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3.1 บอกว่

- คือ 
- ได้แ
- ประ
- ดังต่
- ดังจ

3.2 บอกค
- เป็น
- เกิดจ
- ทั้งน้ี
- เน่ือง
- เป็น
- ที่เป็

3.3 บอกค
- ทําให
- นําไป
- มีผล
- ทําให
- ก่อใ
- เป็น
- ด้วย
- เหตุ

3.4 บอกเงื
- แต่ 
- แต่มี
- ถึงแ
- อย่า
- อย่า
- กระ

3.5 บอกข้
- กล่า
- ด้วย
- จึงก
- จาก
- ด้วย

 
 
 

ยในการเขียน
า “มีอะไรบ้า

 
ก่ 
ะกอบด้วย......
อไปนี้ 
ะได้กล่าวต่อไ

ความสัมพันธ์จ
เพราะ 
จาก 
น้ีเพราะ / เกิด
งจาก 
ผลที่มาจาก 
นเช่นน้ีเพราะ

ความสัมพันธ์จ
ห้เกิด 
ปสู่ 
ลต่อ 
ห้เกิดผลกระท
ห้เกิด 
ผล (ดี/เสีย) ต

ยเหตุดังกล่าว 
ดังกล่าวน้ีส่งผ
งื่อนไขที่มีข้อ
 
มีข้อสังเกตได้ 
แม้ว่า........แต่ 
งไรก็ดี 
งไรก็ตาม 
น้ันก็ตาม 

ขอ้สรุป 
วได้ว่า กล่าวโ

ยเหตุน้ี 
ล่าวได้ว่า 
เหตุผลดังกล่า

ยประการทั้งปว

น 
ง / ทําอะไรบ้

..ประการ 

ไปน้ี 
จากผลไปหาเห

ดจาก 

 
ะ 
จากเหตุไปหาผ

ทบต่อ 

ต่อ 
 
ผลต่อ 
ยกเว้น / ขัด

 
(กระนั้นก็ตาม

โดยสรุปคือ 

าวจึงสรุปได้ว่า
วง 

บ้าง” 

หตุ 

ผล 

แย้ง 

ม) 

า 

55 
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3.6 บอกความสอดคล้อง 
- และ 
- ดังเช่น 
- ด้วยเช่นกัน 
- คล้ายกับ (กรณีที่) 
- ในทํานองเดียวกัน 
- เป็นลักษณะเดียวกันกับ 

3.7 การผูกประโยค 
- คํานึงถึงโครงสร้างประโยค 

1. ภาคประธาน 
2. ภาคแสดง 

- ผูกประโยคให้จบใจความ 
- ผูกประโยคให้มีความเป็นเอกภาพ 

3.8 การตั้งชื่อเอกสารวิชาการ 
* สัมพันธ์กับเรื่อง 
* ตรงกับเรื่อง ตามจุดมุ่งหมาย 
* ใช้ภาษาง่ายๆ 
* สั้นเพ่ือให้ง่ายต่อการจํา 

3.9 การลําดับเรื่อง 
- ตามลําดับเหตุการณ์  
- ตามลําดับช้ัน : จัดโดยนําขั้นตอนต่างๆ มาเรียงกัน เช่น ขั้นตอนการปฏิบัติ 
- การจัดจากง่ายไปหายาก : จัดโดยเอาประสบการณ์ใกล้ตัวมาจัดก่อนแล้วจึงค่อยๆ

เพ่ิมความยากไปเรื่อยๆ 
- การจัดตามหัวข้อ : จัดโดยเรียงลําดับหัวข้อ เช่น การจัดประเภทการอนุรักษ์ 

3.10 บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง 
บรรณานุ ก รม เ ป็ น ร า ย ช่ื อ

เอกสารหรือหลักฐานทุกชนิดที่ผู้ เขียนนํามาใช้ศึกษา 
ค้นคว้าและอ้างอิงในการเขียนอาจจะอ้างอิงอยู่ในส่วนใด
ส่วนหน่ึงหรือมิได้ใช้ในการอ้างอิงก็ได้ 

เอกสารอ้างอิงเป็นรายช่ือ
เอกสารหรือหลกัฐานทุกชนิดทีผู่้เขียนใช้อ้างอิงในการเขยีน
ต้องใช้อ้างอิงอยู่ในสว่นใดส่วนหน่ึง 

ตัวอย่าง รปูแบบการเขียนบรรณานกุรม/เอกสารอ้างอิง 
ชื่อ นามสกลุ (ปี)  ชื่อหนังสอื  จังหวัด  สาํนกัพิมพห์รือหน่วยงานทีพ่มิพ ์
จันทรเ์พญ็  ลาภจิตร  (2556) ระบบบริหารและติดตามการปลูกหญา้แฝกในประเทศไทย 

(VGT)  กรุงเทพมหานคร  ศูนย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่นิ 
  



