
ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง 
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

การเขยีนเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน ต ารา /หนังสือ  
เพ่ือใช้ในการขอต าแหน่งทางวชิาการ (ผศ. รศ. ศ.) 



ประสบการณ์จริงมาบรรยาย (ต้องเป็นคนชอบเขยีน) 

เอกสารประกอบการสอน 2 เล่ม 
เอกสารค าสอน 2 เล่ม 
หนังสือ (ต ารา) ภาษาไทย 3 เล่ม 
ภาษาองักฤษ 2 เล่ม (Reference books) 
(ก าลงัเขียน 2 เล่ม) 

  



  หาแรงกระตุ้น การเขยีนต าราและหนังสือให้กบัตนเอง 

1. เอาไว้ใช้ขอต าแหน่งทางวชิาการ (ผศ. รศ. ศ.)   
2. มรีายได้เพิม่มากขึน้ (ค่าต าแหน่ง ย้ายฐานเงนิเดือน) 

3. ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ และเกยีรติยศ 

4. ได้เผยแพร่ผลงานทางวชิาการของตนเอง 
     (สร้างองค์ความรู้ใหม่) 



  

  ข้อควรค านึง ในการเขียนต ารา และหนังสือ 

ต้องเขียนให้เต็มเน้ือหา (ถึงแม้นจะเป็นผู้ร่วมสอน และ
ระเบียบให้เขียนบางส่วนได้) 

- ผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้เรียนในวิชาน้ัน แต่ 
สามารถอ่านและท าความเข้าใจในสาระของต าราน้ันด้วย
ตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวชิาน้ัน 

- นักศึกษาสามารถทีจ่ะอ่านเพิม่เติมท าความเข้าใจได้นอก
ช่ัวโมงเรียน 



  กฎหมาย “ใช้ในการเรียนการสอนทั้งวชิา หรือส่วนหน่ึงของวชิา” 

  ม ี3 ความหมาย (ปรัชญาเบ้ืองต้น) 
1. เขียนเตม็วชิา 12 บทเต็ม (ครอบคลุมค าอธิบายรายวชิา) 
2. เขียนบางส่วนของวชิา (Book chapter)  

     อย่างน้อย 5 บท (อย่างน้อย 80 หน้า) 
3. เอา 5 บทมาพฒันาเป็นต าราอกีเล่ม 
     “ปรัชญาขั้นสูง” เพิม่เป็น 10 บท 
     ให้เขียนในค าน า “ต าราเล่มนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของ 
     การเรียนการสอนวชิา ปรัชญาเบ้ืองต้น” 



ประมาณ 10 บท (ควรมกีีบ่ท บทหน่ึงมกีีห่น้า) 
 - ห้าบทแรกเป็นเร่ืองของทฤษฎ ี 
- ห้าบทหลงัเป็นเร่ืองของการน าทฤษฎไีปใช้  

  

  ข้อควรค านึง ในการเขยีนต ารา และหนังสือ 

ประมาณ 250-350 หน้า 
ไม่ควรทีจ่ะ น้อยกว่า 200 หน้า  

  



  ข้อควรค านึง ในการเขยีนต ารา และหนังสือ (การเผยแพร่) 

ต ารา  

หนังสือ  



  กฎเหลก็ 3 ข้อ ในการเขยีนต ารา และหนังสือ 

   กฎข้อที ่1 รวบรวมหนังสือต้นแบบที่จะมาก าหนดบท 

- เพ่ือวางโครงบทต่าง ๆ (เพ่ือ ความต่อเน่ือง ของเน้ือหา) 
- แนวทางในการเขยีน (มเีน้ือหาครบถ้วน สมบูรณ์) 



  พนัธุศาสตร์ (Genetics) 

ดูโลกบ้างว่าเขาเป็นอย่างไร ไม่ใช่ดูแต่ค าอธิบายรายวชิา 
และปรับให้เหมาะสมกบัต ารา/หนังสือของเรา 
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  พนัธุศาสตร์ (Genetics) 



  มนุษย์กบัสังคม 



  มนุษย์กบัสังคม 



  กฎเหลก็ 3 ข้อ ในการเขยีนต ารา และหนังสือ 

   กฎข้อที ่2 การก าหนดหัวข้อย่อยในแต่ละบท 

- เพ่ือวางเน้ือหาทีจ่ะเขยีนในแต่ละบท 
- ดูแนวทางต าราและหนังสือทีเ่ขยีนมาก่อนหน้านี ้
- ปรับให้มคีวามเหมาะสมกบัต าราและหนังสือของเรา 



