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ส่ วนประกอบเอกสารการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
การจัดพิ ม พ์ คู่มื อ การศึก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองเป็ นผลงานค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง รู ป แบบ
เอกสารมีส่วนประกอบประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนประกอบตอนต้ น ส่วนเนื ้อเรื่ อง และส่วนประกอบ
ตอนท้ าย ซึง่ แต่ละส่วนจะประกอบด้ วยส่วนย่อย ดังรายละเอียดดังนี ้
1. ส่ วนประกอบตอนต้ น
1. ปกนอก ปกใน และสันปก
1.1. ปกนอก ประกอบด้ วย
1.1.1. ชื่อเรื่ อง
1.1.2. ชื่อผู้พฒ
ั นา
1.1.3. หลักสูตร โปรแกรมวิชา และปี ที่นําเสนอ
1.2. ใบรองปก เป็ นกระดาษเปล่า
1.3. ปกใน รายละเอียดเหมือนปกนอก
1.4. สันปก ชื่อระบบ ชื่อผู้พฒ
ั นา และปี พ.ศ. ที่พฒ
ั นา
2. หน้ าอนุมัติโครงการ เป็ นหน้ าที่แสดงข้ อความอนุมตั ิหรื อรับรองผลการศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง ประกอบด้ วย ที่ปรึกษาโครงการ และประธานโปรแกรมวิชา
3. กิตติกรรมประกาศ เป็ นส่วนที่แสดงความขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือด้ านวิชาการใน
การจัดทําการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ส่วนท้ ายให้ ลงชื่อผู้พฒ
ั นา
4. บทคัดย่ อ เป็ นส่วนสรุ ปสาระสําคัญของการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ประกอบด้ วย
วัตถุประสงค์การศึกษา กระบวนการหรื อขันตอนการพั
้
ฒนาและเครื่ องมือที่ใช้ ในการพัฒนา และ
สรุปผลการศึกษาค้ นคว้ า
5. สารบัญ เป็ นส่วนที่แสดงหัวข้ อเรื่ อง เลขหน้ าที่เริ่มเรื่ อง ที่ปรากฏในอกสาร
6. สารบัญตาราง เป็ นส่วนที่แสดงชื่อตาราง และเลขหน้ าของตารางที่ปรากฏในเอกสาร
ตามลําดับ
7. สารบัญภาพ เป็ นส่วนที่แสดงชื่อภาพ หรื อแผนภูมิหวั และเลขหน้ าของภาพที่ปรากฏ
ในเอกสารตามลําดับ
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2. ส่ วนเนือ้ เรื่อง
ส่วนเนื ้อเรื่ องประกอบด้ วย 2 ส่วน
1. ส่ วนเนื อ้ หา ส่วนที่ นําเสนอเนือ้ หาของการศึกษาค้ นคว้ าทัง้ หมด จะต้ องมีการเรี ยบ
เรี ยงลําดับความสําคัญในการนําเสนออย่างมีแบบแผน โดยทัว่ ไปการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองนิยม
แบ่งการนําเสนอออกเป็ น 5 บท ดังนี ้
1.1. บทที่ 1 บทนํา
บทนํา ประกอบด้ วยด้ วยหัวข้ อต่าง ๆ ดังนี ้
1.1.1. หลักการและเหตุผล คือส่วนที่แสดงความเป็ นมา ความ
น่าสนใจ ตลอดถึงความจําเป็ นของหัวข้ อที่ทําการศึกษาค้ นคว้ า
1.1.2. วัตถุประสงค์การศึกษา คือส่วนที่กําหนดขึ ้นเพื่อให้ เกิดความรู้
จากการศึกษาค้ นคว้ าและผลที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ า
1.1.3. แผนดําเนินงาน ปฏิทินปฏิบตั ิงาน และระยะเวลาดําเนินงาน
คือส่วนที่แสดงถึงขันตอนการดํ
้
าเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินงานแต่ละขันตอน
้
และระยะเวลาใน
การศึกษาค้ นคว้ า
1.1.4. ขอบเขตการศึก ษา คื อ ส่ว นแสดงกิ จ กรรมต่า ง ๆ ที่ จ ะต้ อ ง
ดํา เนิ น งาน เพื่ อ ให้ ได้ ตามวัตถุป ระสงค์ ก ารศึก ษา และกํ า หนดวงจํ า กัดที่ จ ะนํ าผลที่ ไ ด้ รับจาก
การศึกษาไปใช้
1.1.5. วิ ธี ก ารศึก ษา คื อ ส่ ว นที่ แ สดงกระบวนการพัฒ นา และนํ า
เครื่ องมือต่าง ๆ มาใช้ เพื่อให้ งานนันสํ
้ าเร็จ
1.1.6. ประโยชน์ ที่ ค าดว่า จะได้ รั บ คื อ ส่ว นที่ แ สดงถึ ง คุณ ค่า และ
ประโยชน์ที่ได้ รับจากการพัฒนา
1.2. บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
เป็ นส่วนที่อ้างอิงถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ การสรุ ปสาระสําคัญ
จากเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ปั ญหา หรื อเรื่ องที่ศกึ ษาค้ นคว้ า
1.3. บทที่ 3 วิธีดาํ เนินการศึกษา
เป็ นการนําเสนอกระบวนการศึกษาตามขันตอนการศึ
้
กษาค้ นคว้ า
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1.4. บทที่ 4 ผลการทดลอง
เป็ นการนําเสนอการนําผลการศึกษาค้ นคว้ าไปใช้ งานและแสดงวิธีการใช้
งาน
1.5. บทที่ 5 บทสรุ ป
เป็ นการสรุ ปกระบวนการพัฒนา สรุ ปผลการศึกษาค้ นคว้ า เสนอแนะใน
การนําผลการศึกษาไปใช้ และส่วนที่จะนําไปพัฒนาต่อในอนาคต
2. ส่ วนประกอบในเนือ้ หา
ส่วนประกอบในเนื ้อหา คือลักษณะการเขียนและส่วนที่ใช้ ประกอบเพื่อความ
สมบูรณ์ของเนื ้อหา
2.1. อัญพจน์ คือข้ อความที่อ้างข้ อเขียน หรื อคําพูดผู้ใดผู้หนึง่
2.2. ตาราง คือตารางนําเสนอข้ อมูลเพื่อให้ เข้ าใจง่าย
2.3. ภาพ คือส่วนประกอบข้ อมูลที่เป็ นภาพ
2.4. ส่วนอ้ างอิง คือส่วนที่ระบุสว่ นที่มาของเนื ้อหาแต่ละส่วน
3. ส่ วนประกอบตอนท้ าย
1. บรรณานุกรม คือส่วนที่ระบุสว่ นที่มาของเนื ้อหาทุกรายการโดยจัดลําดับ
2. ภาคผนวก คือส่วนนําเสนอข้ อมูลบางประการที่มีความเกี่ยวข้ องกับระบบ โดยคาดว่าจะ
เป็ นประโยชน์ทางใดทางหนึง่ ของผู้อา่ น
3. ประวัติผู้พัฒนา เป็ นการแสดงประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางาน
หรื อความสมารถส่วนตัว

