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    การเขียนเอกสารประกอบการสอน 

      ศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิา  สัจจานันท์ 

       มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
 

    เอกสารประกอบการสอนเป็นผลงานทางวิชาการประเภทหน่ึงซ่ึงมีความส าคญัต่อ 
การศึกษาตามหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา  ในฐานะเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ทั้งการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและการศึกษาดว้ยตนเองของนิสิตนกัศกึษาและผูส้นใจทัว่ไป การเขียนเอกสารประกอบ 
การสอนโดยทัว่ไปมีหลกัการเขียนเช่นเดียวกบัการเขียนผลงานทางวิชาการประเภทต าราหรือ
หนงัสือ แต่แตกต่างกนัในเร่ืองขอบข่ายของเน้ือหาซ่ึงยดึค  าอธิบายรายวิชาเป็นหลกัและรูปแบบซ่ึง 
มีแผนการเรียนรู้และกิจกรรมประกอบ 
 

ความหมายของเอกสารประกอบการสอน 

 เอกสารประกอบการสอนหมายถึงเอกสารหรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีใชป้ระกอบการสอนวิชาใดวิชา
หน่ึงตามหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั  ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นเน้ือหาวิชาและวิธีการสอนอยา่งเป็นระบบ 

(ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  2550)  และเป็นขอ้ก าหนดท่ีผูเ้สนอขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช่้วยศาสตราจารยทุ์กคนจะตอ้งน าเสนอ  นอกจากค าว่า เอกสารประกอบการสอนแลว้  ยงัมีค  าว่า  
เอกสารค าสอน  ซ่ึง มีความหมายว่า  เอกสารค าบรรยายหรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีใชส้อนวิชาใดวิชาหน่ึงตาม
หลกัสูตรของมหาวิทยาลยั ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นเน้ือหาวิชาและวิธีการสอนอยา่งเป็นระบบ  และมีความ
สมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  2550)   เอกสารค า
สอน เป็นขอ้ก  าหนดส าหรับผูเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย ์
 
กระบวนการเขียนเอกสารประกอบการสอน 
                   การเขียนเอกสารประกอบการสอนมีกระบวนการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
    1.  การศึกษาหลกัสูตรอยา่งละเอียด   การศึกษาหลกัสูตรมุ่งใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจใน
วตัถุประสงค ์  เป้าหมาย โครงสร้างของหลกัสูตร  รายวิชา  ค  าอธิบายรายวิชา ของหลกัสูตรโดย
ภาพรวม  
     2.  การศึกษาค าอธิบายรายวิชาท่ีจะเขียนเอกสารประกอบการสอน วตัถุประสงคข์อง
รายวิชา จ  านวนหน่วยกิต จ  านวนคาบเรียน  โดยทัว่ไป  ก่อนเขียนเอกสารประกอบการสอน   
ผูเ้ขียนจะตอ้งจดัท าแผนการสอนไวแ้ลว้  แผนการสอนท่ีจดัท าอยา่งเป็นระบบ จะอ านวยความ
สะดวกและความรวดเร็วในการเขียนเอกสารประกอบสอน 
       3. การตั้งช่ือเร่ือง   ช่ือเร่ืองของเอกสารประกอบสอนเป็นไปตามช่ือรายวิชา 
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      4.  การจดัท าโครงเร่ืองของเอกสารประกอบการสอน  เป็นบท แต่ละบทเป็นเร่ืองหรือ
หวัขอ้ โครงเร่ืองแสดงใหเ้ห็นถึงขอบเขตของเร่ืองและกรอบแนวคิด ซ่ึงผูเ้ขียนตอ้งน าเสนอโดยยดึ
กรอบช่ือรายวิชา   ค  าอธิบายรายวิชา  วตัถุประสงค ์และกลลุ่มเป้าหมายเป็นส าคญั    โครงเร่ืองเป็น
กรอบก าหนดการคดัเลือกขอ้มลู และการน าเสนอ โครงเร่ืองท่ีดีน ามาสู่ความสมบูรณ์ ลุ่มลึกของ
เน้ือหา ความแจ่มแจง้ ชดัเจน ในการล าดบัความคิด การน าเสนอและการอ่าน  โดยทัว่ไปการแบ่ง
โครงเร่ืองในเน้ือหาของเอกสารประกอบสอนจะจดัล  าดบัสอดคลอ้งกบัแผนการสอนหรือการสอน 
    5. เน้ือหาและการน าเสนอเน้ือหา 
       เน้ือหาควรน าเสนอความรู้ใหม่ ท่ี มีความถกูตอ้ง ความทนัสมยั ความสมบูรณ์ ลุ่มลึก
เหมาสมกบักลุ่มเป้าหมายท่ีใชเ้อกสารประกอบการสอนน้ี 

       การน าเสนอเน้ือหา มีวิธีการน าเสนอ โดยการบรรยาย อธิบาย การอา้งเหตุผล การใช้
ภาษาท่ีเป็นภาษาวิชาการท่ีดี กะทดัรัด ชดัเจน อ่านง่าย มีเอกภาพ สมัพนัธภาพ และสารัตภาพ 
รวมทั้งมีเคร่ืองมือช่วยอธิบาย เช่น ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ แผนท่ี ท่ีเหมาะสม ช่วย
เพ่ิมความเขา้ใจและความน่าสนใจ 
   6. ส่วนประกอบและรูปเล่มของเอกสารประกอบการสอน 
        ประกอบดว้ยส่วนน า ส่วนเน้ือหา และส่วนทา้ย และในแต่ละส่วนมีรายละเอียด 
        ส่วนน า ประกอบดว้ย ใบรองปก หนา้ปกใน ค าน า สารบาญ  และแผนการเรียนรู้ 
หรือแผนการสอน 
        ส่วนเน้ือหา แบ่งเป็นบทและเร่ือง 
        ส่วนทา้ย ประกอบดว้ย บรรณานุกรม และภาคผนวก  ถา้มี 
 