  รูปแบบหัวข้อย่อยทีค่วรจะเป็นในแต่ละบท 

บทที่ 2 พฤตกิรรมมนุษย์กบัการพฒันาบุคคล 
       บทน า 
2.1ความหมายพฤตกิรรมมนุษย์ 
2.2 ประเภทของพฤตกิรรมมนุษย์ 
2.3 ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อกบัพฤตกิรรมมนุษย์ 
2.4 การพฒันาตน 
2.5 ปัจจัยที่เกีย่วข้องกบัพฤตกิรรมมนุษย์ 
       บทสรุป 
       ค าถามท้ายบท 
       เอกสารอ้างองิ 



  ท้ายเล่มของต ารา และหนังสือ 

เฉลยค าถามท้ายบท 
บรรณานุกรม 
ดัชนี (ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ) 
ภาคผนวก 
ประวตัผู้ิแต่ง 



  กฎเหลก็ 3 ข้อ ในการเขยีนต ารา และหนังสือ 

   กฎข้อที ่3 เร่ิมลงมือเขยีน 

- เขียนบทไหนกไ็ด้ทีพ่ร้อม (เหมือนต่อจิกซอ) 
- แบ่งเวลามาเขยีนให้ได้ (คนเรามเีวลาเท่ากนัทุกคน) 
- เขียนให้ต่อเน่ือง (หัวค า่ หรือเช้ามืดมาเขยีน) 



ในระดับ รศ. และศ. ควรเพิม่บทท้าย ๆ (การประยุกต์ใช้)    

  ข้อควรค านึง ในการเขยีนต ารา และหนังสือ 

   เร่ืองน่าสนใจ การประยุกต์ใช้ แนวทางในอนาคต กรณศึีกษา 
   หรืออ่ืน ๆ ทีเ่ป็นงานทีน่่าสนใจ 
    - งานวจิัยใหม่ ๆ ทีน่่าสนใจ และทนัสมัย 
    - ประเดน็หรือหัวข้อทีเ่ป็นเร่ืองเด่น ๆ 

(วจิัยของตัวเอง และงานวจิัยอ่ืน ๆ ทีน่่าสนใจ หรือร่วมสมยั) 



  ตัวอย่าง ส่วนสุดท้าย (การบริหารธุรกจิขั้นสูง) 

- เร่ืองน่าสนใจ ของการบริหารธุรกจิในยุคไทยแลนด์ 4.0 

- การประยุกต์ใช้ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในการ 
   บริหารธุรกจิ 
- แนวโน้มในอนาคต ของการพฒันาการบริหารธุรกจิใน 
    ประเทศไทย 
- กรณศึีกษา : การพฒันาธุรกจิขนาดย่อม..... 
- การบริหารธุรกจิอย่างยัง่ยืนตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 



  ตัวอย่าง บทสุดท้าย (การเพาะเลีย้งปลาน า้จืด) 

- เร่ืองน่าสนใจ ของการเพาะเลีย้งปลาน า้จืดในประเทศไทย 

- การประยุกต์ใช้ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยชีีวภาพมาใช้ใน 
   การเพาะเลีย้งปลาน า้จืด 
- แนวโน้มในอนาคต ของการพฒันาสายพนัธ์ุปลาน า้จืด 
- กรณศึีกษา : การพฒันาการเพาะเลีย้งปลาวงศ์สวายลูกผสม 
    ในประเทศไทย 
- สมาร์ทฟาร์ม (เกษตรอจัฉริยะ) กบัการเพาะเลีย้งปลาน า้จืด 



  ตัวอย่าง บทสุดท้าย (มนุษย์กบัสังคม) 

- เร่ืองน่าสนใจ ส าหรับการศึกษามนุษย์และสังคม  

- การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการศึกษาด้าน 
   มนุษย์และสังคม  

- แนวโน้มในอนาคต การศึกษาด้านมนุษย์และสังคมของ 
   ประเทศไทย  

- กรณศึีกษา : ศาสนากบัแนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 



  การเขยีนต ารา และหนังสือ 

- งานวจิัยใหม่ ๆ ทีน่่าสนใจ หรือทนัสมยั 
- ประเดน็หรือหัวข้อทีเ่ป็นเร่ืองเด่น ๆ 

(ทั้งงานวจิัยของตวัเอง และงานวจิัยอ่ืน ๆ ทีท่นัสมยั) 



  ข้อคดิจากประสบการณ์ 

- อย่าพยายามแทรกงานวจิัยเข้าไปในหนังสือ/ต ารา 

- ให้สร้างบทรองรับงานวจิัย 



  ข้อคดิจากประสบการณ์ 

หนังสือ/ต าราเล่มทีด่ทีีสุ่ดอยู่ในอนาคต ส าคญัว่าวนันีเ้ร่ิม
แล้วหรือยงั (เปรียบได้กบัวทิยานิพนธ์ของเราเอง) 



