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คำนำ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นอยู่เสมอ อีกทั้งให้รู้จักการใช้ความรู้ ความสามารถ สติปัญญาและคุณธรรม ในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนที่เน้นทักษะ
กระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็น การแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีสร้างองค์ความรู้และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รวมทั้งมีการบรูณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ในการจัดการศึ กษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นระดับ ชั้นสุดท้ายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียนจะมีโอกาสสารวจ เพิ่มพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้านตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ
ในสาระการเรียนรู้ ต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งการเลือกตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพที่เหมาะสม
กับตนเอง ในช่วงชั้นนี้ได้กาหนดให้การศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project) เป็นรายวิชาบังคับ
เพื่อการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียนเป็นรายบุคคล
การศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง เป็นการศึกษานอกเวลาเรียนปกติ โดยนักเรียนสามารถดาเนิน
การศึกษาได้ภายใน 6 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การ
ดาเนินการศึกษาเป็นความร่วมมือระหว่าง นักเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และผู้เชี่ยวชาญ เป็นการ
เชื่อมโยง ประยุกต์ความรู้ มาใช้ร่วมกับวิธีการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อแสดงให้ประจักษ์ถึงคุณภาพ
การเรียนรู้และความรอบรู้เต็มตามศักยภาพของนักเรียนที่จะเป็นพื้นฐานสาหรับการศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพ และการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นความรอบรู้นั้นๆ ในเชิงลึกต่อไป
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หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา ยึดมั่นที่จะพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา พัฒนานักเรียนให้รู้จักใช้ความรู้ ความสามารถ สติปัญญาและ
คุณธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมนักเรียนให้มีกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต
และความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสมเต็มศักยภาพแห่งตน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
ทั้ง 7 ด้าน คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง
และดารงคุณธรรม โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น
การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การ
คิดสร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็น การแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีสร้างองค์ความรู้และการ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง อีกทั้งมี การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็น ระดับชั้นสุดท้ายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกจากนักเรียนจะมีประสบการณ์ในกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ทั้ง 7 ด้าน แล้ว นักเรียนยังมีโอกาสสารวจ เพิ่มพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้านตามความ
ถนัด ความสามารถ ความสนใจ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งการเลือกตัดสินใจ
เกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project) เป็นรายวิชาบังคับเพื่อการจบหลักสูตร
การศึกษาขั้ นพื้นฐาน ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียนเป็นรายบุคคล ในเรื่องที่มีความ
สนใจ มีความถนัด หรือต้องการค้นหาคาตอบ โดยนาประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการบูรณาการความรู้ การ
เชื่อมโยงความรู้ และการประยุกต์ใช้ มาใช้ร่วมกับวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัย เป็นการแสดง
ให้ประจักษ์ถึงคุณภาพผลการเรียนรู้และ ความรอบรู้ตามศักยภาพของตน ผลงานการศึกษาความรอบรู้
เฉพาะเรื่ อ งของนัก เรี ย นสามารถน าไปใช้ เป็ น พื้ นฐานความรู้ สาหรั บการศึก ษาต่ อ การประกอบอาชี พ
และ/หรือการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นความรอบรู้นั้น ๆ ในเชิงลึกต่อไป

เป้ำหมำย
นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้ เชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านต่าง ๆ จนสามารถสร้าง
ผลงานที่ แ สดงความรอบรู้ ใ นเรื่ อ งที่ ต นสนใจ มี ค วามถนั ด หรื อ ต้ อ งการค้ น หาค าต อบได้ โดยใช้
กระบวนการวิจัย
1

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ การเชื่อมโยงความรู้ และ
การประยุกต์ใช้
2. เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์การศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการวิจัย
3. เพื่อให้นักเรียนแสดงความรอบรู้ในเรื่ องที่ตนมีความสนใจ มีความถนัด หรือต้อ งการค้นหา
คาตอบ
4. เพื่อประเมินคุณภาพผลการเรียนรู้ของนักเรียน

ควำมหมำยของกำรศึกษำควำมรอบรู้เฉพำะเรื่อง
การศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง หมายถึง การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียนเป็นรายบุคคล
ในเรื่องที่มีความสนใจ มีความถนัด หรือต้องการค้นหาคาตอบ โดยนาประสบการณ์ด้านการบูรณาการ
ความรู้ การเชื่อมโยงความรู้ และการประยุกต์ใช้ มาใช้ร่วมกับวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัย

คำอธิบำยรำยวิชำ
ชื่อวิชำ โครงกำรกำรศึกษำควำมรอบรู้เฉพำะเรื่อง (Senior Project)
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4 – 6) 6 ภำคกำรศึกษำ นอกเวลำเรียนปกติ
โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project) เป็นรายวิชาบังคับเพื่อการจบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระเป็นรายบุคคล นอกเวลาเรียนปกติ ในเรื่อง
ที่มีความสนใจ มีความถนัด หรือต้องการค้นหาคาตอบ โดยการนาประสบการณ์ด้านการบูรณาการความรู้
การเชื่อมโยงความรู้ และการประยุกต์ใช้ มาใช้ร่วมกับวิธีการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อแสดงให้
ประจักษ์ถึงคุณภาพผลการเรียนรู้และ ความรอบรู้ตามศักยภาพของนักเรียน ในขอบข่ายการศึกษาที่จะเป็น
พื้นฐานความรู้สาหรับการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นความรอบรู้
นั้น ๆ ในเชิงลึกต่อไป
การวั ด และประเมิ น ผล เป็ น การประเมิ น ผลรวมด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะ อั น พึ ง ประสงค์
ทักษะ/กระบวนการ ผลงานและการนาเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์การประเมิน (Rubric) ตามระดับคุณภาพ
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ขอบข่ำยกำรศึกษำ

1. ด้ำนวิชำกำร เป็นการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ
2. ด้ำนสำขำวิชำชีพในอนำคต เป็นการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง ในกลุ่มสาขา วิชาชีพที่เปิด
สอนในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 1) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์
สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษาและสุขศึกษา พยาบาล
ศาสตร์) 2) กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ (วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ)
3) กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 4) กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5) กลุ่มเกษตรศาสตร์ (เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม
เกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร) 6) กลุ่มบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและโรงแรม
และ เศรษฐศาสตร์ 7) กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 8) กลุ่มศิลปกรรม ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์ (วิจิตร
ศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางคศิลป์และนาฏยศิลป์ ) 9) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (นิเทศศาสตร์
วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์
ศาสตร์)
3. ด้ำนชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาความรอบรู้เ ฉพาะเรื่อ ง เกี่ยวกับทักษะการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชีวิต และการดารงชีวิตอย่างมี
ความสุข เช่น การประกอบอาหาร การตกแต่งบ้าน การปลูกพืชผักสวนครัว การจัดสวน สัตว์เลี้ยง การตัด
เย็บ เสื้อผ้า การใช้และการซ่อมบารุงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในบ้าน การจัดแจกันดอกไม้ สุขภาพจิต ยารักษา
โรค การรักษาสุขภาพ งานอดิเรก อาชีพต่าง ๆ การรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ วิถีชีวิตแบบธรรมชาติ ธรรมชาติศึกษา การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ฯลฯ
4. ด้ำนสังคม เศรษฐกิจ กำรเมืองและกำรปกครอง เป็นการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่างๆ ที่กาลังเป็นที่สนใจ หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อตนเอง และ
ส่วนรวม เช่น ปัญหายาเสพย์ติด ปัญหามลภาวะ ภาวะวิกฤติโลกร้อน การคุ้มครองผู้บริโภค ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน สิทธิเด็ก คุณธรรมและจริยธรรมของ ข้าราชการ/นักการเมือง จรรยาบรรณในวิชาชีพ ฯลฯ
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5. ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ คตินิยม และศิลปวัฒนธรรม เป็นการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อ ง
เกี่ยวกับการการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ การพัฒนาจิต และคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม เช่น การสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ หลักธรรมทางศาสนา พิธีกรรมและความเชื่อ ภูมิปัญญาทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี
6. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การออกแบบและ/หรือประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การรู้เท่าทันสื่อ
อินเตอร์เน็ต กระแสนิยมและการซึมซับ ทางวัฒ นธรรม เทคโนโลยีการสื่ อ สาร ธุรกิ จผ่านเครือ ข่า ย
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
7. ด้ำนอื่น ๆ เป็นการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง เกี่ยวกับอาชีพอิสระและสาระบันเทิง รูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การออกแบบแฟชั่น การเดินทางและการท่องเที่ยว การผลิตและการจัดรายการวิทยุ / โทรทัศน์ ฯลฯ
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วิธีกำรศึกษำ
นักเรียนสามารถ เลือกใช้วิธีการศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะและธรรมชาติของเรื่องหรือประเด็นที่
นักเรียนจะทาการศึกษา ดังนี้
1. กำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพ (Internship)
เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะและฝึกประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ ช่วยให้
มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง ทั้งในสถาบัน สถานประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ
2. กำรศึกษำภำคสนำม (Field Study)
เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมในสภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยผู้ศึกษาเข้าไป สังเกต
สภาพแวดล้อมและบุคคล สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง จดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้ แล้วนามาวิเคราะห์
3. กำรศึกษำรำยกรณี (Case Study)
เป็นการศึกษาปัญหากรณีเฉพาะเรื่อง เพื่อที่จะให้ได้ความรู้ที่ลึกซึ้งเฉพาะอย่าง โดยตัวอย่างที่ศึกษา
นั้นเป็นเพียงหน่วยเดียวของประชากร เช่น อาจเป็นบุคคลคนเดียว ครอบครัวเดียว สถาบันเดียว หน่วยงาน
เดียว หรือ สถานการณ์เดียว เป็นต้น โดยมุ่งที่จะวินิจฉัย ทานาย สาเหตุของกรณี หรือ ปัญหา หรือ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีให้แจ่มชัด
4. กำรศึกษำเชิงสำรวจ (Survey Study)
เป็นการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริง สภาพความเป็นจริง ความคิดเห็น ความนิยม ทัศนคติ หรือ
คุณลักษณะทั่ว ๆ ไปของสิ่งที่จะทาการศึกษา
5. กำรศึกษำเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Study)
เป็ น การศึ ก ษาในเชิ ง เปรี ย บเที ย บความเหมื อ นและความแตกต่ า งระหว่ า งเหตุ ก ารณ์ ห รื อ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน เพื่อสืบหาสาเหตุที่ทาให้เกิดผลหรือปรากฏการณ์นั้น ๆ
6. กำรศึกษำเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Study)
เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ชนิด คือ ตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม เพื่ออธิบายขนาด
และทิศทางของความสัมพันธ์ และเพื่อการทานาย โดยใช้ข้อมูลทางสถิติ
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7. กำรศึกษำเชิงทดลอง (Experimental Study)
เป็นกระบวนการค้นหาความรู้ความจริงโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของ
ตั ว แปรในการทดลองที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใต้ เ งื่ อ นไขหรื อ สถานการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ การควบคุ ม ว่ า เงื่ อ นไขหรื อ
สถานการณ์ที่จัดขึ้นนั้นเป็นสาเหตุที่แท้จริงของผลหรือปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้นหรือไม่ เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่เป็นความจริงต่างๆ สามารถนาไปใช้ในการอธิบาย ทานาย และควบคุมได้
8. กำรสร้ำงแบบจำลอง (Model)
เป็นการศึกษาการสร้างของสิ่งหนึ่งเป็นตัวแทน วัตถุ ระบบ กระบวนการ ความสัมพันธ์ พฤติกรรม
หรือสถานการณ์ เพื่อศึกษา หรือเลียนแบบเพื่อใช้งาน หรือใช้ในการนาเสนอ
9. กำรจำลองสถำนกำรณ์ (Simulation)
เป็นกระบวนการออกแบบตัวแบบจาลอง (Model) ของระบบจริง (Real System) ซึ่งอาจเป็น
ระบบงานหรือระบบที่เป็นแนวความคิด แล้วดาเนินการใช้ตัวแบบจาลองนั้นเรียนรู้ พฤติกรรมของระบบ
หรือประเมินผลการใช้กลยุทธ์ (Strategy) ต่าง ๆ ในการดาเนินงานของระบบ ภายใต้ ข้อกาหนดที่ได้วางไว้
กระบวนการของการจาลองสถานการณ์ออกเป็น 2 ส่วน คือ การสร้างแบบจาลอง และการนาเอาแบบจาลอง
นั้นไปใช้งานเชิงวิเคราะห์
10. กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน / ผลผลิต (Creating)
เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนาไปสร้างสรรค์ผลงาน /ผลผลิต ทางด้านวรรณกรรม
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และด้านอื่น ๆ
11. กำรออกแบบ (Design)
เป็นการศึกษาเพื่อการถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานที่ผู้อื่นสามารถ มองเห็น รับรู้
หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน ได้แก่ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบ ตกแต่ง
และการออกแบบเชิงธุรกิจต่าง ๆ
12. กำรพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติ (Developing Skill)
เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการและวิธีการเพิ่มพูนสมรรถนะทางทักษะการปฏิบัติ ต่าง ๆ เช่น
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา งานช่างฝีมือต่าง ๆ
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ขั้นตอนกำรดำเนินโครงกำรกำรศึกษำควำมรอบรู้เฉพำะเรื
เฉพำะเรื่อง



