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บทนํา
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม วิจัยแสวงหาความรู้
ใหม่ บริการรับใช้สังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยยึดมั่นในหลักคริสต์ศาสนาและ “สัจจะ-บริการ” รวมทั้งเป็นบัณฑิตที่
สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวคือ มีประสบการณ์ของความเป็นนานาชาติ โดยเรียนรู้จาก
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม และได้รับการพัฒนาสู่พลเมืองโลก กล่าวคือ ได้รับการปลูกฝัง
และพัฒนาให้มีสมรรถนะความเป็นสากล ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต เพื่อการดํารงชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม
โลกอย่างสันติสุข โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ คุณธรรมนําใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล
การพัฒนาในด้านวิชาการเป็นภาระกิจหลักด้านหนึ่งที่วิทยาลัยฯ มุ่งมั่นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน
การผลิตงานเขียนวิชาการทั้งจากคณาจารย์และนักศึกษาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาความแข็งแกร่งในด้านวิชาการ
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับคริสตจักรและองค์กรคริสเตียนต่าง ๆ นักศึกษาที่มีทักษะในการเขียนเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเขียนประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่หลากหลายจะเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณาจารย์ของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมฯ มีองค์ความรู้ในด้านการเขียนหลากหลายประเภท องค์ความรู้ดังกล่าว
สามารถช่วยให้นักศึกษาเข้าใจและพัฒนาทักษะการเขียนที่หลากหลายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเขียนประเภทนั้น ๆ
คณะกรรมการจัดการความรู้ ปี 2558 จึงได้ทําการรวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าวขึ้นมาในหัวข้อ แนวทางการเขียนประเภทต่าง ๆ
ของนักศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี เพื่อที่นักศึกษาจะได้รับแนวทางปฏิบัติในการเขียนประเภทต่าง ๆ
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แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา
เนื่องจากการเขียนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้าส่วนบุคคลอันจะนํามาซึ่งความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่
ศึกษาได้ชัดเจน นอกจากนี้การสื่อสารด้วยการเขียนยังเป็นการกระจายและถ่ายทอดความรู้สู่คนหมู่มากได้อย่างรวดเร็วและ
เข้าถึงคนเป็นจํานวนมาก การจะเป็นเช่นนี้ได้ ผู้เขียนจําเป็นต้องมีทักษะและเข้าใจลักษณะการเขียนในสาขาวิชาต่าง ๆ
คณาจารย์และนักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ จําเป็นต้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงลักษณะและกระบวนการในการเขียนงานวิชาการ
ด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อที่จะสามารถนําความรู้จากการศึกษาค้นคว้าไปเผยแพร่สู่ชุมชนได้

แผนการจัดการความรู้ (ตามหัวเรื่อง)
แนวทางการเขียนเรียงความประจําวิชา
แนวทางการเขียนบทวิจารณ์หนังสือ
แนวทางการเขียนบรรณนิทัศน์
แนวทางการเขียนความเรียงแบบสะท้อนคิด
แนวทางการค้นคว้าอิสระ
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คณะผู้ร่วมดําเนินการ
คณะกรรมการจัดการความรู้ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ตามประกาศวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย
1. อนุศาสนาจารย์ ผศ.ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการ
2. ศาสนาจารย์ชยั พร ปัญญา
รองประธานกรรมการ
3. ครูศาสนา ดร.ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี
กรรมการ
4. ศาสนาจารย์มานิตย์ มณีวงค์
กรรมการ
กรรมการ
5. อาจารย์สันติภาพ วิริโยทัย
6. อาจารย์ ดร.สกุณี เกรียงชัยพร
กรรมการและเลขานุการ
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สรุปความรู้ที่ได้
ลักษณะงานเขียนประเภทต่าง ๆ ในชัน้ เรียนของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีสรุปได้ดงั นี้
Topic: Student’s Writing

ประเภทงานเขีย น

ความยาว

(Types of
Student’s
Writing)

(Word
Count/Paper
Length)

ความนิย ม /ความ
เป็ นปั จ จุบ ัน ของ
หัว ข้ อ ที่น ํามา
ศึก ษา
(Originality)

รายงานประจําวิช า

15‐20 หน้ า

(Term Paper)

บทวิจ ารณ์ ห นังสือ
(Book review)