  ข้อควรค านึง ในการเขยีนต ารา และหนังสือ 

ข้อแนะน า ในระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์อย่า
เขียนต ารา/หนังสือปฏิบัต ิเน่ืองจากสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
ค่อนข้างยาก 



  ข้อควรค านึง ในการเขยีนต ารา และหนังสือ 

ข้อแนะน า ในระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ให้
เขียนหนังสือ/ต าราเฉพาะทางทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม่ 



  สายภาษาต่างประเทศ (มนุษย์ศาสตร์) 

  การอ่าน การฟัง การเขยีน (ภาษาต่างประเทศ) 

- แนะน าให้เขียนภาษาไทย 

- แนะน าให้ใช้ตัวอย่างในส่ิงชีวติประจ าวนัของนักศึกษา 

   ประเพณ ี    วฒันธรรม       ความเช่ือ   
   อาหารพืน้บ้าน  แหล่งท่องเทีย่ว    เพลงพืน้บ้าน  
   ภูมปัิญญาท้องถิ่น  วถิีชีวติการเป็นอยู่     สถานประกอบการ 
   โดยใช้ภาพของตัวเอง 



  ข้อควรค านึง ในการเขยีนต ารา และหนังสือ 

- เขยีนวชิาทีเ่รามอีงค์ความรู้เพยีงพอ (อาจไม่ใช่วชิาทีเ่รารัก) 
- ตรงกบัวุฒิการศึกษาทีจ่บมา (ตรี โท เอก) 
- สาขาทีจ่ะย่ืนขอต าแหน่ง (ก าหนดให้แน่นอนตอน ผศ.) 
- งานวจิัยทีจ่ะท าทั้งปัจจุบันและอนาคต 

  



  พฒันาการ งานวจิัย ต าราและหนังสือ (ควบคู่กนัไป) 

 

ศาสตราจารย์ 
 
 

รองศาสตราจารย์ 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
Principle  พืน้ฐาน 

Introductory 

Fundamental 

Advance 

ขั้นสูง 

Integrated 

บูรณาการองค์ความรู้ 



  ข้อควรค านึง ในการเขยีนต ารา 

เขียนเป็นเอกสารประกอบการสอน (เอกสารค าสอน) 
(ประมาณ 8-10 บทเรียน) 
ก่อนจะน ามาพฒันาเป็นต ารา เขียนกลบักนัจะดมีาก 
(ประมาณ 10-12 บทเรียน) 

  

ข้อแนะน า ควรปรับเน้ือหาในบทที่ซ ้าซ้อนกนัด้วย 
ผู้ประเมนิการสอน และผลงานทางวชิาการเป็น คนละชุด 



  ข้อคดิจากประสบการณ์ 

ค าอธิบายรายวิชาที่มากจนเกินไป เขียนไม่ครอบคลุม   
องค์ความรู้ หรือเขียนไม่สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
ควรที่จะต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขตอนปรับปรุง
หลกัสูตร 



  ข้อควรค านึง ในการเขยีนต ารา 

เป็นรายวชิาทีม่เีปิดการเรียนการสอน  
- วชิาบังคบัในหลกัสูตร  
- วชิาเลือกในหลกัสูตร 
- มนัีกศึกษาลงทะเบียนเรียน (นศ. ท าโปรเจค)  
- ถ้า ไม่ม ีต้องเขยีนรายวชิาในหลกัสูตรเพ่ือ เปิดเพิม่ 

  

ถ้าเป็นรายวชิาทีม่เีปิดการเรียนการสอนอยู่แล้ว 
ต้อง ขอ เข้าไปมส่ีวนร่วมในการสอนให้ได้  



  ข้อควรค านึง ในการเขยีนต ารา และหนังสือ 

ระดบัรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ต้องเอาผลงาน 
วจิัย/องค์ความรู้ของผู้ประเมนิ สอดแทรก เข้าไปในเน้ือหา  

  

ต้อง สอดคล้อง กบังานวจิัย/องค์ความรู้ทีเ่ราท า    
อย่าเขยีนในเร่ืองทีเ่ป็นพืน้ฐานมากไป มกัง่าย (รศ. และ ศ.) 
- …..เบ้ืองต้น, พืน้ฐาน….. 
- จะเสียเวลากบัการเขยีนองค์ความรู้พืน้ฐาน   

  

ระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ แนะน า ให้ใช้งานวจิัยทีร่่วมสมยั 
สอดแทรก เข้าไปในเน้ือหา  



      ข้อมูลการเสนอขอก าหนด ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พบว่าผู้เสนอขอที่ไม่ได้รับการพจิารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ส่วนใหญ่เกิดจากต ารา/หนังสือไม่ผ่าน เกณฑ์คุณภาพตามที่ กพอ. 
ก าหนด  ดงันี ้