การน าเสนอเนือ้หา 
                การน าเสนอเน้ือหาในเอกสารปรกอบการสอนมีขอ้ควรค านึงดงัต่อไปน้ี 
  1. ครอบคลุมประเด็นของเร่ืองตามค าอธิบายรายวิชา ไดค้รบถว้น สมบูรณ์ ตรงตาม
วตัถุประสงค ์   ความถกูตอ้งของขอ้มลูถือว่าส าคญัท่ีสุด โดยจะตอ้งเป็นขอ้มลูหรือขอ้เท็จจริงท่ี
สามารถยนืยนัไดไ้ม่ใช่การบอกกล่าวอยา่งเล่ือนลอย ควรอา้งอิงขอ้มลูทางราชการ ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ท่ีมีภารกิจความรับผดิชอบเก่ียวขอ้งโดยตรง และระบุแหล่งขอ้มลู นอกจากน้ีควรเป็นขอ้มลูท่ี
ทนัสมยั  และขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีน าเสนอจะตอ้งปราศจากขอ้สนันิษฐานหรือการคาดคะเน   ในกรณียงั
ไม่มีความชดัเจน  จะตอ้งเสนอขอ้มลูประกอบและไม่ควรวินิจฉยัตดัสินช้ีขาดหรือด่วนสรุป ถา้
ขอ้มลูไม่เพียงพอ ควรบรรยายสภาพเหตุการณ์หรือขอ้มลูท่ีประมวลมาได ้โดยใหผู้อ่้านวินิจฉยัจาก
ขอ้มลูท่ีน าเสนอ 
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     นอกจากน้ีในการน าเสนอเน้ือหาแต่ละบทควรเร่ิมดว้ยบทน าและลงทา้ยดว้ยบทสรุป บท
น าหรือความน าควรเสนอขอ้มลูซ่ึงน าไปสู่ประเด็นในเน้ือเร่ือง และบทสรุปเป็นการเนน้ย  ้าประเด็น
หลกัของเน้ือเร่ืองและเช่ือมโยงน าไปสู่การศึกษาในบทต่อไป 
 2. การก าหนดสดัส่วนของเน้ือเร่ืองใหเ้หมาะสม ถา้ขอ้มลูมากเกินไปใหพ้ิจารณาคดัเลือก
ขอ้มลูเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเร่ือง อยา่เขียนงานในลกัษณะ “ขอ้มลูพาไป” จนประเด็นส าคญั
ของเร่ืองถกูละเลยหรือไม่เด่นชดั 
 3. ภาษา ใชภ้าษาเขียนประโยคส านวนภาษาท่ีสั้น กะทดัรัด ชดัเจน เป็นทางการ และเป็น
กลาง ไม่ใชส้ านวนแปลจากต่างประเทศตรง ๆ สะกดการันตถ์กูตอ้ง ล  าดบัความไดต่้อเน่ืองและ
สมัพนัธก์นัตลอดเร่ือง การเขียนยอ่หนา้แต่ละหนา้ควรเสนอประเด็นเดียว กรณีศพัทเ์ทคนิคท่ีแปล
เป็นภาษาไทยซ่ึงราชบณัฑิตยสถานก าหนดใหใ้ชแ้ลว้ ใหใ้ชต้ามศพัทบ์ญัญติั ส่วนศพัทซ่ึ์งยงัไม่เป็น
ท่ีรู้จกักนัแพร่หลาย ใหว้งเลบ็ค าภาษาองักฤษไดด้ว้ย 
 4. ขอ้มลูตวัเลข สถิติ หรือขอ้มูลเชิงเทคนิค ควรพิจารณาน าเสนอในรูปตาราง สถิติ แผนภูมิ 
แผนภาพซ่ึงจะท าใหส่ื้อความหมาย สามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน และประหยดัเน้ือท่ีส าหรับการเขียน
บรรยาย 
การน าเสนอภาพ ตาราง แผนภูม ิและกราฟในเอกสารประกอบการสอน 

 ภาพ ตาราง แผนภูมิ และกราฟช่วยใหร้ายงานทางธุรกิจมคีวามน่าอ่าน น่าสนใจ เขา้ใจง่าย
และช่วยเนน้จุดส าคญัของเน้ือหา แต่ละชนิดมีจุดเด่นและแนวทางการน าเสนอ ดงัน้ี 

1. ภาพ 

                1.1 ภาพสัญลกัษณ์     สญัลกัษณ์ (symbols) เป็นท่ีเขา้ใจไดง่้ายกว่าการบรรยาย ปัจจุบนัมี
สญัลกัษณ์ใชเ้ป็นสากลจ านวนมาก เพื่อขจดัอุปสรรคในดา้นภาษา การส่ือสารดว้ยสญัลกัษณ์  
 
 

     ทิศทาง 
 
 
1.2 ภาพถ่ายและภาพวาด 

       ภาพถ่าย (photographs) เป็นส่ือท่ีมีชีวิตชีวาท่ีสุด ช่วยใหม้ีความรู้สึกถกูตอ้งและจริงจงั 
แต่รูปภาพมีขอ้จ ากดัในการน าเสนอขอ้มลูเพราะแสดงภาพภายนอกหรือพ้ืนผวิโดยไม่สามารถเนน้
ประเด็นส าคญัในภาพท่ีตอ้งการเนน้ได ้
     ภาพวาด (drawing) เสนอรายละเอียดท่ีส าคญัโดยสามารถตดัรายละเอียดในภาพท่ีไม่
ส าคญัหรือไม่จ  าเป็นไดม้ากกว่าภาพถ่าย อยา่งไรก็ตามการน าเสนอโดยภาพถ่ายประกอบ สะดวก 
รวดเร็ว และถกูกว่าภาพวาด 
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         2. ตาราง 
ตาราง (tables) ใชใ้นการน าเสนอขอ้มลูเชิงปริมาณในรูปคอลมัน์ ตารางบรรจุขอ้มลูจ  านวน