เสนอแนวทางการศึกษา (ศร.01)
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา (ศร.02)
- เขียนแบบบันทึกขอข้อมูลกรรมการฝ่ายผู้เชี่ยวชาญ (ศร.03)
-

ต่อคณะกรรมการดาเนินโครงการฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

เขียนและเสนอโครงร่างการศึกษา (Proposal) ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
เพื่อตรวจพิจารณา แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข

ดาเนินการศึกษาตามที่วางแผนไว้ร่วมกับกรรมการที่ปรึกษา

จัดทารายงานผลการศึกษา (Paper) ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษา

เสนอรายงานผลการศึกษาที่เรียบร้อยแล้วต่อคณะกรรมการดาเนินโครงการฯ
โดยส่งเป็นสาเนาจานวน 2 ชุด
- เสนออนุมัติเพื่อนาเสนอผลการศึกษา (ศร.04)
- นาเสนอผลการศึกษา (Presentation)
- ปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบรายงานผลการศึกษา

ส่งรายงานผลการศึกษาและโครงร่างการศึกษาในรูปแบบ CD
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แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรกำรศึกษำควำมรอบรู้เฉพำะเรื่อง

ระดับชั้น ภำคเรียน
แผนกำรดำเนินงำนของนักเรียน
กำรบันทึกผล / กำรประเมิน
ม.4
ภาคต้น ส่ ง ศร.01,ศร.02,ศร.03 ให้ ก รรมการ นั ก เรี ย นน า ศร.01, ศร.02, ศร.03 ที่ ผ่ า นการ
ดาเนินโครงการฯ อนุมัติ
อนุมัติแล้วให้ อาจารย์ประจาชั้นเพื่อ บันทึกผล
การดาเนินงานของนักเรียน
ภาคปลาย ส่งโครงร่างการศึกษา (Proposal)
นั ก เรี ย นน าโครงร่ า งการศึ ก ษา(Proposal) ที่
ให้คณะกรรมการที่ปรึกษา
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาลงนามผ่ า นแล้ ว ให้ อ าจารย์
ประจาชั้น เพื่อ บันทึกผลการดาเนินงานของ
นักเรียน
ม.5
ภาคต้น ดาเนินการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าของการ
ดาเนินการศึกษาของนักเรียน แล้วแจ้งผลการ
ประเมินให้อาจารย์ประจาชั้น เพื่อบันทึกผล
ภาคปลาย ส่งรายงานผลการศึกษา (Paper)
อาจารย์ที่ปรึกษา แจ้งผลการประเมินรายงานผล
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบจากนั้น
การศึกษาให้อาจารย์ประจาชั้นเพื่อบันทึกข้อมูล
นาส่งคณะกรรมการดาเนินโครงการฯ
ม.6
ภาคต้น นาเสนอผลการศึกษา
ประเมินการนาเสนอผลการศึกษาโดยอาจารย์ ที่
ปรึ ก ษา กรรมการด าเนิ น โครงการฯ และ
กรรมการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ภาคปลาย
-
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ระดับชั้น
ม.4