 

“ศึกษ

ความ
มหาวิ
เหมาะ

 

4

5

ษา”หรือ “เป็น

มเข้าใจในการ
วิทยาลัยสุโขท
ะสม ดังน้ี 

4. เกณฑ์ในกา
4.1 ถูกต้อ
4.2 รัดกุม
4.3 เหมาะ
4.4 ถูกต้อ
4.5 เป็นปร
4.6 เน้ือหา
4.7 เน้ือหา
4.8 มีการร
4.9 แสดงถึ
4.10 เขียน

5. คําอธิบายช
- เป็นการร
- ควรเขียน
- เขียนให้ก

นวิชาที่ว่าด้วย
นอกจากน้ัน

รเขียนรายละ
ทัยธรรมาธิรา

5.1 ตัวอย่
9130
(Agric

5.2 ตัวอย่
9130
1)กําห
2)นําม

5.3 เนื้อหา
- แนว
- วิเคร
- เกษ
- สภา
- ปัจจั
- รูปแ
- ปัญห
- ทิศท

ารประเมินงา
งตามหลักวิชา
และชัดเจนใน
ะสมในรูปแบบ
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ย” 
น คณะวิทยา
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างชุดวิชา 
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cultural Co
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ษตรกรเป้าหมา
าพแวดล้อมต่า
จยัที่เก่ียวข้องก
แบบ วิธีการพัฒ
หาและแนวโน้
ทางยุทธศาสต

 

านเขียน 
าการ 
นความคิด 
บการเขียนแล
ษา 

มพันธ์กับช่ือเรื่
างวิชาการ   
ลมาแสดงอยา่
ริ่มสร้างสรรค์
งสร้าง ฯลฯ 

งค์ความรู้ (C
สาระสําคัญขอ
ป็นวลีหรือข้อ
พาะเน้ือหา โด

กรยังได้ยกตัว
ประกอบของ
คณะทํางานก

ารพฒันาชุมช
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าระสําคัญของ
องกันเป็นวลีห
ของชุดวิชา 

และหลักการพั
ยการพัฒนาท่ีผ
ายในการพัฒน
างๆ ในการพฒั
กับการพัฒนา
ฒนาชุมชนเก
น้มการพัฒนาช
ตร์การพัฒนาช

ะการอ้างอิง 

รื่อง 
 
างละเอียดและ
ค์ 
 

Course Desc
องชุดวิชาน้ัน 
อความ 
ดยไม่ต้องมีส่ว

วอย่างการเขี
งชุดวิชาหรืออ
การจัดการคว

ชนเกษตร 
 Developme
วิชา 
ร 
งชุดวิชา 
หรือข้อความ 
 
พัฒนาชุมชนเก
ผ่านมา  
นา  
ฒนาชุมชนเกษ
าทั้งในระดับชุ
ษตร  
ชุมชนเกษตร 
ชุมชนเกษตรไ

 

ะถูกต้อง 

cription) 
 

วนของกระบว

ยนชุดองค์คว
องค์ความรู้ต
วามรู้ได้พิจาร

ent) 

 

กษตร  

ษตร 
มชน ประเทศ

  
ทยในอนาคต

วนการ เช่น ไม

ามรู้เพ่ืออธิบ
ามรูปแบบม
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ับผู้เรียนภายห

ช่วยในการวัดผ

ด้ให้แตกต่างจ

กอบการตัดสิน

หว่างเรียนแล
 เช่น การทําโ

กระบวนการคิ

6. วัตถุประสง
- เป็นการกํ
- โดยระบุถึ

หลังการเรียนรู
- ต้องกําหน

ผลการเรียนรู้ไ
6.1 ขอบเข

6.1.1

จากรูปเดิมที่เน

นใจบนพ้ืนฐาน

6.1.2

6.1.3

ะหลังเรียนหรื
ครงงาน การสื

คิด เป็นต้น 

งค ์(Objectiv
กําหนดสิ่งที่เป็
ถึงพฤติกรรมข
รู้จากชุดวิชา 
นดให้ชัดเจนเพื
ได้อย่างเหมาะ
ขตของวัตถุป
1 ด้านความรู ้

- ม ี6 พฤติก
1) ความรู้
2) ความเข
3) การปร
4) การวิเค
5)การสังเค

น้นโครงสร้างใ
6) การปร

นของเหตุผลแ
- ผูส้อนสาม

2 ด้านคณุลักษ
- เป็นความค

1) คุณธรร
2) จริยธรร
3) ค่านิยม
4)  ความส

- อาจเลือกค
3 ด้านทักษะ 

- เป็นความค
รืออาจเป็นช้ิน
สบืค้น การทด
- มุ่งใหส้ามา
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ะสม 
ประสงค์การเรี
   
กรรมท่ีเป็นพ้ืน
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หรือสิ

 

ตัวอย

พัฒน

 

