    

(Search for Source) 

7.รวบรวมขอ้มลู                             

(Assemble Sources/Materials 

4.เรยีบเรยีงหัวขอ้การ

คน้ควา้(Research 

Question) 
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2. การเขยีนเรยีบเรยีงความเรยีง (Writing the Extended - Essay) 

ครูผูส้อนจะตอ้งใหค้วามส าคญักบั “การจดัโครงสร้างของผลงาน” เพราะถือเป็นเร่ืองส าคญั
ท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนจดัล าดบั เน้ือหาของการเขียนรายงานการคน้ควา้ไดอ้ยา่งดี 
สาระการเรียนรู้ท่ีครูผูส้อนจะตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจใหแ้ก่ผูเ้รียน ในเร่ืองต่อไปน้ี 
(1) ส่วนประกอบของความเรียง 
- การเขียนช่ือเร่ือง (Title  Page) 
- การเขียนบทคดัยอ่ (Abstract) 
- สารบญั (Contents  Page) 
- การเขียนค าน า (Introduction) 
- การเขียนเรียบเรียงเน้ือเร่ือง ( Body  Development)  
- การเขียนบทสรุป 
- การเขียนบรรณานุกรม และเอกสารอิง 
แสดงแผนภูมิได ้ดงัน้ี 

 
   
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

1.เขยีนโครงรา่ง 

(Shaping the outline: 

Basic outline, 

Skeleton Outline, 

Supporting Details: ) 

2.จัดท าฉบบัรา่ง               

(Rough Draft)                               
เขยีนองคป์ระกอบตา่งๆไดแ้ก่                 

-ชือ่เรือ่ง (Title Page)                                

-บทคดัยอ่(Abstract)                                      

-สารบญั(Content Page)                              

-ค าน า (Introduction)                           

-เนือ้เรือ่ง(Body/Method/Result)                    

-บทสรุป(Conclusion)                            

-การแสดงภาพประกอบ(Illustration)  

-ภาคผนวก (Appendix)     

-เอกสารอา้งองิ((References)  

4.ตรวจทาน     
แกไ้ข                 

(Proof Reading) 

5.จัดท าฉบบัจรงิ
(Final Copy ) 
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การเขยีนโครงรา่งงานศกึษาคน้ควา้ ( Research Outline ) 
การเขียนโครงร่าง ผูเ้รียนจะตอ้งแสดง ช่ือโครงการ  สาระการเรียนรู้/วชิา ช่ือผู ้
คน้ควา้หรือเจา้ของผลงาน  ความส าคญัของหวัขอ้เร่ืองท่ีคน้ควา้  วตัถุประสงคข์อง
การคน้ควา้  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการคน้ควา้  การรวบรวมสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
คน้ควา้พร้อมเอกสารอา้งอิง วธีิหรือแบบแผนการคน้ควา้การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูล  เป็นตน้ 

 
การเขยีนชือ่เรือ่ง (Title  Page) 
ช่ือเร่ืองจะตอ้งสะทอ้นหรือช้ีวดัใหเ้ห็นภาพของผลงาน  ซ่ึงจะตอ้งเรียบเรียงเป็นรูปค าถาม  
หรือประเด็นคน้ควา้  ในท่ีน้ีจะน าเสนอเป็นตวัอยา่ง   เช่น 

1. หัวข้อเร่ือง :  การออกแบบโทรศพัทมื์อถือส าหรับวยัรุ่นไทย (การงานอาชีพ) 
หัวข้อวจัิย   :  องคป์ระกอบส าคญัในการออกแบบโทรศพัทมื์อถือส าหรับวยัรุ่นไทย 
2. หัวข้อเร่ือง :  การออกแบบจกัรยาน 
หัวข้อวจัิย :  การแนะน าวสัดุใหม่ ๆ สามารถปรับปรุงการออกแบบรถจกัรงานแข่งขนัแบบ 

ใหม่ไดห้รือไม่ 
3. หัวข้อเร่ือง :  ความรุนแรงในครอบครัวไทย 
หัวข้อวจัิย :  ศึกษา/วเิคราะห์สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวไทยและทางแกปั้ญหา 
4. หัวข้อเร่ือง :  ความขดัแยง้ทางความคิดทางการเมืองไทย 
หัวข้อวจัิย :  ศึกษา / วเิคราะห์สาเหตุของความขดัแยง้ระหวา่งคนไทยสองกลุ่มและ  
ทางแกปั้ญหา ฯลฯ 
5. หัวข้อเร่ือง :  การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
หัวข้อวจัิย :  ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะโลกร้อน 
6. หัวข้อเร่ือง : การโฆษณา 
หัวข้อวจัิย : การใชท้ศันศิลป์ในการโฆษณาสินคา้ 
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การก าหนดโครงสรา้งของผลงานการเขยีน 
ผลงานการเขียนรายงานการคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ดา้นเก่ียวกบัหวัขอ้
เร่ืองท่ีผูเ้รียนไดเ้ลือกอยา่งอิสระ จะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  3  ส่วน  ไดแ้ก่      
ค าน า (Introduction)    เน้ือเร่ือง (Body /Development)   และบทสรุป 
(Conclusion) 
1.ค าน า  (Introduction)  ผูเ้รียนจะตอ้งประกอบดว้ย 