มากอยา่งสั้น ๆ เพ่ือใชใ้นการอา้งอิงและสร้างความเขา้ใจท่ีรวดเร็ว 
 การน าเสนอตารางมีขอ้ควรพิจารณาดงัน้ี 

 มีช่ือตารางส่ือความหมายเน้ือหาสาระท่ีน าเสนอในตารางอยา่งชดัเจน 
 คอลมัน์ในแนวตั้งแต่ละคอลมัน์มีหวัขอ้ชดัเจนและสั้น 
 ขอ้มลูตวัเลข น าเสนอแนวนอนจากซา้ยไปขวา 
 ขอ้มลูตอ้งอ่านเขา้ใจง่าย ดงันั้นจึงตอ้งน าเสนออยา่งเรียบร้อย เป็นระบบ มีช่องว่าง  

แต่ละคอลมัน์ใหอ่้านง่าย สบายตา 
 ตวัเลขเสนอเป็นจุดทศนิยม 
 มีเสน้ขั้นแนวนอนระหว่างช่ือตารางกบัขอ้ความในหวัตาราง และขอ้ความในหวัตาราง

กบัตวัเลขในตาราง และเมื่อจบตาราง 
 ระบุหน่วยท่ีใชใ้นตารางใหช้ดัเจน เช่น คน เล่ม บาท เป็นตน้ 
กรณีท่ีน าตารางมาจากแหล่งอ่ืน ตอ้งระบุท่ีมาของตาราง ไวท้า้ยตารางใหช้ดัเจน 

       3. แผนภูม ิ
 แผนภูมิมีหลายประเภท ท่ีนิยมใชใ้นรายงานทางธุรกิจ ไดแ้ก่ แผนภูมิแท่ง และแผนภูมิ 
วงกลม  
 3.1 แผนภูมิแท่ง (bar charts หรือ histograms) น าเสนอขอ้มลูในรูปแบบท่ีอ่านเขา้ใจง่าย 
เหมาะส าหรับการน าเสนอขอ้มลูในเชิงเปรียบเทียบ โดยอาจน าเสนอในแนวตั้ง (horizontal) หรือ
แนวนอน (vertical) แผนภูมแินวตั้งเหมาะกบัการเปรียบเทียบองคป์ระกอบช่วงเวลาหน่ึง ส่วน 
แผนภูมิแนวนอนใชเ้ปรียบเทียบช่วงเวลาท่ีต่างกนั ตวัเลขอาจอยูใ่นหรือนอกแผนภูมิ     อาจเป็น
แผนภูมิแท่งเดียวหรือหลายแท่ง 
 ในการน าเสนอแผนภูมิแท่ง มีขอ้ควรระวงั ดงัน้ี 

 แผนภูมิแนวตั้งเป็นการขยายใหย้าวขณะท่ีแผนภูมิแนวนอนดูสั้น ท าใหยุ้ง่ยากในการ
อ่านและวิเคราะห์ 

 การเปรียบเทียบโดยใชเ้สน้แสง เงา ในแผนภูมิท าใหย้ากแก่การอ่าน 
            3.2 แผนภูมวิงกลม (pie charts) เป็นรูปวงกลม นิยมน าเสนอขอ้มลูแต่ละส่วนในภาพรวม
ทั้งหมดคือร้อยเปอร์เซ็นต ์ โดยอาจน าเสนอควบคู่กบัตาราง แสดงตวัเลขและร้อยละ ตามท่ีปรากฏ
ในแผนภูมิ อยา่งไรกต็ามไม่มีความจ าเป็นมากนกั วิธีการท่ีดีท่ีสุดคือเขียนค าบรรยายแต่ละส่วนขา้ง
นอกแผนภูมิวงกลม และโยงดว้ยเสน้สั้น ๆ มายงัขอ้มลูแต่ละส่วนในวงกลมนั้น ๆ แต่ไม่ควรเขียน
ในวงกลมอาจท าใหดู้รกรุงรัง 
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3.3 แผนภาพหรือไดอะแกรม (diagrams) อธิบาย แสดงความสมัพนัธแ์ละการท างานของ
ระบบต่าง ๆ เช่น ระบบการยอ่ยอาหารของร่างกาย ระบบการศึกษาทางไกล กลไกการท างานของ
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ แผนภาพอาจจ าแนกไดเ้ป็นแผนภาพแบบท่อน (block diogram) แบบ
รูปภาพ (pictorial diagram) แบบแผนผงั (schematic diagram) และแบบเดินเสน้ (wiring diagram) 
(Barnett 1987 : 49) แต่การจะใชรู้ปแบบใดข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาสาระของรายงาน 
การเขียนแผนภาพจะตอ้งก าหนดหมายเลขและช่ือแผนภาพมีลกูศรเช่ือมโยงแสดงความสมัพนัธ์
และต่อเน่ืองระหว่างส่วนต่าง ๆ มีค  าอธิบายส่วนต่าง ๆ หรือสัญลกัษณ์เหมาะสมกบัเน้ือท่ีของภาพ 
         4. กราฟ 

 กราฟ (graphs) ถ่ายทอดแทนค าพดูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงการเปรียบเทียบ
หรือแสดงความสมัพนัธข์องขอ้มลู ตลอดจนแนวโนม้ในอนาคต กราฟท่ีวาดอยา่งดีแสดงบทสรุป
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ กราฟมีหลายรูปแบบท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ กราฟเสน้ (line graphs) อาจจะเป็นกราฟเสน้
เดียว (simple line graph) น าเสนอขอ้มลูชุดเดียว หรือกราฟลายเสน้ (multiple graphs) โดยแต่ละ
เสน้ใชใ้นการน าเสนอขอ้มลูคนละชุด และใชเ้สน้ท่ีแตกต่างกนั เช่น เสน้จุด เสน้ประ เสน้หนา หรือ
ใชสี้ท่ีแตกต่างกนั 
 