ม.5

ม.6
ภำคต้น

ขั้นตอนกำรดำเนินงำนโครงกำร ( สำหรับนักเรียน )
ภำคต้น
ภำคปลำย
1. คิดหัวข้อที่สนใจ และเขียนแบบเสนอแนวทาง 1. นักเรียนเขียนและเสนอโครงร่างการศึกษา ต่อ
การศึกษา (ศร.01)
อาจารย์ที่ปรึกษา
2. นักเรียนติดต่ออาจารย์เพื่อขอให้อาจารย์เป็น
2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามอนุมัติโครงร่าง
อาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาฉบับสมบูรณ์
3. นักเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแบบ
3.นักเรียนส่งโครงร่างการศึกษาฉบับสมบูรณ์ให้ผู้
เสนอแนวทางการศึกษา (ศร.01)
ประสานงานระดับชั้น ม.4
4. นักเรียนติดต่อผู้เชี่ยวชาญ และเขียนแบบเสนอ
แต่งตั้งกรรมการ (ศร.02-03)
5. นักเรียนส่ง ศร.01-02-03 ให้กรรมการผู้
ประสานงานของระดับชั้น ม.4
1. นักเรียนวางแผนดาเนินการศึกษาร่วมกับ
1. นักเรียนจัดทารายงายผลการศึกษา ให้
คณะกรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
2. นักเรียนดาเนินการศึกษาและเก็บรวบรวม
สมบูรณ์
ข้อมูล ตามแผนดาเนินการศึกษาที่วางแผนไว้
2. นักเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม บนหน้าปก
3. นักเรียนนาแบบติดตามการดาเนินการศึกษาให้ รายงานผลการศึกษาที่ตรวจสอบหรือแก้ไข
อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลและส่งที่อาจารย์
เรียบร้อยแล้ว
ประจาชั้น ก่อนสอบปลายภาค
1. นักเรียนเขียนแบบขออนุมัตินาเสนอผลการศึกษา (ศร.04) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามและส่งผู้
ประสานงานระดับชั้น ม.6 พร้อมสาเนารายงานผลการศึกษา 2 ชุด
2. เตรียมนาเสนอผลการศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
3. นาเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการสอบความรอบรู้เฉพาะเรื่อง
4. ปรับปรุง แก้ไขรายงานผลการศึกษาตามคาแนะนาของคณะกรรมการสอบความรอบรู้เฉพาะเรื่อง
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
5. นารายงานผลการศึกษาที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการสอบความรอบรู้เฉพาะเรื่อง
ลงนาม
6. นักเรียนส่งข้อมูลต่อไปนี้ในรูปแบบ CD โดยบันทึกเป็น MS-word และ PDF File
- โครงร่างการศึกษา
รายงานผลการศึกษา
Presentation (ถ้ามี)
พร้อมให้คณะกรรมการสอบความรอบรู้เฉพาะเรื่องลงนามและส่งที่ผู้ประสานงานระดับชั้น ม.6
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คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ จาก
คณะกรรมการดาเนิน โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง ให้มีบทบาทหน้าที่ในการให้คาปรึกษา
ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินการศึกษา และประเมินผลการศึกษา ซึ่งได้มาจากบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ คือ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา โดยนักเรียนแต่ละคน จะมีคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
โครงกำรกำรศึกษำควำมรอบรู้เฉพำะเรื่อง จำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย
1. อำจำรย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักเรียนเลือกทาการศึกษาโดยนักเรียนเป็นผู้
เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา หรือขอคาแนะนาจากคณะกรรมการดาเนิน โครงการฯ ทาหน้าที่ประธาน
กรรมการที่ปรึกษา
2. ผู้เชี่ยวชำญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกั บเรื่อ งที่นักเรียนศึกษา ซึ่งอาจเป็น อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ผู้ปกครอง หรือวิทยากรภายนอก ทาหน้าที่กรรมการ
3. ผู้ปกครองของนักเรียนที่ทาการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง ทาหน้าที่กรรมการ
โดยคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ โครงกำรกำรศึกษำควำมรอบรู้เฉพำะเรื่อง มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
1. ให้คาปรึกษา / แนะนาเกี่ยวกับธรรมชาติของความรอบรู้เฉพาะเรื่องที่นักเรียนจะศึกษา การ
กาหนดประเด็นการศึกษา กระบวนการและระเบียบวิธีในการศึกษา ความถูกต้องทางวิชาการ และแหล่ง
ความรู้ต่างๆ
2. ให้คาปรึกษา / แนะนา ขั้นตอนการปฏิบัติของนักเรียนในการดาเนินงาน
3. กระตุ้น ให้กาลังใจ ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการดาเนินการศึกษา
4. ดู แลและติด ตามการดาเนินการศึกษาของนักเรีย น ให้เป็นไปตามกาหนดเวลาในแผนการ
ดาเนินการศึกษา และปฏิทินการดาเนินงานของโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง
5. ประเมินผลการดาเนินการศึกษา ตามระเบียบวิธีและเกณฑ์ที่กาหนด
หมายเหตุ กรณีที่นักเรียนมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายอาจารย์ และ/หรือฝ่ายผู้เชี่ยวชาญ นักเรียนต้อง
ยื่นแบบขออนุมัติเปลี่ยนกรรมการที่ปรึกษา (ศร.05) ต่อคณะกรรมการดาเนินโครงการฯ
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กำรเขียนโครงร่ำงกำรศึกษำ
การเขียนโครงร่างการศึกษา (Proposal) โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่องครอบคลุมหัวข้อ
ต่าง ๆ ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง
ควรตั้งชื่อเรื่องให้สื่อความหมายถึงประเด็นที่จะทาการศึกษา วิธีการศึกษา และอาจแสดงการ
คาดการณ์ผลที่จะได้รับจากการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายชัดเจน ถูกต้อง ตาม
หลักการใช้ภาษา
2. ผู้ศึกษำ
ระบุ ชื่อ – นามสกุลของนักเรียน
3. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย
3.1 อาจารย์ที่ปรึกษา
3.2 ผู้เชี่ยวชาญ
3.3 ผู้ปกครอง
ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ปกครองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
4. หลักกำรและเหตุผล
เป็นการกล่าวถึงที่มาของปัญหา ความสาคัญ/มูลเหตุจูงใจที่เลือกศึกษาเรื่องนี้ เชื่อมโยงไปถึง
ความรู้พื้นฐานของนักเรียน และเหตุผลที่เลือกเป็นโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง
5. วัตถุประสงค์
เขียนถึงสิ่งที่ต้องการศึกษา โดยเจาะจงระบุเป็นข้อ ๆ เพื่อ ให้ทราบว่าผู้ศึกษาต้อ งการศึกษา
อะไรบ้าง หากวัตถุประสงค์ที่จะศึกษามีเพียงประการเดียวไม่ต้องใส่ตัวเลขข้อกากับ
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ระบุเป็นข้อ ๆ ถึงประโยชน์ที่ผู้ศึกษาได้รับความรู้จากการศึกษาในเรื่อ งนั้น ๆ โดยเขียนให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งประโยชน์ที่ผู้สนใจจะได้รับจากการศึกษางานของนักเรียน
7. สมมติฐำนของกำรศึกษำ (ถ้ามี)
เป็น คาตอบที่ คาดการณ์ไ ว้ล่ วงหน้ าอย่า งสมเหตุส มผล และเขีย นอยู่ใ นลั กษณะข้อ ความที่
กล่าวถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป คาตอบนี้อาจถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้ จึงต้องมี
การทดสอบ โดยอาศัยข้อมูล และวิธีการทางสถิติ
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8. ขอบเขตในกำรศึกษำ
เป็นการกาหนดกรอบการศึกษาว่าครอบคลุมเรื่อ งที่ศึก ษาด้านใดบ้าง /กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใ น
การศึกษา/ระยะเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นต้น
9. นิยำมศัพท์
เป็นการให้คาจากัดความของคาศัพท์ที่สาคัญ/ศัพท์เฉพาะของเรื่องที่ทาการศึกษา
10. กำรตรวจเอกสำร (ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องที่ทาการศึกษา)
เป็นการเขียนบรรยาย แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา โดยการสืบค้น
จากเอกสารทางวิชาการ ได้แก่ ตารา วารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ผลจากการศึก ษาโครงการ
การศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่องที่มีมาก่อนหน้า และฐานข้อ มู ลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้
ศึกษาคิดค้นขึ้นเองและต้องมีการอ้างอิงเอกสาร
11. วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรศึกษำ
เป็นการอธิบายวิธีการศึกษา ว่ามีลาดับขั้นตอนอย่างไร ใช้แหล่งข้อ มูลใดในการศึกษา เช่น
เอกสาร บุคคล สถานที่ สถานประกอบการ หรือสถานการณ์ รวมทั้งระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ถ้ามี)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
12. ระยะเวลำในกำรศึกษำ
เป็นการกาหนดกรอบช่วงเวลาในการดาเนินการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่เสนอแนวทางการศึกษา
จนถึงการนาเสนอผลการศึกษา โดยระบุ เดือน ปี ให้ชัดเจน
13. แผนกำรดำเนินกำรศึกษำ
เป็นการจัดทาแผนการดาเนินการศึกษา ประกอบด้วย ลาดับที่ รายการศึกษา วัน/เดือน/ปี ที่ใช้
ในการศึกษาในแต่ละรายการ ดังตัวอย่างตารางด้านล่างนี้
ลำดับที่
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รำยกำรศึกษำ

วัน/เดือน/ปี

14. งบประมำณ (ถ้ามี)
เขียนประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษา (เน้นความประหยัด) โดยระบุเป็นหมวดหมู่และสรุป
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
15. เอกสำรอ้ำงอิง
เขียนอ้างอิ งเอกสารทางวิชาการ เว็บไซต์ฐานข้อ มูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ นามาใช้ใ นการตรวจ
เอกสาร โดยเขียนตามวิธีการพิมพ์โครงร่างการศึกษาและรายงานผลการศึกษา (ดูรายละเอียดในภาคผนวก)
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กำรจัดทำรำยงำนผลกำรศึกษำ
นั ก เรี ย นต้ อ งด าเนิ น การจั ด ท ารายงานผลการศึ ก ษา (Paper) ซึ่ ง มี ค วามยาวของเนื้ อ หาสาระ
ครอบคลุมการดาเนินการศึกษาที่กาหนดไว้ โดยมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้
ส่วนประกอบของรำยงำนผลกำรศึกษำ
รายงานผลการศึกษาแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนคือ
1. ส่วนนาหรือส่วนประกอบตอนต้น
2. ส่วนเนื้อความ
3. ส่วนอ้างอิงหรือส่วนประกอบตอนท้าย
1. ส่วนนำหรือส่วนประกอบตอนต้น ได้แก่
1.1 หน้ำปก ให้ระบุชื่อเรื่องที่ศึกษา ชื่อ-นามสกุลผู้ศึกษาพร้อมคานาหน้านาม รวมทั้งระบุ
ชื่อโรงเรียน และปีการศึกษา โดยจัดหน้ากระดาษให้เหมาะสม และสวยงาม
1.2 แผ่นรองปก เป็นกระดาษเปล่าสีขาวไม่มีเส้นหรือลวดลาย
1.3 บทคัดย่อ คือ ข้อความสรุปเนื้อหาของรายงานผลการศึกษาที่สั้น กะทัดรัดชัดเจน ทา
ให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของรายงานผลการศึกษาอย่างรวดเร็ว ควำมยำวไม่ควรเกิน 1 หน้ำ
บทคัดย่อรำยงำนผลกำรศึกษำ ควรระบุถึง :
- ชื่อเรื่องที่ศึกษา
- ชื่อ-นามสกุลผู้ศึกษา
- คณะกรรมการที่ปรึกษา
- ปีการศึกษา
- วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการศึกษา
- วิธีการศึกษา รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ วิธีการเก็บข้อมูล จานวนและลักษณะของกลุ่มที่ศึกษา
- ผลการศึกษา
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การเขียนผลการศึกษาต้องเขียนให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ทีปรากฏในรายงานผล
การศึ กษา ในกรณีที่มี คาย่อ ค าที่ไ ม่คุ้นเคยให้เขีย นเต็ มเมื่อ กล่า วถึงครั้งแรก ไม่จาเป็นต้ อ งอ้ างเอกสาร
ยกตัวอย่าง ยกข้อความ สมการหรือภาพวาด การเขียนเป็นลักษณะของการรายงานมากกว่าการประเมิน จึงไม่
ควรมีคาวิจารณ์ นอกจากรายงานผลหรือ ข้อมูลตัวเลขที่สาคัญที่ได้จากการศึกษาและใช้ประโยคสมบูรณ์ สื่อ
ความหมายชัดเจน ใช้คาเชื่อมเหมาะสม สละสลวย
1.4 คำนำ ระบุถึงวัตถุประสงค์ของโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง ส่วนประกอบ
ของรายงานผลการศึกษา และลงท้ายชื่อ-นามสกุลผู้ศึกษา รวมทั้งวันเดือนปีที่เขียนคานา (รายละเอียดอื่นๆ
ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา)
1.5 สำรบัญ เป็ นรายการที่แ สดงถึง ส่วนประกอบสาคัญ ทั้งหมดของรายงานผลการศึกษา
เรียงลาดับเลขหน้า และให้เขียนด้วยภาษาที่ใช้เขียนรายงานผลการศึกษา หน้าแรกของสารบัญไม่ต้องพิมพ์
เลขหน้า แต่นับหน้า ส่วนหน้าถัดไป พิมพ์เลขหน้ากากับทุกหน้า
1.6 สำรบัญตำรำง (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งตาแหน่งหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในรายงาน
ผลการศึกษา พิมพ์เรียงลาดับต่อจากส่วนสารบัญ
1.7 สำรบัญภำพหรือสำรบัญแผนภูมิ (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งตาแหน่งหน้าของรูปภาพ (รูปภาพ
แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยู่ในรายงานผลการศึกษา พิมพ์ขึ้นหน้าใหม่เรียงต่อ จากสารบัญ
ตาราง
2. ส่วนเนื้อควำม ได้แก่
2.1 บทที่ 1 บทนำ
(เพิ่มเติม/ ปรับปรุง เนื้อหาสาระจากข้อ 4-9 ในโครงร่างการศึกษา
2.2 บทที่ 2 กำรตรวจเอกสำร
(เพิ่มเติม/ ปรับปรุง เนื้อหาสาระจากข้อ 10 ในโครงร่างการศึกษา
2.3 บทที่ 3 วิธีกำรศึกษำ
บรรยายวิธีการที่ใช้ในการดาเนินการศึกษาโดยละเอียด ว่ามีขั้นตอนการทาอย่างไรบ้าง
แต่ละขั้นตอนใช้เอกสาร ข้อมูลหรือเครื่องมือประเภทใด ชนิดใด เอกสารหรือข้อมูลนั้นๆ ได้มาอย่างไร
โดยวิธีใด ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
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2.4 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
- ส่วนที่ 1 ผลการศึกษา อธิบายถึงผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาแต่ละประเด็นให้
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ และชัดเจน
- ส่วนที่ 2 ข้อวิจารณ์