- การใหเ้หตุผลในการเลือกหวัขอ้เร่ือง   ความส าคญัและคุณค่าท่ีไดจ้ากการศึกษา 
- บอกความเป็นมาและความส าคญัของหวัขอ้เร่ือง 
- ระบุหวัขอ้คน้ควา้  (Research Question) ใหช้ดัเจน 
- ระบุผลการคน้ควา้ 
- ระบุประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการคน้ควา้ของผูเ้รียนท่ีไม่ไดศึ้กษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีแต่

ควรค่าส าหรับการคน้ควา้เพิ่มเติมในคร้ังต่อไป 
2.เนือ้เรือ่ง (Body /Development)  
เน้ือเร่ืองเป็นส่วนส าคญัของผลงานความเรียง ซ่ึงผูเ้ขียนจะตอ้งล าดบัเน้ือหาตาม 
รูปแบบโครงสร้างท่ีถูกตอ้ง  โดยจดัล าดบัเน้ือหาเป็นหวัขอ้ใหญ่และหวัขอ้ยอ่ยตาม
ธรรมชาติของเน้ือหา การล าดบัความคิดหลกัและความคิดรอง เป็นตน้ 
3.บทสรปุ (Conclusion)  

บทสรุปจะตอ้งมีลกัษณะของการสรุปการน าเสนอความคิดรวบยอดท่ีเก่ียวเน่ืองกบั  
หวัขอ้เร่ือง การอา้งอิงหลกัฐานประกอบความคิด จบดว้ยการเสนอและช้ีน าประเด็นท่ี
คน้พบรวม ทั้งหวัขอ้เร่ืองประเด็น/เร่ือง ท่ียงัไม่ไดค้น้ควา้ศึกษาในผลงานช้ินน้ี แต่ควร
ค่าแก่การคน้ควา้เป็นผลงานเร่ืองต่อไป 
4.การเขยีนบทคดัยอ่ (Abstract )   
การเขียนบทคดัยอ่ส าหรับผลงานการเขียนความเรียงชั้นสูงตอ้งไม่เกิน 300 ค า และใน 
การเขียนบทคดัยอ่ ผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจวา่ไม่ใช่เป็นการเขียนค าน า  
( Introduction) บทคดัยอ่จะตอ้งมีสาระท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ือง 

 5.หนา้สารบญั  ( Contents Page ) การเขียนหนา้สารบญั ผูเ้รียนจะตอ้งล าดบั
หวัขอ้เร่ือง  เอกสารอา้งอิง ภาคผนวกและมีเลขหนา้ก ากบัทุกหวัเร่ือง  
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6. การอา้งองิโดยใชภ้าพประกอบ   ( Illustration )  ผูเ้รียนจะตอ้งรู้จกัใช้
ภาพประกอบค าอธิบายความคิดเห็นอยา่งเป็นระบบ 
7.  การอา้งองิ/บรรณานุกรม  (References) ในการคน้ควา้ขอ้มูล ผูเ้รียนจะมี
การ คน้ควา้จากแหล่งคน้ควา้หลากหลายประเภท ไดแ้ก่ เอกสารขอ้มูลอิเล็คโทรนิค  
ครูผูส้อนจึงควรน าเสนอรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอา้งอิงทุกประเภท
ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายเป็นสากล ท่ีก าหนดโดยหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับ 
ไดแ้ก่ 

   1. สมาคมรัฐศาสตร์อเมริกนั ( American Political Science Association : APSA )  
   2. สมาคมจิตวทิยาอเมริกนั ( American Psychological Association : APA ) 
   3. สภาบรรณาธิการกิจชีววทิยา  ( Council of Biology Editors : CBE ) 

4. แนวทางการเขียนเอกสารอา้งอิงแบบฮาร์วาร์ด  ( Harvard Citation and 
referencing Guide ) ซ่ึงโดยภาพรวมจะมีการเขียนเอกสารอา้งอิงท่ีมีส่วนประกอบ
และรูปแบบเรียงเป็นล าดบั ดงัน้ี 
ช่ือผูแ้ต่ง (พ.ศ) ช่ือเร่ือง วนัท่ี สถานท่ีพิมพ ์ช่ือส านกัพิมพ ์ ตวัอยา่งเช่น 

- Peterson, A.D.C. School Across Frontiers : the story of International 
Baccalaureate  and  the  United World  College. La Salle, Illinois : Open  Court, 
1987. 