การเขียนกจิกรรม 

  กิจกรรมหมายถึงงานท่ีก  าหนดใหน้กัศึกษาปฏิบติั การจดัสภาพการเรียนรู้เพื่อใหบ้รรลุ 
วตัถุประสงคข์องการศกึษา  กิจกรรมมคีวามส าคญัช่วยใหน้กัศึกษาทบทวนเน้ือหา สาระส าคญั  
ช่วยใหน้กัศกึษาทดสอบความรู้ ความเขา้ใจของตน   โอกาสไดแ้สวงหาความรู้และประสบการณ์
เพ่ิมเติม  เป็นส่ิงเร้าใหน้กัศึกษาคิดและ ช่วยใหก้ารเรียนรู้มีความน่าสนใจเพ่ิมมากข้ึน  

        กิจกรรมท่ีดีตอ้ง สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องรายวชิา  ครอบคลุมเน้ือหา  เหมาะสมกบั 
ระดบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั   ไม่มากและไม่ยากจนเกินไป จนท าใหน้กัศกึษาทอ้แทแ้ละ ขาด
แรงจูงใจ     กิจกรรมสามารถวดัคุณลกัษณะดา้นต่างๆของผูเ้รียน   เช่น  การวดัคุณลกัษณะดา้นพุทธ
พิสยั  โดยใชค้  าถามเป็นส่ิงเร้าใหน้กัศึกษาตอบ  การวดัคุณลกัษณะดา้นเจตพิสยั   อาจใชแ้บบบนัทึก
การสงัเกต แบบบนัทึกการสมัภาษณ์และการวดัคุณลกัษณะดา้นทกัษะพิสยั โดยใชแ้บบบนัทึกการ
สงัเกต แบบทดสอบ 
 
การอ้างองิในเอกสารประกอบการสอน 
 การอา้งอิง คือ การบอกแหล่งท่ีมาของขอ้มลูหรือขอ้ความท่ีคดัลอกมา หรือเก็บแนวคิดมา 
ใชใ้นรายงานทางธุรกิจ เพื่อแสดงหลกัฐานท่ีมาของขอ้มลู อนัเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินคุณค่า 
ความน่าเช่ือถือไดข้องขอ้มลูและเน้ือหาสาระโดยรวมของรายงานทางธุรกิจนั้นๆ รวมทั้งเร่ือง
ลิขสิทธ์ิดว้ย 
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1. วตัถุประสงค์ของการอ้างองิ 
 การอา้งอิงขอ้ความท่ีคดัลอก หรือไดแ้นวคิดของผูอ่ื้นจากการอ่านเอกสาร ส่ิงพิมพ ์หรือส่ือ
อ่ืนใด ผูเ้ขียนจ าเป็นตอ้งบอกแหล่งท่ีมา การอา้งอิงมีวตัถุประสงคส์ าคญั คือ 
 1.1 เพ่ิมพนูความน่าเช่ือถือไดข้องขอ้มลูและเน้ือหาสาระโดยรวม 
 1.2 ช่วยใหผู้อ่้านทราบแหล่งท่ีมาของขอ้ความ สามารถตรวจสอบหลกัฐานเดิมหรือคน้ควา้
หาอ่านเพ่ิมเติมได ้
 1.3 แสดงการรับรู้ลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น 

2. การเลอืกและประเมนิค่าแหล่งอ้างองิ 
 การอา้งอิงขอ้มลูหรือขอ้ความจากแหล่งใดก็ตาม จ  าเป็นตอ้งเลือกและประเมินคุณค่าแหล่ง
อา้งอิงนั้น ถา้ใชแ้หล่งอา้งอิงท่ีมีความเช่ือถือได ้ ก็จะเพ่ิมความเช่ือถือไดแ้ละความถกูตอ้งของขอ้มลู 
ดว้ย ขอ้ควรพิจารณาในการเลือกและประเมินคุณค่าแหล่งอา้งอิงท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
 2.1 ความเช่ือถือได ้ พิจารณาจากผูเ้ขียน ผูจ้ดัท า ผูจ้ดัพิมพ ์ ผูใ้หส้มัภาษณ์ ควรเป็นแหล่ง 
ขอ้มลูปฐมภูมิ กรณีบุคคลควรเป็นผูม้คีวามรู้ ประสบการณ์ ผลงานเก่ียวขอ้ง เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับ
ในเร่ืองนั้น ๆ กรณีหน่วยงานควรพิจารณาความรับผดิชอบ กรอบอ านาจ หนา้ท่ี ตวัอยา่ง ขอ้มลู
ธุรกิจการส่งออก ควรติดต่อกบัส่วนราชการท่ีรับผดิชอบโดยตรง เช่น กรมส่งเสริมการส่งออก 
ความเช่ือถือไดน้ ามาซ่ึงความถกูตอ้งของขอ้มลูดว้ย 
 2.2 ความทนัสมยัของขอ้มลู เน่ืองจากปัจจุบนัขอ้มลูมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงขอ้เท็จจริงดว้ย ในการเขียนรายงานจึงควรพิจารณาความทนัสมยัของขอ้มูล
โดยพิจารณาจากปีท่ีจดัพิมพ ์เผยแพร่ หรือปีท่ีจดัท าเน้ือหา วารสารบางช่ือระบุเดือนปีท่ีผูเ้ขียน
จดัส่งตน้ฉบบัไวใ้นบทความดว้ย เน่ืองจากช่วงเวลารอการพิจารณาและจดัพิมพอ์าจนานเป็นปี 
ขอ้มลูจากเวบ็ไซดต่์าง ๆ มีความทนัสมยัมากกว่าส่ิงพิมพ ์แต่จ  าเป็นตอ้งพิจารณาความเช่ือถือได้
ประกอบ เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งขอ้มลูสาธารณะมีขอ้มลูหลากหลายทั้งดีและไม่ดีปะปนกนั 