เป็นการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษา

เช่นสาเหตุ/ปัจจัย จุดแข็ง-จุดอ่อน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษา โดยระบุเป็นประเด็นให้ชัดเจน
2.5 บทที่ 5 สรุปผลกำรศึกษำ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
- ส่วนที่ 1 สรุปกระบวนการการศึกษา ให้สรุปเป็นแผนภูมิ (Flow Chart) ผังกราฟฟิก
แผนภาพ หรือรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม ที่ไม่ใช่การบรรยายแบบความเรียง โดยอธิบายให้ชัดเจน
โดยเฉพาะในส่วนของการดาเนินการศึกษา
-

ส่วนที่ 2 สรุปผลการศึกษา ให้สรุปเป็นแผนภูมิ (Flow Chart) ผังกราฟฟิก แผนภาพ

การบรรยายแบบความเรี ย งที่ ก ระชั บ หรื อ รู ป แบบอื่ น ๆ ตามความเหมาะสม โดยอธิ บ ายให้ ชั ด เจน
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของเรื่องที่ศึกษา
-

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นการเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาในขั้นต่อไป ตลอดจน

การประยุกต์ผลการศึกษาที่ได้กับการศึกษาเรื่องอื่นๆ โดยเขียนเป็นข้อๆ
3. ส่วนอ้ำงอิงหรือส่วนประกอบตอนท้ำย ได้แก่
3.1 เอกสำรอ้ำ งอิ ง พิ มพ์ ตามรู ปแบบที่ก าหนดให้ ใ นหัว ข้อ การพิ มพ์ รายงานผลการศึ กษา
(ดูรายละเอียนในภาคผนวก)
3.2 ภำคผนวก (ถ้ำมี) คือ ข้อความที่ไม่สามารถบรรจุอยู่ในส่วนของเนื้อหา เป็นส่วนเสริมให้
เกิดความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นข้อมูลที่ใช้ในการเขียนรายงานผลการศึกษาแต่ไม่ได้อ้างอิงโดยตรง หน้า
แรกของภาคผนวกให้ขึ้นหน้าใหม่มีคาว่า ภาคผนวก อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ เฉพาะหน้านี้ไม่ต้องพิมพ์
เลขหน้า แต่นับหน้า และใส่เลขหน้าในหน้าถัดไปของภาคผนวกต่อเนื่องไปจนจบ
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กำรนำเสนอผลกำรศึกษำ
การนาเสนอผลการศึกษา (Presentation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของโครงการการศึกษาความรอบรู้
เฉพาะเรื่อง และเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้แสดงให้ประจักษ์ถึงศักยภาพทั้งด้านคุณภาพผลการเรียนรู้และ
ความรอบรู้ของ นักเรียนต่อสาธารณชน การนาเสนอผลการศึกษาอาจกระทาได้หลากหลายวิธีตามลั กษณะ
และธรรมชาติของเรื่อง หรือประเด็นที่ทาการศึกษา ซึ่งวิธีการนาเสนอโดยทั่วไปมี ดังนี้
- การจัดแสดงป้ายนิเทศ
- การจัดแสดงนิทรรศการ
- การบรรยายสรุป
- การนาเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการนาเสนอ
- การสาธิต
- การแสดงลักษณะต่าง ๆ
ฯลฯ
ทั้ ง นี้ ใ นการน าเสนอผลการศึ ก ษาจะมี ค ณะกรรมการประเมิ น การน าเสนอผลการศึ ก ษา
จานวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการดาเนินโครงการฯ และกรรมการที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
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กำรประเมิน
1. ผลกำรประเมิน

ประเมินเป็นระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ควรปรับปรุง

2. แนวกำรดำเนินกำรวัดและประเมินผล
2.1 การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับคือ 0, 1 ,2 ,3 ,4
2.2 ช่วงทาการประเมินและน้าหนัก มี 3 ช่วง
ช่วงที่ 1 การดาเนินงาน

น้าหนัก 1

- โครงร่างการศึกษา
- การดาเนินการศึกษา
ช่วงที่ 2 รายงานผลการศึกษา

น้าหนัก 2

ช่วงที่ 3 นาเสนอผลการศึกษา

น้าหนัก 2

2.3 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน/ระดับคุณภาพ

3.50-4.00

ดีเยี่ยม

2.50-3.49

ดี

1.50-2.49

ผ่าน

0.00-1.49

ควรปรับปรุง

2.4 เกณฑ์การประเมิน (Rubrics) / การให้ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

4
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กำรดำเนินงำน

รำยงำนผลกำรศึกษำ

นำเสนอผลกำรศึกษำ

- ระบุองค์ประกอบของโครงร่าง - ระบุ อ งค์ ป ระกอบของการ - อธิบายกระบวนการทางานได้
กา รศึ ก ษา ไ ด้ ค รบถ้ ว นแล ะ รายงานผลการศึ ก ษาและ ครบถ้วนชัดเจนแสดงออกถึง
อธิบายได้ถูกต้องชัดเจน
อ ธิ บ า ย ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง
- ติ ด ตามการด าเนิ น งานอย่ า ง ครบถ้วนชัดเจน
- รู ป แ บ บ ก า ร น า เ ส น อ ผ ล
สม่าเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
การศึกษาน่าสนใจมาก
ของแผนการดาเนินการ
- ตอบคาถามได้ทุกประเด็นและ
ชัดเจนถูกต้อง

ระดับคะแนน

3

2

1

0

กำรดำเนินงำน

รำยงำนผลกำรศึกษำ

นำเสนอผลกำรศึกษำ

- ระบุองค์ประกอบของโครงร่าง - ระบุ อ งค์ ป ระกอบของการ - อธิบายกระบวนการทางานได้
การศึกษาได้ครบถ้วนแต่อธิบาย รายงานผลการศึ ก ษาและ ครบถ้วนชัดเจนแสดงออกถึง
ไม่ชัดเจนบางส่วน
อ ธิ บ า ย ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ ความเข้าใจพอสมควร
- ติ ด ตามการด าเนิ น งานไม่ น้ อ ย ครบถ้วนแต่ไม่ชัดเจน
- รู ป แ บ บ ก า ร น า เ ส น อ ผ ล
กว่ า ร้ อ ยละ 70 ของแผนการ
การศึกษาน่าสนใจปานกลาง
ดาเนินการ
- ตอบคาถามได้ทุกประเด็นแต่
ไม่ชัดเจน
- ระบุองค์ประกอบของโครงร่าง - ระบุ อ งค์ ป ระกอบของการ - อธิบายกระบวนการทางานได้
ก า ร ศึ ก ษ า ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น แ ต่ รายงานผลการศึ ก ษาและ ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น ชั ด เ จ น แ ต่
สามารถอธิบายได้
อ ธิ บ า ย ผล ก า ร ศึ ก ษ า ไ ม่ แสดงออกถึงความเข้าใจ
- ติ ด ตามการด าเนิ น งานไม่ น้ อ ย ครบถ้วนแต่สามารถอธิบาย - รู ป แ บ บ ก า ร น า เ ส น อ ผ ล
กว่ า ร้ อ ยละ 60 ของแผนการ ผลที่ระบุมาได้
การศึกษาน่าสนใจน้อย
ดาเนินการ
- ตอบค าถามได้ ไ ม่ ค รบทุ ก
ประเด็น
- ระบุองค์ประกอบของโครงร่าง - ระบุ อ งค์ ป ระกอบของการ - อธิบายกระบวนการทางานไม่
การศึ ก ษาไม่ ค รบถ้ ว นและไม่ รายงานผลการศึ ก ษาและ ครบถ้วนและไม่ชัดเจน
ชัดเจน
อ ธิ บ า ย ผล ก า ร ศึ ก ษ า ไ ม่ - รู ป แ บ บ ก า ร น า เ ส น อ ผ ล
- ติ ด ตามการด าเนิ น งานไม่ น้ อ ย ครบถ้วนและไม่ชัดเจน
การศึกษาไม่น่าสนใจ
กว่ า ร้ อ ยละ 50 ของแผนการ
- ตอบค าถามไม่ ไ ด้ เ ป็ น ส่ ว น
ดาเนินการ
ใหญ่
- ไม่ ระบุ องค์ประกอบของโครง - ไม่ระบุองค์ประกอบของการ - อธิ บ ายกระบวนการท างาน
รายงานผลการศึ ก ษาและ ไม่ ไ ด้ แสดงออกให้ เ ห็ น ถึ ง
ร่างการศึกษาและประเด็นต่างๆ
รายงานผลการศึ ก ษาขาด ความไม่เข้าใจ
- ไม่ติดตามการดาเนินงาน
รายละเอียด
- ไ ม่ ส า ม า ร ถ น า เ ส น อ ผ ล
การศึกษาได้
- ตอบคาถามไม่ได้
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ภาคผนวก