5‐10 หน้ า

เป็ นเนื ้อหาหรื อ
หัวข้ อที่ศกึ ษาในชั ้น
เรี ยน

ในกรณีนิทรรศหรื อ
แนะนําหนังสือใหม่
ควรเป็ นหนังสือใหม่

จํานวน
ความน่ าเชื่อ ถือ การอ้ างอิงทฤษฎี/
กรอบแนวคิด
แหล่ งข้ อ มูล (เล่ ม / ของแหล่ งข้ อ มูล
(Use of
ผู้ถ กู สัม ภาษณ์ ) ประกอบการเขีย น
(Number of
Sources)
3‐10 แหล่ง

การสังเคราะห์ /
วิเ คราะห์ ข้ อ มูล
(Level of Data
Synthesis/
Analysis)

ความกว้ างขวางใน
การนําความรู้ ท่ ไี ด้
ไปประยุก ต์ ใ ช้
(Significance and
Impact)
เป็ นความรู้สว่ นตัว

(Level of Source
Creditability)

Theoretical and
Conceptual
Frameworks)

ไม่จําเป็ น

ไม่จําเป็ นต้ องเป็ น
ทฤษฎี อาจเป็ นคํา
กล่าว แนวคิดของ
บุคคลสําคัญ หรื อ
บุคคลที่น่าเชื่อถือ

สามารถสรุปความรู้
ได้ อย่างถูกต้ อง

เปรี ยบเทียบกับ
หนังสือเล่มอื่นใน
ประเภทเดียวกัน

ตังคํ
้ าถามต่อไปนี ้
เป็ นแนวทางในการ
จุดมุ่งหมายที่ผ้ เู ขียน ตัดสินใจของผู้ที่จะ
บอกไว้ ในคํานําคือ หาหนังสือมาอ่าน
อะไร จุดประสงค์นนั ้
บรรลุหรื อไม่

เล่มที่เลือกมาศึกษา ส่วนใหญ่เป็ นการ
1 เล่ม
ประเมินส่วนตัว
มีความเป็ นอัตวิสยั
(Subjectivity) สูง
ในกรณีวิจารณ์
กว่างานเขียนเชิง
หนังสืออ่านประกอบ
วิชาการ
การศึกษาไม่
จําเป็ นต้ องเป็ น
หนังสือใหม่ แต่ควร

ศึกษาแนวทางที่
ผู้อื่นศึกษาวิเคราะห์
ไว้ แล้ วมานําเสนอ

ผู้เขียนสนับสนุน
ประเด็นของตน
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ประเภทงานเขีย น

ความยาว

(Types of
Student’s
Writing)

(Word
Count/Paper
Length)

ความนิย ม /ความ
เป็ นปั จ จุบ ัน ของ
หัว ข้ อ ที่น ํามา
ศึก ษา
(Originality)

เป็ นหนังสือที่ให้
คุณค่าในการอ่าน

จํานวน
ความน่ าเชื่อ ถือ การอ้ างอิงทฤษฎี/
กรอบแนวคิด
แหล่ งข้ อ มูล (เล่ ม / ของแหล่ งข้ อ มูล
(Use of
ผู้ถ กู สัม ภาษณ์ ) ประกอบการเขีย น
(Number of
Sources)

(Level of Source
Creditability)

ผู้ประเมินควร
ประเมินโดย
ปราศจากอคติ

Theoretical and
Conceptual
Frameworks)

การสังเคราะห์ /
วิเ คราะห์ ข้ อ มูล
(Level of Data
Synthesis/
Analysis)

อย่างไร วิธีการ
อ้ างอิงเป็ นอย่างไร
เปรี ยบเทียบกับ
หนังสือเล่มอื่นที่
เขียนเรื่ องหรื อ
ประเด็นเดียวกันแล้ ว
เป็ นอย่างไร
จุดแข็งและจุดอ่อน
ของหนังสือคืออะไร
กลุม่ เป้าหมายผู้อา่ น
คือใคร ระดับความ
ยากง่ายตรงกับกลุม่
ผู้อ่านหรื อไม่
ผู้วิจารณ์หนังสือใช้
หลักการใดในการ
ตัดสินหนังสือ

ความกว้ างขวางใน
การนําความรู้ ท่ ไี ด้
ไปประยุก ต์ ใ ช้
(Significance and
Impact)
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ประเภทงานเขีย น

ความยาว

(Types of
Student’s
Writing)

(Word
Count/Paper
Length)

ความนิย ม /ความ
เป็ นปั จ จุบ ัน ของ
หัว ข้ อ ที่น ํามา
ศึก ษา
(Originality)

บรรณนิท ศั น์

แล้ วแต่กรณี

(Annotated
Bibliography)

ความเรี ย ง
แบบสะท้ อ นคิด

แล้ วแต่กรณี

(Reflection
paper)
50 หน้ า

การค้ น คว้ าอิส ระ
(Independent
Study)