3. หลกัการอ้างองิ 
 การอา้งอิงมีหลกัการโดยทัว่ไปดงัน้ี 
 3.1 อา้งอิงตามความเป็นจริง คือมีความซ่ือสตัยต่์อขอ้มลูท่ีน าเสนอ ซ่ือสตัยต่์อตนเองและ
ต่อผูอ่ื้น ถา้คดัลอกมาก็ควรระบุใหช้ดัเจน เพื่อแสดงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของตนเองและ
ป้องกนัปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิดว้ย 
 3.2 อา้งอิงตามความจ าเป็น หลีกเล่ียงการ “ปะติด” “ปะต่อ” เพราะคดัลอกมา “ต่อ” กนั 
หรือระมดัระวงัตวัจนท าใหผ้ลงานขาดความเป็นตวัเอง ขาดความน่าอ่าน พึงระลึกว่า ขอ้มลูใดเป็น
เร่ืองสากลท่ีรู้ ประสบ และพดูไดด้ว้ยตนเอง ก็ไมจ่  าเป็นตอ้งอา้งอิง เช่น กล่าวว่า “หอ้งสมุดเป็น
สถาบนัทางสงัคม” หรือ “ยคุปัจจุบนัเป็นยคุขอ้มลูข่าวสาร” เช่นน้ีก็เป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป ไม่
จ  าเป็นตอ้งอา้งอิง 
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 3.3 อา้งอิงตามสมควร พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 มาตรา 33 ระบุไวว้่า “การกล่าว 
คดั ลอก เลียน หรืออา้งอิงงานบางตอนตามสมควร จากงานอนัมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญติัน้ี โดย
มีการรับรู้ถึงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานนั้น มิใหถื้อว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิถา้ไดป้ฏิบติัตาม
มาตรา 32 วรรคหน่ึง” อยา่งไรก็ตามค าว่า “ตามสมควร” มิไดม้ีค  าอธิบายชดัเจนว่าควรมคีวามยาว
หรือปริมาณเท่าใด คงจะตอ้งใชดุ้ลพินิจและวิจารณญาณอยา่งเหมาะสม 
 3.4 อา้งอิงใหค้รบถว้น การยกขอ้ความมาอา้งอิง ควรตดัตอนใหข้อ้ความนั้นมีความ
สมบูรณ์ ครบถว้นในตวัเอง มิฉะนั้นอาจใหค้วามหมายท่ีเปล่ียนไปได ้เช่น ขอ้ความของ พล.ต.อ.เผา่  
ศรียานนท ์ ท่ีมกัถกูน ามาอา้งเสมอว่า “ภายใตด้วงอาทิตยน้ี์ ไม่มีส่ิงใดท่ีต ารวจไทยจะท าไม่ได”้ 
บ่อยคร้ังถกูน ามาใชใ้นการปลุกจิตส านึกหรือเขา้ใจในทางท่ีไม่ดีนกั ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ ขอ้ความท่ี
สมบูรณ์ซ่ึง พล.ต.อ.เผา่  ศรียานนท ์ ใหค้  าขวญัต ารวจไวเ้มื่อวนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ.2494 มีความว่า 
“ภายใตด้วงอาทิตยน้ี์ ไม่มีส่ิงใดท่ีต ารวจไทยท าไม่ได ้ ในทางท่ีไม่ขดัต่อศีลธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนัดีงาม และกฎหมายบา้นเมือง” 

4. ความรู้เร่ืองลขิสิทธิ์ 
 ลิขสิทธ์ิมีความส าคญัผูเ้ขียนควรใหค้วามส าคญัและศึกษาพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ 
พ.ศ.2537 ซ่ึงกล่าวถึงงานอนัมีลิขสิทธ์ิ การไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิ การคุม้ครองลิขสิทธ์ิ อายแุห่งการ
คุม้ครองของลิขสิทธ์ิ การละเมิดลิขสิทธ์ิ ขอ้ยกเวน้การละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิของนกัแสดง การใช้
ลิขสิทธ์ิในพฤติการณ์พิเศษ คณะกรรมการลิขสิทธ์ิ ลิขสิทธ์ิและสิทธิของนกัแสดงระหว่างประเทศ 
คดีเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิและสิทธิของนกัแสดง พนกังาน เจา้หนา้ท่ี บทก าหนดโทษ 

5. วธิีการอ้างองิ 
 การอา้งอิงมีวิธีการดงัน้ี 
 5.1 เชิงอรรถ (footnotes) คือการใส่หมายเลขก ากบัทา้ยขอ้ความท่ีคดัลอกหรือเก็บแนวคิด
มาใหต้รงกบัหมายเลขของรายการเชิงอรรถท่ีบอกแหล่งท่ีมา โดยทัว่ไปเชิงอรรถจะอยูท่า้ยหนา้ แต่
ละหนา้ท่ีคดัลอกขอ้ความมา อยา่งไรกต็ามอีกแนวทางหน่ึงคือน าไปรวมพิมพไ์วท้า้ยบทหรือทา้ย
บทความ (endnotes) กรณีท่ีน าภาพประกอบ ตาราง แผนภมูิ หรือภาพกราฟิกอ่ืน ๆ มา ควรระบุท่ีมา
ใตภ้าพกราฟิกนั้น ๆ 
 5.2 การอา้งอิงแทรกปนเน้ือหา โดยระบุแหล่งท่ีมาไวใ้นวงเลบ็ ซ่ึงมีทั้งระบบนามปี
และะบบหมายเลข ระบบนาม-ปี ไดรั้บความนิยม เพราะสะดวกและประหยดัเน้ือท่ีในการจดัพิมพ ์
มีแบบแผนเป็นสากล ง่ายแก่การศึกษาและปฏิบติั 
 5.3 บรรณานุกรม (bibliographies) หรือเอกสารอา้งอิง (reference) เป็นส่วนท่ีแสดงถึง
การศึกษาคน้ควา้วิจยัของผูเ้ขียนว่ามีความสมบูรณ์กวา้งขวาง ลึกซ้ึง ทนัสมยั น่าเช่ือถือมากนอ้ย
เพียงใด โดยทัว่ไปค าว่าบรรณานุกรมรวมรายการเอกสารส่ิงพิมพ ์โสตทศัน์ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ท่ี 
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ผูเ้ขียนศึกษาคน้ควา้ทั้งหมด แมว้่าจะไม่ไดค้ดัลอกขอ้ความมา ส่วนค าว่า เอกสารอา้งอิง นิยมใชก้บั
รายการเอกสารส่ิงพิมพ ์โสตทศัน์ เฉพาะท่ีคดัลอกและยกมาอา้งอิงในเน้ือหา 
 ตวัอยา่ง การอา้งอิงแบบเชิงอรรถ 
 