ศร.01

โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โครงกำรกำรศึกษำพหุภำษำ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ
โครงกำรกำรศึกษำควำมรอบรู้เฉพำะเรือ่ ง (Senior Project)

แบบเสนอแนวทำงกำรศึกษำ
--------------------------------เสนอต่อ หัวหน้าคณะกรรมการดาเนินโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง
ชื่อนักเรียน …………………………………………………………………………. ชั้น …………………
ชื่อเรื่อง ………………………………………………………………………………………………….
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
………………………………………………………………….………………………………………………………………
……….………………………………………………….…………………………………………………………………….…
………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………….…………

วิธีกำรศึกษำ
………………………………………………………………….……………………………………….………………………
………………………………………………………….…………………………………………………………………….…
………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………..……………………………………………………….…………

แนวทำงกำรศึกษำโดยสังเขป
……………………………………………………………….……………………………………………………………….…
……………………………………………………….…………………………………………………………………….……
……………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………….………………………………
…………………………………….………………………………………………….…………………………………………
………………………….…………………………………………………………….…………………………………………
…………….……………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………
อนุมัติ

ปรับปรุงแก้ไข

…………..………..…………………
(…………………..………..……………)
หัวหน้าคณะกรรมการดาเนินโครงการฯ
……… / ….…… / …….…

ลงชื่อ ………………………………นักเรียน
……… / ….…… / …….…
ลงชื่อ…………………………….อาจารย์ที่ปรึกษา
(..……..……………………)
……… / ….…… / …….…
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ศร.02

โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โครงกำรกำรศึกษำพหุภำษำ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ
โครงกำรกำรศึกษำควำมรอบรู้เฉพำะเรือ่ ง (Senior Project)

แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
--------------------------------เสนอต่อ หัวหน้าคณะกรรมการดาเนินโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง
ชื่อนักเรียน …………………………………………………………………………. ชั้น ……………….…
ชื่อเรื่อง ………………………………………………………………………………………………….

รำยชื่อคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
ลำดับที่

ฝ่ำย

1

อาจารย์

2

ผู้เชี่ยวชาญ

3

ผู้ปกครอง

อนุมัติกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
…………..………..…..……………
(……………..…………………………)
หัวหน้าคณะกรรมการดาเนินโครงการฯ
……… / ….…… / …….…

22

ชื่อ – สกุล

ลงนำม

ลงชื่อ ……………………………………….นักเรียน
………… / ………… / …………

ศร.03

โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โครงกำรกำรศึกษำพหุภำษำ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ
โครงกำรกำรศึกษำควำมรอบรู้เฉพำะเรือ่ ง (Senior Project)

แบบบันทึกข้อมูลกรรมกำรฝ่ำยผู้เชี่ยวชำญ
-------------------------------- ข้อมูลนักเรียน
ชื่อ – สกุล ……………………………………………………………..…………. ชั้น ม………/…….……
ชื่อเรื่อง …………………………………………………………………………………………………….

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
………………………………………………………………….………………………………….……………
…………………………………………………………………….…………………………….………………
………………………………………………………………………………………………...………………
ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ………………………………………………………………………….………..………
 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญ
ชื่อ – สกุล …………………………………….………………………..……………………………….…….
เบอร์โทรศัพท์…………………………………………………………..…………………………….….……
ที่อยู่ .....………………………………………………………………….……………………………………
.………………………………………………………………………….……………………………………
.………………………………………………………………………….……………………………………
e-mail.…………………………………………………………………. ……………………………………
อำชีพ….……………………………………………………………ตำแหน่ง.....……………………….……
หน่วยงำนที่สังกัด…………………………………………………………………….……………………..…
ควำมเชี่ยวชำญ/ควำมสำมำรถเฉพำะทำง……………………………………………………………......…….
.…………………………………………………………………………………………………………….…
..………………………………………………………………………………………………………………
.........……………………………………………………………………………………………………….…
ลงชื่อ ……………………….……………………….นักเรียน
………… / ………… / …………
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ศร.04

โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โครงกำรกำรศึกษำพหุภำษำ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ
โครงกำรกำรศึกษำควำมรอบรู้เฉพำะเรือ่ ง (Senior Project)

แบบขออนุมัตินำเสนอผลกำรศึกษำ
--------------------------------เรียน หัวหน้ำคณะกรรมกำรโครงกำรกำรศึกษำควำมรอบรู้เฉพำะเรื่อง
ข้าพเจ้า (นาย / นางสาว) .............................................................................................................................
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่....../...... ศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง
ชื่อเรื่อง .....................................................................................................................................................................
โดยมี.........................................................................................................................................เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ได้จัดทารายงานผลการศึกษา (Paper) ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัตินาเสนอผลการศึกษาตามเรื่องดังกล่าว

ลงชื่อ..................................................นักเรียน
........../........./.........

ลงชื่อ.........................................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(……………………….……………)
........../........./.........

อนุมัติ
…………..…………………………
(……………..………..………………)
หัวหน้าคณะกรรมการดาเนินโครงการฯ
……… / ….…… / …….…
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ศร.05

โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โครงกำรกำรศึกษำพหุภำษำ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ
โครงกำรกำรศึกษำควำมรอบรู้เฉพำะเรือ่ ง (Senior Project)

แบบขออนุมัติเปลี่ยนกรรมกำรที่ปรึกษำ
--------------------------------เสนอต่อ

หัวหน้าคณะกรรมการดาเนินโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง

ชื่อนักเรียน …………………………………………………………………………. ชั้น ………………
ชื่อเรื่อง ………………………………………………………………………………………………..
มีความประสงค์ขอเปลี่ยน อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
จาก นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………………………………...
เป็น นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………………………………...
เนื่องจาก ……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ………………………………นักเรียน
……… / ….…… / …….…

อนุมัติ
…………..………………………
(……………..…………………)
หัวหน้าคณะกรรมการดาเนินโครงการฯ
……… / ….…… / …….…

ลงชื่อ ………………………………
(……………………...………)
อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนขออนุมัติเปลี่ยน
……… / ….…… / …….…
ลงชื่อ ………………………………
(……………….……………)
อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ที่ขออนุมัติเปลี่ยน
……… / ….…… / …….…
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กำรพิมพ์โครงร่ำงกำรศึกษำ และรำยงำนผลกำรศึกษำ
1. รูปแบบกำรพิมพ์
1.1 ตัวพิมพ์ (Fonts) ตัวอักษรที่ใช้พิมพ์ต้องเป็นสีดา คมชัด สะดวกแก่การอ่าน ขนำด 16 และใช้
ตั ว พิ ม พ์ แ บบเดี ย วกั น ตลอดทั้ ง เล่ ม โดยตั ว พิ ม พ์ ที่ ก าหนดให้ ใ ช้ ไ ด้ แ ก่ AngsanaUPC AngsanaNew
CordiaUPC CordiaNew DilleniaUPC หรือ TS SarabunPSK แบบใดแบบหนึ่งตลอดทั้งเล่ม
1.2 กระดำษที่ใช้พิมพ์ ให้ใช้กระดาษขาวไม่มีบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 หนา 80 แกรม ใช้พิมพ์
เพียงหน้าเดียว
1.3 กำรพิมพ์โครงร่ำงกำรศึกษำ และรำยงำนผลกำรศึกษำ ให้มีหัวข้อตามแบบที่กาหนด โดยใส่
ตัวเลขหน้าหัวข้อแต่ละหัวข้อ
1.4 กำรเว้นระยะระหว่ำงบรรทัดและกำรย่อหน้ำ