- Peterson, A.D.C. (1987), Schools Across Frontiers : the story of the International 
Baccalaureate and the United World College, Open  Court : La Salle, Illinois. 

8. ภาคผนวก  ( Appendices )  ภาคผนวกไม่ใช่องคป์ระกอบส าคญัในการเขียนเรียบ
เรียงผลงานความเรียงชั้นสูง เอกสารท่ีผูเ้รียนสามารถใส่ไวใ้นภาคผนวก ไดแ้ก่ขอ้มูลและ
รายละเอียดต่างๆ 
9.  การใชส้ือ่และวัสดอุืน่ๆประกอบ (The Use of Other Media and 

Materials) การใชว้ดิีโอเทปและการใชเ้ทปบนัทึกไม่อนุญาตใหใ้ชใ้นการอา้งอิงขอ้มูลเพื่อ
ยนืยนัความรู้ท่ีเกิดจากการคน้ควา้ 
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การวดัและประเมนิผล 
ในการวดัและประเมินผลงานท่ีเกิดจากการฝึกปฏิบติัของผูเ้รียน   
ครูผูส้อนสามารถใชเ้กณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

   ก. การประเมนิหวัขอ้การคน้ควา้ ( Research Question ) 
ระดับ

ผลสมัฤทธิ์ 

ตัวบ่งช้ี 

0 ไม่มีการพูดถึงหัวข้อการค้นคว้าในตอนต้นๆ ไม่มีการเช่ือมโยงหัวข้อการ

ค้นคว้ากบัสาระการเรียนรู้  

1 มีการพูดถึงหัวข้อการค้นคว้าในตอนต้นๆ แต่พูดไว้ไม่ชัดเจนหรือพูด

กว้างเกนิไป  ใช้ค ากะทดัรัด 

2 มีการพูดถึงหัวข้อการค้นคว้าในตอนต้นๆไว้อย่างชัดเจน และมีการพูด

ตรงประเดน็  

ข.วธิกีารทีใ่ชใ้นการตัง้หวัขอ้การคน้ควา้     

 ( Approach to the research question ) 

ระดับ

ผลสมัฤทธิ์ 

ตัวบ่งช้ี 

0 วิธกีารใช้ในการตั้งหัวข้อการค้นคว้าไม่เหมาะสมโดยสิ้นเชิง 

1 วิธกีารใช้ในการตั้งหัวข้อค้นคว้าโดยรวมไม่เหมาะสม 

2 วิธกีารใช้ในการตั้งหัวข้อค้นคว้าโดยรวมเหมาะสม 

3 วิธกีารใช้ในการตั้งหัวข้อค้นคว้าเหมาะสมอย่างมาก 

ค. การวเิคราะห ์/ การตคีวาม  ( Analysis / interpretation ) 

ระดับ

ผลสมัฤทธิ์ 

ตัวบ่งช้ี 

0 ไม่มีความพยายามที่จะวิเคราะห์และตีความ 

1 มีความพยายามที่จะวิเคราะห์และตีความบ้าง 

2 มีการวิเคราะห์และตีความแต่ไม่สอดคล้องและไม่ถูกต้อง 

3 มีการวิเคราะห์และตีความที่ดี 

4 มีการวิเคราะห์และตีความอย่างจริงจังด้วยทกัษะ 

และอย่างมีความเข้าใจ 
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ง. การใหเ้หตผุลโตแ้ยง้คดัคา้นและสนับสนุน/การประเมนิความคดิเห็น ( 
Argument/evaluation ) 

 
ระดบั

ผลสัมฤทธ์ิ 
ตวับ่งช้ี 

0 ไม่มีการใหเ้หตุผลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้การคน้ควา้ 
1 มีความพยายามในการหาเหตุผลสนบัสนุน แต่อยูใ่นขอบเขตจ ากดัและไม่

ลึกซ้ึง 
2 มีการโตแ้ยง้ใหเ้หตุผลเก่ียวกบัหวัขอ้การคน้ควา้แต่ไม่สมบูรณ์  ในการ

ประเมินความคิดเห็น ใชค้วามคิดเห็นของตนเป็นเกณฑ ์มีความพยายามท่ี
จะประเมินประเด็นปัญหาอยา่งเป็นกลางเพียงเล็กนอ้ย 