1. บทน า 
 อุตสาหกรรมอาหารมีความส าคญัยิง่ต่อเศรษฐกิจไทย ในปี พ.ศ.2539 สามารถสร้างมูลค่า 70,000 ลา้น
บาท1 และครองตลาดส่งออกไดม้ากเป็นอนัดบั 4 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก และแคนาดา2 แมใ้น

ภาวะวกิฤตมลูค่าส่งออกอาหารปี พ.ศ.2541 เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2540 ถึง 24.5% และภาคเกษตร
เติบโต 2.8% ขณะท่ีอุตสาหกรรมหลกัหลายประเภทขยายตวัลดลงอยา่งมาก และผลิตภณัฑม์วลรวม
ในประเทศ (GDP) ติดลบ 10.2%3 ในปี พ.ศ.2540 ผลิตภณัฑอ์าหารพ้ืนบา้นแปรรูป โดยเฉพาะ
น ้ าปลาและเคร่ืองปรุงรสอาหารส่งออกกว่า 1,000 ลา้นบาท ดว้ยอตัราขยายตวัสูงข้ึนถึง 34% 
มากกว่าการเติบโตของผลิตภณัฑอ์าหารหลกัท่ีส่งออกทุกประเภท4 ช้ีใหเ้ห็นถึงศกัยภาพและความ
แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมน้ีท่ีจะช่วยชาติใหอ้ยูร่อดอยา่งแทจ้ริง 
 ในศตวรรษท่ี 21 อุตสาหกรรมอาหารจะยิง่มีความส าคญัต่อชาติ องคก์ารเพ่ืออาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดว่าในปี พ.ศ.2613 ผลิตภณัฑอ์าหารจะไม่เพียงพอต่อการเล้ียง 
 
 
ประชากรโลก5 และ 50% ของการคา้โลกจะเกิดข้ึนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซ่ึงปัจจุบนัไทยเป็น
ประเทศเดียวในเอเชียท่ีเหลือผลผลิตการเกษตรส่งออกต่างประเทศได ้อุตสาหกรรมน้ีจึงควรไดรั้บ
การส่งเสริมอยา่งยิง่ 
 อยา่งไรก็ตาม จากการทบทวนผลการศกึษาในอดีตท่ีผา่นมาระหว่าง พ.ศ.2526-พ.ศ.2542 
พบว่ามีการคน้ควา้วจิยัเก่ียวกบัอาหารพ้ืนบา้นแปรรูปนอ้ยมากไม่ถึง 10% ของรายงานวิชาการ 

                                                
1 นิพนธ์ พวัพงศกร และคณะ (2539)   การศึกษาสภาวะและแนวโนม้การจา้งงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร, ฝ่ายวางแผนเศรษฐกิจรายสาขา สถาบนัวิจยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 
2 ทศันา  หาญพล (2539) “งานวิจยัเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดการคา้โลก” วารสารสุโขทัย

ธรรมาธิราช ปีที่ 9 ฉบบัท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 92-101 
3 National Food Institute : NFI (1999), An Overview of Agricultural Food Industry in Thailand. 
4 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย ์กระทรวงพาณิชย ์(2541)  เอกสารแสดงรายการสินคา้ส่งออกของไทยไป

ตลาดโลกปี 2539-2540 
5 ประสาน  ต่างใจ (2538) จักรวาลกับสัจธรรม : แควนตัมจิตวิญญาณ   กรุงเทพมหานคร  พี. เค. พร้ิน

ต้ิงเฮา้ส์ 
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ทั้งหมดท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะจ านวน 524 เร่ือง6 อีกทั้งงานวจิยัเก่ียวกบัอาหารพ้ืนบา้นแปรรูป
ดงักล่าวน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัวฒันธรรมการกิน ความเช่ือ หรือพฤติกรรมการบริโภคเป็นหลกั โดย
ไม่ไดใ้ชห้ลกัแนวความคิดทางดา้นการตลาด (Marketing Concept) มาวิเคราะห์ และในจ านวนน้ีไม่
พบการศึกษาท่ีน าเสนอกลยทุธก์ารตลาดอาหารพ้ืนบา้น ทั้ง ๆ ท่ีการตลาดเป็นปัญหาส าคญัของ
เกษตรกรไทยมาตลอด 
 
 
 
 
__________________________ 
 
             6รวบรวมรายงานวิจยัและวิทยานิพนธ์จากสภาวิจยัแห่งชาติ หน่วยราชการที่เกี่ยวขอ้งท่ีจา้งบุคคลภายนอก
และมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ด าเนินการวิจยั สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
และสถาบนัอาหารภาคเอกชน รวมทั้งบทความวิชาการจากวารสารต่าง ๆ จากหอ้งสมุดของมหาวิทยาลยั 
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ตวัอย่างบรรณานุกรม 