ควรจัดตามความสวยงามและความเหมาะสม

1.5 กำรลำดับหน้ำ ในการลาดับหน้า ส่วนนำ ทั้งหมด ให้ใช้ตัวอักษรเรียงตามลาดับพยัญชนะใน
ภาษาไทยโดยเริ่มพิมพ์ตัวอักษร ก ที่หน้าบทคัดย่อ และเรียงตามลาดับพยัญชนะต่อเนื่องกันไปจนจบส่วนนา
ส่วนเนื้อควำม และ ส่วนอ้ำงอิง ให้ลาดับหน้าโดยพิมพ์หมายเลข 2, 3 ,4 ฯลฯ ต่อเนื่องกัน
ตลอดทุกหน้าจนจบเล่ม ยกเว้น หน้ำแรกของบทที่ทุกบท หน้ำแรกของเอกสำรอ้ำงอิง และ หน้ำแรกของ
ภำคผนวก ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้ำกำกับ แต่ให้นับจานวนหน้ารวมไปด้วย
ตำแหน่งกำรพิมพ์เลขหน้ำ ให้พิมพ์ไว้ที่มุมขวำด้ำนบนของแต่ละหน้ำ ห่ำงจำกขอบกระดำษ
ด้ำนบนและด้ำนขวำ ด้ำนละประมำณ 1 นิ้ว
1.6 กำรแบ่งบทและหัวข้อในบท
1.6.1 บท เมื่อเริ่มบทใหม่จะต้องขึ้นหน้าใหม่ เสมอ และมีเลขประจาบท (จะใช้เลขไทยหรือ
เลขอารบิกก็ได้ ให้พิมพ์คาว่า “บทที่” ไว้กึ่งกลางหน้าห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ 1 นิ้ว ส่วน
“ชื่อบท” ให้พิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษเช่นกัน โดยเว้นบรรทัด จากคาว่า บทที่ 1 บรรทัด ชื่อบทที่ยาว
เกิน 1 บรรทัด ให้แบ่งเป็น 2-3 บรรทัดตามความเหมาะสม โดยพิมพ์เรียงลงมาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมกลับ
หัว และไม่ต้องขีดเส้นใต้ อำจใช้ตัวเข้มและขนำดของตัวอักษรโตกว่ำปกติเล็กน้อยก็ได้
1.6.2 หัวข้อสำคัญ หัวข้อสาคัญในแต่ละบท หมายถึงหัวข้อหลัก ซึ่งมิใช่เป็นชื่อเรื่องประจาบท
ควรพิมพ์ด้วยอักษรตัวเข้ม หรือขีดเส้นใต้ ชิดแนวพิมพ์ด้ำนซ้ำยมือ ทั้งนี้อาจใช้ขนาดของตัวอักษรต่างกัน
ได้ตามลาดับของหัวข้อ และควรเว้นระยะก่อนและหลังบรรทัดหัวข้อใหญ่ มากกว่าการเว้นบรรทัดปกติ
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การขึ้นหัวข้อใหม่ ถ้ามีที่ว่างสาหรับพิมพ์ข้อความต่อไปได้ ไม่เกินหนึ่งบรรทัดแล้ว ให้ขึ้น
หัวข้อใหม่ใน หน้าถัดไป
1.6.3 หัวข้อย่อย พิมพ์หัวข้อย่อยโดยย่อหน้าพอสมควร
ตัวอย่ำง
1. รำชบัณฑิตยสถำน (หัวข้อหลัก)
1.1 ประวัติควำมเป็นมำของรำชบัณฑิตยสถำน (หัวข้อย่อย)
……………………………………………………………………………………….……..….
…………………………………………………………………………………………………………….…...
1.1.1 เหตุผลของการจัดตั้งราชบัณฑิตยสถาน………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………....……
1.1.2 กาเนิดราชบัณฑิตยสถาน...............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
1.2 ฐำนะและองค์ประกอบของรำชบัณฑิตยสถำน (หัวข้อย่อย)
………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………...………....
1.2.1 ฐานะและหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถาน........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...……
1.2.2 องค์ประกอบของราชบัณฑิตยสถาน.............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...……
1.2.2.1 สมาชิก..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………...
1.2.2.2 สานักหรือกลุ่มวิชา.......................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………...
1.2.2.3 ส่วนราชการของราชบัณฑิตยสถาน..............................................................
………………………………………………………………………………………………………………...
1.3 กิจกรรมของรำชบัณฑิตยสถำน (หัวข้อย่อย)
……………………………………………………………………………………….…….….
………………………………………………………………………………………………………….…......
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1.7 ตำรำง รูปภำพ แผนที่ แผนภูมิ กรำฟ
ตาราง ประกอบด้วยลาดับที่ของตาราง ชื่อของตาราง ส่วนข้อความและที่มาของตาราง โดย
ปกติให้พิมพ์อยู่ในหน้าเดียวกันทั้งหมด
กรณีที่ตารางนั้นมีความยาวมากไม่สามารถให้สิ้นสุดในหน้าเดียวกันได้ ก็ให้พิมพ์ส่วนที่
เหลือในหน้าถัดไป แต่ทั้งนี้จะต้องพิมพ์ชื่อของตารางในหน้าใหม่ และวงเล็บคาว่า “(ต่อ)” ท้ายตารางด้วย
การพิมพ์ลาดั บที่ของตาราง รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ให้พิมพ์ไว้ที่ด้ำนบนของตำรำง
หรือรูปภาพ ชิดแนวพิมพ์ด้านซ้ายมือ
ตัวอย่ าง
ตารางที่ 2

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีกับฤดูกาลของญี่ปุ่น (ต่อ)

ภาพประกอบที่ 3 น้าหมักชีวภาพที่หมักได้ 3 สัปดาห์
แผนภูมิที่ 1

แสดงโครงสร้างของการบริหารงานฝ่ายการตลาดของบริษัท ABC จากัด

1.8 การพิมพ์ ภาษาต่ างประเทศด้ วยภาษาไทย
สาหรับคาที่เป็นชื่อเฉพาะในภาษาต่างประเทศ ให้เขียน ทับศัพท์ เป็นภาษาไทยโดยไม่ต้อง
วงเล็บภาษาต่างประเทศนั้นๆ ส่วนคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้มีการบัญญัติศัพท์ไว้แล้วโดย ราชบัณฑิตยสถาน
ก็ให้ใช้ตามนั้น เช่น
Technology
computer
function

เป็น
เป็น
เป็น

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
ฟังก์ชัน

คาภาษาอังกฤษที่เป็นพหูพจน์ ในภาษาไทยไม่เติม “ส” หรือ “ส์” เช่น
semigroups
เป็น
เซมิกรุป
games
เป็น
เกม
ยกเว้นคานามที่ใช้เป็นชื่อเฉพาะ เช่น
SEAGAMES
THAI AIRWAYS
NEW YORK TIMES

เป็น
เป็น
เป็น

ซีเกมส์
ไทยแอร์เวส์
นิวยอร์ก ไทมส์

ส าหรั บ ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ และศั พ ท์ เ ทคนิ ค เฉพาะสาขา ให้ พิ ม พ์ เ ป็ น ภาษาไทย โดยมี
ภาษาต่างประเทศกากับไว้ด้วย หรือพิมพ์ตามหลักของสาขาวิชานั้นๆ
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2. การอ้ างอิง
2.1 การอ้ างอิงในเนื้อหารายงานผลการศึกษา
2.1.1 การอ้ างอิงแบบนาม-ปี
ระบบการอ้างอิงแบบนาม-ปี(หรือ Harvard System) เป็นการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อมูลในเนื้อหารายงานผลการศึกษา โดยระบุชื่อผู้แต่ง (author) และปีพิมพ์(year of publication)โดยเขียนอยู่
ในวงเล็บ (......) ในกรณีที่เป็นการอ้างอิ งเนื้อหาโดยตรงหรือแนวคิดบางส่วนหรือเป็นการคัดลอกข้อความ
บางส่วนมาโดยตรง ควรระบุเลขหน้ าไว้ ด้วยโดยพิมพ์ต่อท้ายปีพิมพ์ คั่นด้วยเครื่องหมาย : อย่างไรก็ตามการ
ไม่ระบุเลขหน้าอาจทาได้ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงงานของผู้อื่น โดยการสรุปเนื้อหาหรือแนวคิดทั้งหมดของ
งานชิ้นนั้น
(1) การอ้ างอิงเนื้อหาโดยตรง หรือคัดลอกข้ อความบางส่ วนมาโดยตรง ข้อความที่
คัดลอกมา ให้อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ “........”
ตัวอย่ าง
นวนนิยายแปลมักจะใช้รูปประโยค ถูก มากกว่างานเขียนทั่วๆ ไป ดังที่อ มรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ได้
กล่าวถึงประโยค ถูก ไว้ว่า
“รู ปแบบนีไ้ ด้ ใช้ มากขึน้ เป็ นลาดับ ตั้งแต่ อดีตจนถึงปั จจุบัน และใช้ มากในนวนิยายแปล กับการเขียน
บทความวิชาการ มากกว่ านวนิยายที่ไม่ได้ แปลกับการเขียนทั่วไป เนื่องด้ วยนวนิยายแปลและบทความวิ ชาการส่ วน
ใหญ่ ได้ รับอิทธิพลจากภาษาตะวันตก โดยเฉพาะภาษาอังกฤษโดยตรง”
(อมรา ประสิ ทธิ์รัฐสิ นธุ์, 2545: 133-134)

(2) การอ้ างถึงเอกสารหรืองานนั้นทั้งงานโดยรวม

ในลักษณะสรุปเนื้อหาหรือแนวคิด

ทั้งหมดของงานชิ้นนั้น ไม่ต้องระบุเลขหน้ากากับ
ตัวอย่ าง
…จากการศึก ษาหน้า ที่ข องกลวิ ธีทางภาษาที่พ รรคฝ่า ยค้า นใช้โจมตี รัฐบาลทางอ้อ มในการ
อภิ ปรายทั่ว ไปเพื่อ ลงมติ ไม่ ไว้ ว างใจของพรรณธรพบว่า การใช้ถ้ อ ยคานัย ผกผั น จะช่ ว ยให้ ผู้ อ ภิ ปรายไม่ ถู ก
ฝ่ายรัฐบาลประท้ว งว่าละเมิดข้อบัง คับการประชุม สภาผู้แทนราษฎร และในกรณีที่ถูกฟ้อ งร้องทางกฎหมาย ผู้
อภิปรายก็สามารถเลี่ยงความรับผิดชอบได้ โดยอ้างว่าไม่ได้หมายความเช่นนั้น (พรรณธร ครุธเนตร, 2547)
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(3) การอ้ างเอกสารที่อ้างถึงในเอกสารอื่น ถ้าต้องการอ้างเอกสารที่ผู้แต่งได้อ้างถึงในงาน
ของตน การอ้างเช่นนี้ถือว่า มิได้เป็นการอ้างถึงเอกสารนั้นโดยตรง ให้ระบุนามผู้แต่งของเอกสารทั้งสอง
รายการ โดยระบุนามผู้ แต่ งของเอกสารอันดับแรก ตามด้วยคาว่า อ้ างถึงใน แล้วระบุนามผู้ แต่ งของ
เอกสารอันดับรอง ปี พิมพ์ และ เลขหน้ า
ตัวอย่ าง
…แท้จริงประโยชน์ที่หอพระสมุดสาหรับพระนครจะทาให้แก่บ้านเมืองได้ ไม่ใช่แต่รวมหนังสือ
เก็บไว้เป็นสมบัติของบ้านเมืองอย่างเดียว ถ้าหากสามารถตรวจสอบหนังสืออันเป็นเหตุให้เกิดวิชาความรู้ พิมพ์ให้
แพร่หลายได้ ยังเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นเหมือนกับแจกจ่ายสมบัตินั้นไปให้ถึงมหาชนอีกชั้นหนึ่ง กรรมการจึงเห็นเป็น
ข้อ สาคัญมาแต่แรกตั้ง หอพระสมุดสาหรับพระนคร ซึ่ง หอพระสมุดควรเอาเป็น ธุระในเรื่อ งพิมพ์หนังสือ ด้ วย
(สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ อ้ างถึงใน แม้ นมาส ชวลิต, 2509: 38)…….