สิ่งที่จะเกิดขึ้น

เพ่ือให้
ปรัชญา

ย่างวัตถุประส
1
2
3

าชุมชนเกษตร
4
5
6
 

6.2 ประเภ
6.2.1

แก่ผู้เรียนในภ

6.2.2

วัตถุประส
ห้มีความรู้ควา
าและหลักการ

6.3 การเขี
6.3.1
6.3.2
6.3.3

สงค์ชดุวิชากา
1. เพ่ือให้มีควา
2. เพ่ือให้มีควา
3. เพ่ือให้มีควา
ร 

4. เพ่ือให้มีควา
5.เพ่ือให้มีควา
6.เพ่ือให้มีควา

ภทของวัตถุป
1 วัตถุประสงค
ภาพรวมท่ีเป็น

2 วัตถุประสงค
- เป็นความค
- หรืออาจเป็
- เพ่ือนําไปสู
 

สงค์ทั่วไป 
ามเข้าใจในแ
รพัฒนาชุมชน

ขยีนวัตถุประส
1 เขียนเป็นขอ้
2 ระบุพฤติกร
3 ใหส้อดคล้อ

ารพฒันาชุมช
ามรู้ความเข้าใ
ามรู้ความเข้าใ
ามรู้ความเข้าใ
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รอบคลุมรายล
รู้ อาจกําหนด

ห้ความรู้ความ

ย่างรายชือ่หน
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ห
ห
ห
ห
ห
ห
ห
ห
ห
ห
ห
ห
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7. การกาํหนด
- คณะกรรม

ละเอียดชุดวิช
ดไว้แค่ 4 - 5 

- ช่ือหน่วยห
มเข้าใจ 

น่วยหรือบทใน
หน่วยที่ 1 แน
หน่วยที่ 2 สภ
หน่วยที่ 3 สภ
หน่วยที่ 4 แน
หน่วยที่ 5 กร
หน่วยที่ 6 กา
หน่วยที่ 7 กา
หน่วยที่ 8 นโ
หน่วยที่ 9. อง
หน่วยที่ 10 อ
หน่วยที่ 11 ผู้
หน่วยที่ 12 ศู
หน่วยที่ 13 ก
หน่วยที่ 14 ก
หน่วยที่ 15 แ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดหน่วยหรือบ
มการกลุ่มผลติ
ชา แต่กรมพั

5 บทหรือมากก
หรือบทที่ คว

นชดุวิชาการพ
นวคิดและทฤษ
ภาพแวดล้อมภ
ภาพแวดล้อมภ
นวคิดทฤษฏีเกี
ระบวนการพัฒ
ารจัดการทรัพ
ารศึกษาและวิ
โยบายและแผ
งค์กรภาครัฐแ
งค์กรธุรกิจเอ
้นํา กลุ่มและเ
นย์เรียนรู้กับก
ารติดตามและ
รณีศึกษาการ
นวโน้มการพัฒ

บท 
ตชุดวิชาของม
ัฒนาที่ดินอา
กว่าก็ได้ 
รสั้น กระชับ 

พฒันาชุมชน
ษฏีเก่ียวกับชุม
ภายนอกชุมช
ภายในชุมชนแ
ก่ียวกับการพัฒ
ฒนาชุมชนเกษ
พยากรและเทค
วิเคราะห์ชุมชน
ผนการพัฒนาช
ละองค์กรปก
กชน องค์กรพ
เครือข่ายในกา
การพัฒนาชุม
ะประเมินผลก
รพัฒนาชุมชน
ฒนาชุมชนเก

มสธ. จะกําหน
าจกําหนดเป็น

 และครอบคล

นเกษตร 
มชน 
น 
และปัจจัยที่เกี
ฒนาชุมชนเกษ
ษตร 
คโนโลยีเพ่ือกา
นเกษตร 
ชุมชนเกษตร 
ครองส่วนท้อง
พัฒนาเอกชน 
ารพัฒนาชุมช
มชนเกษตร 
การพัฒนาชุมช
เกษตร 
ษตร 

นดรายช่ือของ
นบทที่ตามคว

ลุมเน้ือหาสาร

ก่ียวข้องกับกา
ษตร 

ารพัฒนาชุมช

  
งถิ่นกับการพั
 และองค์กรป

ชนเกษตร 

ชนเกษตร 

กลุ่มพัฒน

งหน่วย จํานว
วามเหมาะสม

ระของเร่ืองที่จ

ารพัฒนาชุมชน

ชนเกษตร 

ัฒนาชุมชนเก
ประชาชนกับก

นาบุคคล กองก
กรมพัฒนา
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วน 15 หน่วย
มของชุดองค์

จะสอนผู้เรียน

น 

กษตร 
การพัฒนาเกษ

การเจ้าหน้าที่
าที่ดิน 2556
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ย 
ค์

น 

ษตร 

ที ่
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