จํานวน
ความน่ าเชื่อ ถือ การอ้ างอิงทฤษฎี/
กรอบแนวคิด
แหล่ งข้ อ มูล (เล่ ม / ของแหล่ งข้ อ มูล
(Use of
ผู้ถ กู สัม ภาษณ์ ) ประกอบการเขีย น
(Number of
Sources)

ไม่ขึ ้นอยูก่ บั กรอบ
รู้จกั และคุ้นเคยกับ
เวลา แต่เป็ น
วรรณกรรมหลักใน
วรรณกรรม ทฤษฎี แต่ละกลุม่ วิชา 20‐
50 เล่ม
หรื อแนวคิดหลัก
และเป็ นที่ยอมรับใน
แต่ละหมวดวิชา
‐
ไม่จําเป็ นต้ องเป็ น
ปั จจุบนั อาจเป็ น
การทบทวนสิง่ ที่
เกิดขึ ้นในอดีต
หากเป็ นการศึกษา
ในกลุม่ วิชาทัว่ ไป
ควรเป็ นหัวข้ อที่ตน
สนใจ
หากเป็ นการศึกษา
ในหมวดพันธกิจควร

หนังสือและตํารา
วิชาการอย่างน้ อย
20 เล่ม

การสังเคราะห์ /
วิเ คราะห์ ข้ อ มูล
(Level of Data
Synthesis/
Analysis)

(Level of Source
Creditability)

Theoretical and
Conceptual
Frameworks)

เป็ นวรรณกรรมหรื อ
ผู้เขียนที่เป็ นที่
ยอมรับในแต่ละ
หมวดวิชา

ไม่จําเป็ น

สามารถสรุป
ความคิดหลักของ
วรรณกรรมหรื อ
ผู้เขียนหลักในแต่ละ
หมวดวิชา

เป็ นความคิดเห็น
และประสบการณ์
ส่วนตัว ไม่
จําเป็ นต้ องมี
ข้ อสนับสนุน
มีความน่าเชื่อถือสูง
การอ้ างอิง
แหล่งที่มาต้ องทํา
อย่างเคร่งครัด

เล่าสถานการณ์
อย่างชัดเจนและได้
ใจความ

คิดทบทวน
ใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง
สํารวจความรู้สกึ
ประเมินตัวเอง
ใช้ แนวการวิเคราะห์
หลากหลายและ
หลายระดับ เช่น
วิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือ ความแม่
นําและความถูกต้ อง
ของข้ อมูล

แหล่งข้ อมูลหลักต้ อง
เป็ นตําราหรื อ
เอกสารวิชาการ

ปั ญหาการวิจยั และ
ผลที่ได้ จากการวิจยั
ต้ องมีทฤษฎีกํากับ
หรื อให้ อ้างอิงได้

ความกว้ างขวางใน
การนําความรู้ ท่ ไี ด้
ไปประยุก ต์ ใ ช้
(Significance and
Impact)
เป็ นความรู้เฉพาะ
บุคคลเพื่อใช้ ในการ
อ้ างอิงและศึกษา

ตระหนักรู้ในตนเอง
เพื่อเข้ าใจและ
สามารถพัฒนา
ตนเอง
ผลการศึกษาที่ได้
นําไปประยุกต์ใช้ ใน
ระดับคริ สตจักร
ท้ องถิ่นและ
ระดับประเทศ
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ประเภทงานเขีย น

ความยาว

(Types of
Student’s
Writing)

(Word
Count/Paper
Length)

ความนิย ม /ความ
เป็ นปั จ จุบ ัน ของ
หัว ข้ อ ที่น ํามา
ศึก ษา
(Originality)

เป็ นบริ บทท้ องถิ่น
ของตน

จํานวน
ความน่ าเชื่อ ถือ การอ้ างอิงทฤษฎี/
กรอบแนวคิด
แหล่ งข้ อ มูล (เล่ ม / ของแหล่ งข้ อ มูล
(Use of
ผู้ถ กู สัม ภาษณ์ ) ประกอบการเขีย น
(Number of
Sources)

(Level of Source
Creditability)

Theoretical and
Conceptual
Frameworks)

การสังเคราะห์ /
วิเ คราะห์ ข้ อ มูล
(Level of Data
Synthesis/
Analysis)

วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบแนวคิด
วิจารณ์ทฤษฎี ฯลฯ

ความกว้ างขวางใน
การนําความรู้ ท่ ไี ด้
ไปประยุก ต์ ใ ช้
(Significance and
Impact)

10

ภาคผนวก


รูปภาพประกอบ