3 มีการใหเ้หตุผลโตแ้ยง้และสนบัสนุนเก่ียวกบัหวัขอ้คน้ควา้ไดอ้ยา่งดี  มี
ความพยายามท่ีจะประเมินประเด็นปัญหาอยา่งเป็นกลางบา้ง 

4 มีการใหเ้หตุผลโตแ้ยง้และสนบัสนุนเก่ียวกบัหวัขอ้คน้ควา้ไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ  มีการล าดบัเรียบเรียงความคิดและการใหเ้หตุผลอยา่งเป็นระบบ  
การประเมินประเด็นปัญหาเหมาะสม เป็นกลางท่ีสุด 

   
จ. บทสรปุ  (Conclusion ) 
 

0 มีความพยายามเล็กนอ้ยหรือไม่ปรากฎใหเ้ห็นการเรียบเรียงบทสรุปใหมี้
ความเช่ือมโยงกบัความคิดเห็นท่ีไดน้ าเนอไวใ้นเน้ือเร่ือง 

1 มีความพยายามบา้งท่ีปรากฏใหเ้ห็นในการเรียบเรียงบทสรุปใหมี้ความ
เช่ือมโยงกบัความคิดเห็นท่ีไดน้ าเนอไวใ้นเน้ือเร่ือง 

2 การเรียบเรียงบทสรุปมีความชดัเจน เช่ือมโยงกบัหวัขอ้คน้ควา้และ
สอดคลอ้งกบัการโตแ้ยง้ใหเ้หตุผลหรือค าอธิบายต่างๆท่ีปรากฏในเน้ือ
เร่ืองท่ีเขียน  บทสรุปพดูถึงประเด็นปัญหาท่ียงัไม่ไดค้น้ควา้หาค าตอบและ
มีประเด็นปัญหาใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนจากการคน้ควา้ 
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ฉ. บทคดัยอ่  ( Abstract ) 
 

ระดบั
ผลสัมฤทธ์ิ 

ตวับ่งช้ี 

0 บทคดัยอ่ใชค้  าเกิน 300 ค า ไม่มีการพดูเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ือง ขอบข่ายของ
การศึกษาคน้ควา้และสรุปผลท่ีไดรั้บ 

1 บทคดัยอ่ใชไ้ม่ค  าเกิน 300 ค า  มีการพดูเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ือง ขอบข่ายของ
การศึกษาคน้ควา้และสรุปผลท่ีไดรั้บแต่ไม่ชดัเจน 

2 บทคดัยอ่ใชไ้ม่ค  าเกิน 300 ค า  มีการพดูเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ือง ขอบข่ายของ
การศึกษาคน้ควา้และสรุปผลท่ีไดรั้บอยา่งชดัเจน 

 
ช. ภาพรวมของผลงานการเขยีน ( Formal   presentation ) 

การประเมินภาพรวมของผลงาน พจิารณาความคิดริเร่ิมเชิงสติปัญญา ( intellectual initiative ) 
โดยดูจากการเลือกหวัขอ้เร่ือง  การเรียบเรียงหวัขอ้การคน้ควา้ การใชแ้หล่งคน้ควา้ท่ีหลากหลายและ
กวา้งขวาง  พจิารณาการแสดงความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง  ( insight  and depth of  understanding) โดยดูจากการ
แสดงรายละเอียดขอ้มูล ความคิดเห็น เหตุผล  การเรียบเรียงความคิดเห็นโตแ้ยง้และสนบัสนุน  และ
พจิารณาความคิดสร้างสรรค ์( Creativity ) โดยดูจากส่ิงใหม่ๆในการส่ิงท่ีน าเสนอ 

 

ระดบัผลสัมฤทธ์ิ ตวับ่งช้ี 
0 ผลงานใชค้  าเกิน 4,000 ค า ไม่มีการอา้งหลกัฐานประกอบการแสดงความคิดเห็น  
1 ผลงานมีการน าเสนอไม่เป็นไปตามเกณฑก์ าหนด มีการอา้งหลกัฐานประกอบการ

แสดงความคิดเห็นเล็กนอ้ย   
2 ผลงานมีการน าเสนอเป็นไปตามเกณฑก์ าหนด มีการอา้งหลกัฐานประกอบการแสดง

ความคิดเห็นบา้ง 
3  ผลงานมีการน าเสนอไม่เป็นไปตามเกณฑก์ าหนด มีการอา้งหลกัฐานประกอบการ

แสดงความคิดเห็นชดัเจน 
4 ผลงานมีการน าเสนอไม่เป็นไปตามเกณฑก์ าหนด มีการอา้งหลกัฐานประกอบการ

แสดงความคิดเห็นเหมาะสมมากและมีความชดัเจน 