(4) การอ้ างเอกสารที่ไม่ ปรากฏนามผู้แต่ ง

เอกสารที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่งให้ลงชื่อเรื่อง

ได้เลย เช่น (ประเทศไทยในยุคปัจจุบัน, 2554: 16-20)
2.1.2 การอ้ างอิงแบบอื่นๆ ผู้ศึกษาสามารถใช้การอ้างอิงแบบอื่นๆ ได้ เช่น การอ้างอิงแบบ
ตัวเลข การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยพิมพ์ตามรูปแบบและ
วิธีการอ้างอิงที่ถูกต้องของแบบอ้างอิงนั้นๆ
2.2 การอ้ างอิงท้ ายรายงานผลการศึกษา
การอ้างอิงเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆในรายงานผลการศึกษา ไม่ว่าจะใช้ การอ้ างอิง
แบบนาม-ปี หรื อการอ้ างอิงแบบอื่นๆ เป็นการอ้างถึงงานที่สนับสนุนเกี่ยวข้อ งกับ รายงานผลการศึกษา
ดังนั้นเมื่อเรียบเรียงรายงานผลการศึกษาเสร็จ ให้ รวบรวมรายการเอกสารและแหล่ ง ข้ อมูลอ้ างอิงต่ างๆ
เหล่ านั้นทุกรายการ ไว้ ในเอกสารอ้ างอิง (REFERENCES) ท้ ายรายงานผลการศึ ก ษา รวมถึง เอกสาร
หรื อข้ อมู ลอื่นที่เกี่ย วข้ องที่ใ ช้ ใ นการศึ กษาแต่ ไม่ ได้ นามาอ้ า งอิง ในเนื้อ หาก็ใ ห้ นามารวมไว้ ด้ ว ย โดยมี
วิธีการเขียนดังนี้

30

2.2.1 หนังสื อ
ผู้แต่ง.\\ ปีพิมพ์. \\ ชื่อหนังสือ.\\ เล่มที่หรือจานวนเล่ม (ถ้ามี),\\ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี).\\ชื่อชุดหนังสือและลาดับที่
(ถ้ามี).\\ สถานที่พิมพ์: \ สานักพิมพ์.

 ผู้แต่ งหรือบรรณาธิการ
- ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ลง ชื่ อสกุล ตามด้วยอักษรตัวย่อของชื่อต้นและชื่อกลาง
(ถ้ามี)
- ใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , ) แบ่งชื่อสกุลและอักษรย่อของชื่อต้น กับชื่อกลาง เช่น
Reynolds, F. E.
Fontana, D., Jr.
- ถ้าผู้แต่งเป็นชาวไทย ให้ลงชื่อ ก่อ นแล้วตามด้วยนามสกุล ในกรณีที่เขียนเอกสารเป็น
ภาษาต่างประเทศ อาจใช้แนวทางเดียวกันกับผู้แต่งชาวต่างประเทศได้
- ผู้แต่งชาวไทย มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ให้พิมพ์ ชื่อ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และ
ฐานันดรศักดิ์ หรือ บรรดาศักดิ์ เช่น
ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา
วิจิตรวาทการ, หลวง
- ถ้าผู้แต่ง 2 คน หรือมากกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 6 คน ลงชื่อผู้แต่ งทุกคน ให้ใช้คาว่า และ หรือ ,
and ก่อนชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย แต่ถ้ามีผู้แต่ง 6 คน หรือมากกว่านั้นขึ้นไปให้ใช้คาว่า และคนอื่นๆ สาหรับ
ภาษาไทย และให้ใช้ et al. หรือ and others สาหรับภาษาต่างประเทศ เว้นแต่สาขาวิชานั้นๆ จะนิยมให้ระบุชื่อ
ผู้แต่งทุกคนหรือระบุอย่างอื่น
ตัวอย่ าง
Fukutake, T., and Morioka, K.
Hanson, H., Borlaug, N. E., and Anderson, R. G.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ สุชาติ สวัสดิศรี
สุทัศนีย์ บุญดง, วิมล พาณิชยการ, อรุณี จันทรสนิท, จริยา เล็กประยูร และ วีณา เมฆวิชัย.
วิญญู อังคณารักษ์ และคนอื่นๆ.
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- ถ้าผู้แต่งเป็นสถาบัน เช่นหน่วยงานรัฐบาล อย่างน้อยต้องอ้างถึง ระดับกรม หรือเทียบเท่าและ
เขียนอ้างชื่อหน่ วยงานระดับสู งมาก่ อน โดยให้ เขียนกลับคานาหน้ า ดังนี้
มหาดไทย, กระทรวง. กรมการปกครอง.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมสามัญศึกษา.
สาธารณสุข, กระทรวง. กรมควบคุมโรคติดต่อ.
การปกครอง, กรม.
ประชาสัมพันธ์, กรม.
- ถ้าไม่มีชื่อผู้แต่ง ให้ เขียนชื่อเรื่องในตาแหน่ งของผู้แต่ ง
- ถ้าเป็ นหนัง สือที่มี บรรณาธิการ และผู้อ้า งอิงต้ อ งการอ้างถึงหนั งสื อ ทั้ งเล่ม ให้เ ขียนชื่ อ
บรรณาธิการแทนผู้แต่ ง และใส่คาว่า บรรณาธิการ สาหรับเอกสารภาษาไทย และคาว่า ed. หรือ eds. แล้วแต่
กรณีสาหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ เช่น Forbes, S. M., ed.
- ปิดท้ายชื่อผู้แต่งหรือบรรณาธิการด้วยเครื่องหมาย มหัพภาค ( . ) เช่น ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
และจารุมา อัชกุล, บรรณาธิการ.
 ชื่อหนังสื อ
- ขีดเส้นใต้ ที่ชื่อหนังสือ
- ลงข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการสืบค้น เช่น ครั้งที่พิมพ์ (3 rd ed.) เล่มที่ (vol.2) ตามหลังชื่อ
เรื่องโดยคั่นด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ถ้าเป็นการพิมพ์ ครั้งแรกไม่ ต้องใส่ คาว่ าครั้งที่พิมพ์
- จบข้อความส่วนนี้ด้วยเครื่องหมาย มหัพภาค ( . )
 สถานที่พิมพ์ และสานักพิมพ์
- ให้ระบุชื่อจังหวัดหรือชื่อเมือง
- ถ้าในเอกสารนั้น มีชื่อสานักพิมพ์ตั้งอยู่ในเมืองมากกว่า 1 เมือง ให้ เลือกเมืองแรก
- พิมพ์เฉพาะชื่อสานักพิมพ์ ส่วนคาระบุสถานะของสานักพิมพ์

เช่น ห.จ.ก., บริ ษัท ,

Publishers, Co., Ltd. หรือ Inc. ให้ ตัดออก สานักพิมพ์ที่เป็นของสมาคม มหาวิทยาลัย ให้ระบุชื่อเต็ม เช่น
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, University of Tokyo Press เป็นต้น
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-

ถ้าไม่ปรากฏสานักพิมพ์หรือ สถานที่พิมพ์ ให้ระบุ (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.) อยู่ใ น

เครื่องหมายวงเล็บ ( ) แล้วแต่กรณี
- จบข้อความส่วนนี้ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
 ปี พิมพ์
- ระบุปีที่พิมพ์งานนั้น (สาหรับงานที่ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พิมพ์ หมายถึงปีที่ผลิตงานนั้น)
- งานที่อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์เผยแพร่ ให้ใ ช้คาอยู่ในวงเล็บว่า (กาลังจัดพิมพ์ ) หรือ
(inpress) แล้วแต่ภาษาของงานนั้นๆ
- ให้เขียนปีพิมพ์ต่อจากชื่อผู้แต่งหรือ บรรณาธิการ
- ถ้าไม่ปรากฏปีพิมพ์ ให้ระบุตัวอักษรอยู่ในวงเล็บว่า (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.) แล้วแต่กรณี
- จบด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
ตัวอย่ าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์, แผนกวิชาการปกครอง. 2518. รายงานการสัมมนาเรื่องปัญหาของ
รัฐวิสาหกิจไทย. กรุงเทพมหานคร: แผนกวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ สุชาติ สวัสดิศรี , บรรณาธิการ. 2519. ประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ไทย.
กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ประพันธ์สาส์น.
แน้ช, จอร์ช; วอลดอร์ฟ, แดน; และ ไรซ์, โรเบิร์ต อี. 2518. มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง. แปลโดย อัปสร
ทรัยอัน และคนอื่นๆ. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์แพร่พิทยา.