จารุวรรณ  ธรรมวตัร นรินทร์  พุดลา และอรอนงค ์ รุทรเทวิน (2540). วัฒนธรรมการ 
        บริโภคอาหารของชาวอีสาน : การสืบสานภูมิปัญญาและมรดกจากธรรมชาติ.   
         พิมพค์ร้ังท่ี 2 มหาสารคาม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
         มหาสารคาม 
ชโยดม  สรรพศรี และคณะ  (2542).  โครงการศึกษาสินค้าอุตสาหกรรมส าคญัของไทย 
         5 รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป.  กรุงเทพมหานคร    ศนูยว์ิจยั 
        เศรษฐศาตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ทศันา  หาญพล (2542).  “งานวิจยัเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดการคา้โลก.” 
         วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 9 ฉบบัท่ี 2   (พฤษภาคม-สิงหาคม) : 92-101. 
ธีระ  สูตะบุตร และคณะ (2542).  โครงการแผนกลยทุธ์การวิจัยด้านเกษตรและ 
         อุตสาหกรรมการเกษตรตามวาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤตเพื่อ 
         ฟ้ืนฟูชาติ : ตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบันและตลาดสินค้าที่มีศักยภาพ. 
         รายงานความก้าวหน้า.   กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
นิพนธ์  พวัพงศกร และคณะ (2539).  การศึกษาสภาวะและแนวโน้มการจ้างงาน 
         ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร.    กรุงเทพมหานคร   ฝ่ายวางแผนเศรษฐกิจรายสาขา 
        สถาบนั  วิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 
ปรีดี  โชติช่วง และคณะ (2541).  เครือข่ายสินค้า – ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพใน 
         งานพัฒนาชุมชน.  กรุงเทพมหาตคร  โครงการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน กรมการพฒันา 
         ชุมชน      กระทรวงมหาดไทย 
พชัรี  ยติุธรรม (2539).  พฤติกรรมการเลือกบริโภคของชาวชนบทภาค 
         เหนือ.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต (สาขาวชิาการศึกษา 
         นอกระบบ)  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

 หนังสือ 
 
 
 
 
รายงานการ 
       วิจยั 
บทความใน 
      วารสาร 
 
รายงานการ 
       วิจยั 
 
รายงาน    
      การวิจยั 
 
 
หนงัสือ
วิชาการ 
 
วิทยานิพนธ ์

 

ท่ีมา : วารสารบริหารธุรกจิ ฉบบัท่ี 90 (เมษายน – มิถุนายน 2544) หนา้ 42 และ 69  
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ตวัอยา่งการอา้งอิงแทรกปนเน้ือหาระบบนาม-ปี 
 
 แนวคิดการวิเคราะห์ท่ีความครอบคลุม (Janis & Mann, 1977) รวมถึง 1) ความรอบคอบในการหา
ทางเลือกต่าง ๆ 2) ความรอบรอบในการวิเคราะห์ใหต้รงตามจุดประสงค ์ 3) ความรอบคอบในการประเมินถึง
ความเส่ียงและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีจะเกิดตามข้ึนมา 4) ความรอบคอบในการหาขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตดัสินใจถึง
ทางเลือกต่าง ๆ 5) การประเมินถึงทางเลือกของแนวปฏิบติัจากขอ้มูลที่มีหรือโดยผูเ้ช่ียวชาญ ดว้ยความเป็นกลาง 
6) ตรวจทานถึงผลท่ีจะตามมาของทางเลือกต่าง ๆ ทั้งในแง่ท่ีเป็นบวกและลบ 7) ท าการวางแผนโดยละเอียดตาม
แนวทางที่เลือก โดยพิจารณาถึงผลกระทบที่ตามมาดว้ย 
 กระบวนการต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของกระบวนการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ในทางปฏิบติั
องคก์รควรสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์ที่จะไดรั้บจากกระบวนการวิเคราะห์ตดัสินใจที่ครอบคลุมกบัค่าใชจ่้าย
และเวลาท่ีตอ้งเสียไปจากการบริหารจดัการขั้นตอนต่าง ๆ อยา่งไรกดี็ผลจากการศึกษาวิจยั (Sabeherwal & King, 
1995; Eisenhardt, 1989) พบว่าภายใตส้ภาพแวดลอ้มที่มีการแข่งขนัสูง องคก์รจะไดรั้บประโยชน์มากกว่าผลเสีย
จากกระบวนวเิคราะห์ท่ีครอบคลุม 
 

 
 รายการบรรณานุกรมทา้ยบทความ ( น าเสนอเฉพาะรายการท่ีน ามาอา้งอิงในตวัอยา่ง) 
 

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. 

 
ท่ีมา : เฉลิมศกัด์ิ  เลิสวงศเ์สถียร “คุณลกัษณะส าคญัของกระบวนการวางแผนกลยทุธร์ะบบสาร 
          สนเทศ” วารสารบริหารธุรกจิ  ปีท่ี 24  ฉบบัท่ี  92 (ตุลาคม-ธนัวาคม 2544) หนา้ 49-60 
 
             6. แบบแผนและตวัอย่างการอ้างองิ 
        การอา้งอิงมีก  าหนดเป็นแบบแผน ในวงการศึกษาจะจดัท าเป็นคู่มือของแต่ละสถาบนัการศกึษา 
เช่น   คู่มือการพิมพว์ิทยานิพนธ ์ส านกัพิมพใ์หญ่ ๆ หลายแห่ง จดัท าเป็นคู่มือเป็นของตนเอง 
นอกจากน้ีในแต่ละศาสตร์จะมีคู่มือท่ีนิยมใชใ้นศาสตร์ของตน เช่น การแพทย ์การศึกษา นอกจากน้ี
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วารสารวิชาการหลายช่ือเร่ืองก าหนดแบบแผนการอา้งอิงไวเ้ป็นแนวทางการจดัพิมพบ์ทความใน
วารสารของตน 
 อยา่งไรก็ตามมีขอ้แนะน าว่า โดยทัว่ไปไม่มีขอ้จ  ากดัว่า การอา้งอิงจะตอ้งเป็นแบบใด แต่
จะตอ้งเป็นแบบแผนสากล และใชแ้บบเดียวกนัโดยตลอดเล่มหรือตลอดเร่ือง ยกเวน้สถาบนั 
ส านกัพิมพ ์หรือวารสารแต่ละแห่งก าหนดไวเ้ป็นแบบแผนใชโ้ดยเฉพาะ 
 คู่มือท่ีนิยมใชเ้ป็นแบบแผนในการอา้งอิงของต่างประเทศ ซ่ึงผูส้นใจสามารถใชเ้ป็น
แนวทางศึกษา มีตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 6.1 คู่มือของมหาวิทยาลยัชิคาโก เป็นแบบแผนท่ีนิยมใชใ้นการอา้งอิงทางดา้นอุตสาหกรรม  
The Chicago Manual of Style : The Essential Guide for Writers, Editors and Publishers.  