2.2.2 หนังสื อพิมพ์ ในโอกาสพิเศษ
หนังสือพิมพ์ในโอกาสพิเศษ เช่น หนังสือ งานศพ งานวันสถาปนา กฐิน หรือ อื่นๆ ซึ่งถือ เป็น
เอกสารอ้างอิง ที่ สาคัญ ให้ลงรายการอ้างอิงเหมือนหนังสือธรรมดา โดยเพิ่มเติมรายละเอียดของหนังสื อ
ดังกล่าวไว้ใน วงเล็บ ( ) ท้ายรายการ ตัวอย่างเช่น
ขจร สุขพานิช. 2497. เมื่อเซอร์ยอนเบาริงเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรี . พระนคร: โรงพิมพ์มหามกุฎราช
วิทยาลัย. (มหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์ถวาย ม.จ. ชัชวลิต เกษมสันต์ ในมงคลสมัยมีพระชนม์ 5
รอบ 12 มิถุนายน 2497).
ครูไทย. 2520. เมื่อคอมมิวนิสต์ครองเมือง. ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
วิภาวดีรังสิต. หน้า 96-148. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี . (คณะรัฐมนตรี
จัดพิมพ์ถวายพระเกียรติและสดุดีวีรกรรม).
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2.2.3 หนังสื อแปล
ผู้แต่ง.\\ ปีพิมพ์.\\ ชื่อเรื่อง.\\ แปลโดย ผู้แปล.\\ สถานที่พิมพ์: \ สานักพิมพ์.
ตัวอย่ าง
แน้ช, จอร์ช; วอลดอร์ฟ, แดน; และไรซ์, โรเบิร์ต อี. 2518. มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง. แปลโดย

อัปสร

ทรัยอัน และคนอื่นๆ. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์แพร่พิทยา.

2.2.4 บทความในหนังสื อ
ชื่อผู้เขียนบทความ.\\ ปีพิมพ์. \\ ชื่อบทความ.\\ ใน \ ชื่อบรรณาธิการ(ถ้ามี),\ ชื่อเรื่อง,\ เลขหน้า. \\
สถานที่พิมพ์: \ สานักพิมพ์.
ตัวอย่ าง
ชัยพร วิชชาวุธ. 2518. การสอนในระดับอุดมศึกษา. ใน การสอนและการวัดผลการศึกษา, หน้า 1-30. พระนคร:
ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

2.2.5 บทความในวารสาร
ผู้เขียนบทความ.\\ ปีพิมพ์.\\ ชื่อบทความ.\\ ชื่อวารสาร\ ปีที่หรือเล่มที่\ (เดือน):\ เลขหน้า.
ตัวอย่ าง
ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ , สมคิด แก้วสนธิ และทองอินทร์ วงศ์โสธร. 2519. การสอนแบบต่างๆ ในระดับ
อุดมศึกษา. วารสารครุศาสตร์ 6 (พฤษภาคม-มิถุนายน): 34-39.

2.2.6 บทความในหนังสื อพิมพ์
ชื่อผู้เขียนบทความ.\\ วัน เดือน ปี.\\ ชื่อบทความ.\\ ชื่อหนังสือพิมพ์:\ เลขหน้า.
ตัวอย่ าง
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. (12 มกราคม 2519). ข้าวไกลนา. สยามรัฐ: 3.

2.2.7 บทความในสารานุกรม
ผู้เขียนบทความ. \\ ปีพิมพ์. \\ ชื่อบทความ. \\ ชื่อสารานุกรม \ เล่มที่: \ เลขหน้า.
ตัวอย่ าง
เจริญ อินทรเกษตร. 2515-2516. ฐานันดร. สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 11: 6912-6930.
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2.2.8 บทวิจารณ์หนังสื อในวารสาร
ผู้เขียนบทวิจารณ์.\\ เดือน ปี.\\ วิจารณ์เรื่อง \ ชื่อหนังสือที่วิจารณ์, \ โดย\ ชื่อผู้แต่งหนังสือ. \
ชื่อวารสาร\ ปีที่: \ เลขหน้า.
ตัวอย่ าง
เกศินี หงสนันท์ . 2517. วิจารณ์เรื่อง การวัดในการจัดงานบุคคล, โดย สวัสดิ์ สุคนธรังสี . วารสารพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 14: 379-381.

2.2.9 วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์.\\ ปีพิมพ์.\\ ชื่อวิทยานิพนธ์.\\ ระดับปริญญา.\\ ชื่อสาขาวิชาหรือภาควิชา \
คณะ \ ชื่อมหาวิทยาลัย.
ตัวอย่ าง
นิยะดา รสิก วรรณ. 2544. การครอบครองการสนทนาในสถานการณ์ การสื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต . ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

2.2.10 การสั มภาษณ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.\\ วัน \ เดือน \ ปี.\\ ตาแหน่ง \ (ถ้ามี).\\ สัมภาษณ์.
ตัวอย่ าง
แม้นมาส ชวลิต. 7 ธันวาคม 2519. ผู้อานวยการกองหอสมุดแห่งชาติ. สัมภาษณ์.

2.2.11 เอกสารที่อ้างถึงในเอกสารอื่น
การอ้างเอกสารซึ่งมีผู้กล่าวไว้ในเอกสารอื่นโดยที่นักเรียน มิได้ เคยอ่ านหนังสื อเล่ มนั้น
โดยตรง มีการเขียนอ้างอิงดังนี้
ตัวอย่ าง
อนุมานราชธน, พระยา. 2497. แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ. พระนคร: สานักพิมพ์คลังวิทยา. อ้างถึงใน สายจิตต์
เหมินทร์ . การเสียรัฐไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และปะลิสของไทยให้แก่อังกฤษในรัช สมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. แผนกวิชาประวัติศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2507.
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2.2.12 การอ้ างอิงจากเว็บไซต์
ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก.\\ ชื่อเรื่อง [online].\\ ชื่อผู้ผลิตหรือผู้เผยแพร่.\\ แหล่งที่มา:\ ชื่อของแหล่งที่มา/ชื่อแหล่ง
ย่อย [ วัน เดือน ปี ที่เข้าถึงข้อมูล ]
ตัวอย่ าง
ศุลกากร, กรม. ประวัติ [online]. กรมศุลกากร. แหล่งทีม่ า:
http://www.customs.go.th/AboutCustoms/Historical.jsp [5 ตุลาคม 2546]

2.3 การเรียงลาดับเอกสารอ้ างอิง
ให้ เ รี ย งล าดั บ เอกสารอ้ า งอิ ง ที่ เ ป็ น ภาษาไทย ให้ จ บไปก่ อ น ต่ อ ด้ ว ย ภาษาอั ง กฤษ หรื อ
ภาษาต่ างประเทศอื่น โดยเรียงลาดับตัวอักษรตัวแรก ที่ปรากฏตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ปัจจุบัน หรือ Dictionary ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ไม่ว่ารายการนั้นจะขึ้นต้นด้วยชื่อ ผู้แต่ง ชื่อบทความ
หรือชื่อหนังสือ ทั้งนี้ ไม่ ต้องแยกประเภทของเอกสารที่นามาใช้ อ้างอิง

2.4 การเว้ นระยะในการพิมพ์ หลังเครื่องหมายวรรคตอน มีดังนี้
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หลังเครื่องหมายมหัพภาค (. Period)

เว้น 2 ระยะ

หลังเครื่องหมายจุลภาค (, comma)

เว้น 1 ระยะ

หลังเครื่องหมายอัฒภาค (; semi-colon)

เว้น 1 ระยะ

หลังเครือ่ งหมายมหัพภาคคู่ (: colons)

เว้น 1 ระยะ

ตัวอย่ำงปก CD

ชื่อเรื่อง……………………………………………………………………………………
ชื่อนักเรียน……………………………………………………………………………..
ระดับชั้น………………….. เลขที่…..….....ปีการศึกษา……………….
คณะกรรมการที่ปรึกษา……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
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เอกสำรอ้ำงอิง
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ [online]. บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. แหล่งที่มา: http://www.grad.chula.ac.th/thesis/download.php [8 พฤษภาคม 2554]
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา. 2551. โครงการการศึกษาความ
รอบรู้ เ ฉพาะเรื่ อ ง (Senior Project). กรุ ง เทพมหานคร: โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
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คณะกรรมกำรจัดทำหนังสือ
โครงกำรกำรศึกษำควำมรอบรู้เฉพำะเรื่อง (Senior Project)
ปีกำรศึกษำ 2554
1. นางสาวสุมาลี กาญจนชาตรี

ที่ปรึกษา

2. นายปรัชญา จันตา

ที่ปรึกษา

3. นางสาวกมลวรรณ ปกรณ์ขจรนาวิน

ประธาน

4. นางสาววันทนี เจริญสุข

กรรมการ

5. นางสาวบงกชรัตน์ สมานสินธุ์

กรรมการ

6. นางสาวสัณห์สินี ปี่เงิน

กรรมการ

7. นางรุ่งนภา แดงเดช

กรรมการ

8. นางสาวจิตรานนท์ สินประเสริฐ

กรรมการ

9. นายอิทธิพล คาพฤกษ์

กรรมการ

10. นางสาวลดาวัลย์ น้อยเหลือ

กรรมการและเลขานุการ

11. นางสาวญาณี เพชรแอน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมกำรจัดทำหนังสือ
โครงกำรกำรศึกษำควำมรอบรู้เฉพำะเรื่อง (Senior Project)
ปีกำรศึกษำ 2557
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1. นายปรัชญา จันตา

ที่ปรึกษา

2. นายเอกสิทธิ์ รุ่งเบญจวรรณ

ที่ปรึกษา

3. นายอิทธิพล คาพฤกษ์

ประธาน

4. นางสาวกมลวรรณ ขจรปกรณ์นาวิน

กรรมการ

5. นางสาวบงกชรัตน์ สมานสินธุ์

กรรมการ

6. นางสาวจิตรานนท์ สินประเสริฐ

กรรมการ

7. นายจักรี สว่างไพร

กรรมการ

8. นายสุริยันต์ จันทิพย์

กรรมการ

9. นางสาวณัฏฐ์วรินท์ หลาสวัสดิ์

กรรมการ

10. นายทินกฤต แหล่ป้อง

กรรมการ

11. นายกฤษดา นรินทร์

กรรมการ

12. นายจีรพนธ์ ก้อนแก้ว

กรรมการและเลขานุการ

13. นางสาววรรณพร พูลเจริญ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