14 th ed.  Chicago : University of Chicago Press, 1993. 
 6.2คู่มือของสมาคมจิตวิทยาอเมริกนั เป็นแบบแผนท่ีนิยมใชใ้นสาขาสงัคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
American Psychological Association (APA).  Publication Manual of the American     
 Psychological   Association.  5th ed.  Washington, D.C. : American Psychological  

Association,  2001. 
 6.3 คู่มือของสมาคมภาษาสมยัใหม่ของอเมริกา (Modern Language Association) นิยมใช้
ในงานเขียนทางวิชาการ โดยเฉพาะรายงานของนกัศกึษา และในสาขามนุษยศาสตร์ 
Gibaldi, Joseph.  MLA Style Manual and Guide to Scholarly Publishing.  2nd ed.  New York :  
 Modern Language Association, 1998. 
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แผนภูมิแสดงการอา้งอิง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จริยธรรมในการเขียนเอกสารประกอบการสอน 
   จริยธรรมเป็นส่ิงส าคญัยิง่ ประเด็นส าคญัท่ีควรค านึงมีดงัน้ี 
  1. ความซ่ือตรงในการแสวงหา การใช ้ และการน าเสนอขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง มีความน่าเช่ือถือ
ตามหลกัวิชาการอยา่งมีระบบ ดว้ยวิธีการท่ีสุจริตและแสดงถึงการเคารพสิทธิทางปัญญาของผูอ่ื้น 
เมื่อน าความคิดหรือผลงานของผูอ่ื้นมาใชโ้ดยมกีารอา้งอิง 
 2. ความมีอิสระทางความคิด ปราศจากอคติส่วนตวัหรือความล าเอียง การบิดเบือน     
เบ่ียงเบนขอ้มลู เพราะประโยชน์ส่วนตน พวกพอ้ง ผูใ้หทุ้นสนบัสนุน หรือองคก์รของตน 

1. ส่วนขอ้ความที่น ามาอา้งอิง 

2. ส่วนที่มาของแหล่งอา้งอิง 

การเขียนหรือคดัขอ้ความทั้งโดยตรงหรืออา้งอิงซ ้ า 

การเขียนโดยการเรียบเรียงหรือประมวลใหม่ 

แบบเชิงอรรถอา้งอิงทา้ยหนา้หรือทา้ยเร่ือง 

แบบแทรกปนเน้ือหา 

3. บรรณานุกรม  
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 3. ความรับผดิชอบ มีความรับผดิชอบต่อส่ิงท่ีศึกษา  ผลการศึกษา การน าเสนอ รวมทั้งการ
น าไปใชป้ระโยชน์ในทางท่ีชอบทั้งต่อบุคคล องคก์าร และสงัคมทุกระดบั 
               4. การรักษาความลบัและความเป็นส่วนตวั เคารพสิทธิส่วนบุคคล ปกป้องขอ้มลู จดัระบบ
รักษาความปลอดภยัขอ้มลู ข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคล ไม่ใหม้ีการน าไปใชโ้ดยไม่เหมาะสมหรือ
เป็นผลเสียหายแก่เจา้ของขอ้มลู หรือองคก์ร 
 
 
 
กรณตีัวอย่างกระบวนการเขียนเอกสารประกอบการสอน 

 1.  ช่ือวิชา                         ประสบการณ์วิชาชีพมหาบณัฑิตสารสนเทศศาสตร์ 
 2.  จ านวนหน่วยกิต           3  หน่วยกิต 
 3.  ลกัษณะวิชา                  รายวิชาบงัคบั 
 4.   กลุ่มเป้าหมาย             นกัศกึษาระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิค 
                                                      วิชาเอกการจดัการสารสนเทศท่ีลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชา 
                สุดทา้ยก่อนส าเร็จการศึกษา 
              5. ค าอธิบายรายวิชา 
  การจดัการองคก์ารสารสนเทศ  การพฒันาทกัษะการตดัสินใจและการแกปั้ญหาใน
การจดัการสารสนเทศ  การประยกุตเ์ทคโนโลยเีพื่อการจดัการสารสนเทศ ภาวะผูน้  า บุคลิกภาพ 
และการสมาคม   การพฒันาทางวิชาการวิชาชีพ   การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 

6. วัตถปุระสงค์ 
 1.  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้  และความสามารถในการจดัการองคก์ารสารสนเทศ 
 2.  เพื่อใหน้กัศึกษามีความสามารถในการตดัสินใจและการแกปั้ญหาในการจดัการ 

สารสนเทศ 
 3. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และความสามารถในการประยกุตเ์ทคโนโลยเีพื่อการ 

จดัการสารสนเทศ 
 4. เพื่อใหน้กัศึกษาพฒันาภาวะผูน้  า  บุคลิกภาพและการสมาคม 
 5.  เพ่ือใหน้กัศึกษาเพ่ิมพนูคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวชิาชีพ 

         7. การแบ่งโครงเร่ือง 
 1.   การจดัการองคก์ารสารสนเทศ 
 2. การตดัสินใจและการแกปั้ญหาในการจดัการสารสนเทศ 
 3. เทคโนโลยกีบัการจดัการสารสนเทศ 
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 4. การจดัการสารสนเทศดิจิทลั 
 5. การพฒันาภาวะผูน้  า 
 6. บุคลิกภาพและการสมาคมในวิชาชีพและในสงัคม 
 7.  การพฒันาทางวิชาการ/วิชาชีพ 
 8. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ 
  8.  การเขียนแผนการสอนและเน้ือหา 
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