ร้อยละ 50 มี เน้ือหาไม่ต่อเน่ืองและสมบูรณ์ ขาดความลกึซ้ึง และไม่ทันสมัย     

ร้อยละ 30 ไม่มีการ สอดแทรก ความคิดริเร่ิม หรือประสบการณ์ที่เกิดจากการ
ค้นคว้า วิจัยของผู้เสนอขอ ลงในเน้ือหา หรือมีการสอดแทรกอยู่น้อย
เกนิไป    

ร้อยละ 20 ไม่มีการวิเคราะห์/สังเคราะห์ การเขียนอธิบายไม่ชัดเจน เน้ือเร่ืองไม่มี
ความสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยังพบว่าประเด็นในเร่ืองการเขียนอ้างอิง
ทีไ่ม่ถูกต้อง (อ่ืน ๆ) 



  การวางแผน ในการขอต าแหน่งทางวชิาการ 

- เร่ิมที ่ผศ. ควรทีจ่ะใช้งานวจิัยในการประเมนิ (ต าราหน่ึงเล่ม) 
- วางแผนทีจ่ะเขยีนต ารา/หนังสือ 2-3 เล่ม (ในเกณฑ์ใหม่)  
    ถ้าจะก้าวให้ถึง ศาสตราจารย์  
 

  ในชีวตินีข้อให้ ได้ส่ง สักคร้ัง ผ่านหรือไม่ผ่านไม่ได้คาดหวงัอะไร   
                            แต่จะท าให้ ดทีีสุ่ด ณ ปัจจุบันนี ้



  การเขยีนต ารา และหนังสือ 

เอกสารอ้างองิ แตกต่างจาก บรรณานุกรม อย่างไร ?  

ต าราหรือหนังสือ ต้องท า ดชันี (Index) ในเกณฑ์ใหม่  

แนะน าให้เขยีนในรูปแบบม ีเอกสารอ้างองิ ในแต่ละบท และ
ท้ายเล่มท าเป็น บรรณานุกรม  

ถ้าให้ดคีวรม ีค าถามท้ายบท และ ค าเฉลย ในตอนท้ายด้วย 

ควรทีจ่ะต้องมภีาคผนวกหรือไม่ 



  แนวความคดิ การเขยีนต ารา และหนังสือ 

ยากทีสุ่ด เร่ิมลงมือเขยีน (เร่ิมเขยีนให้ได้) 
คดิว่า จะท า (20%)      คดิ 100 คน (จิตนาการ)  

  
คดิว่า ท า (50%)      ท า 20 คน (วางแผนท างาน)  

  
คดิว่า ท าได้ (90%)      ส าเร็จแน่นอน 5 คน (เดินหน้าท า)    



บางคน ฝัน ทีจ่ะประสบความส าเร็จ 
 

   บางคน ก าลงั ลงมือท า 
 

  แต่หลายคน เฝ้ามองดู ความส าเร็จ 
     คนอ่ืนโดยไม่ได้ท าอะไรเลย 
 

               -Bill Gates- 

  แนวความคดิ การเขยีนต ารา และหนังสือ 



ความมุ่งมั่น  



  แนวความคดิ การเขยีนต ารา/หนังสือ 

การเรียนรู้จักค าว่า ให้ และการเสียสละ (บุญ หรือกรรมด)ี  
จะน าไปสู่ค าว่า บารม ี

ก่อนให้ คดิในส่ิงด ีๆ ก่อนทีจ่ะให้ 
 ขณะให้ มคีวามตั้งใจดขีณะทีใ่ห้ 
หลงัจากการให้ ใจยงัเป็นสุขกบัการให้น้ัน 

บางคร้ังการเป็นผู้ให้มคีวามสุขมากกว่าการเป็นผู้รับ 



  การเขยีนต ารา และหนังสือ 

ยดึศัพท์ตามราชบัณฑิตก าหนด 

ค าทบัศัพท์ 
Bateria แบคทเีรีย 
Battery แบตเตอร่ี 
Charge ชาร์จ 
Catalog แคต็ตาลอ็ก 
Cookie คุกกี ้

  



  ทุกศาสตร์ (สาขาวชิา) มศัีพท์จ าเพาะ 

ยดึศัพท์ตามราชบัณฑิตก าหนด (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
Accelerating การเร่ง 
Accelerating time เวลาเร่ง 
Accelerating torque ทอร์กเร่ง 
Acceleration ความเร่ง 
Adaptive system ระบบปรับตัว 
Air-cooled ระบายความร้อนด้วยอากาศ 

  



ยดึศัพท์ตามราชบัณฑิตก าหนด 
ราชบัณฑิตยสถานให้ใช้ บัญญัต ิหรือ ทบัศัพท์ กไ็ด้ 
Laptop computer 

คอมพวิเตอร์วางตัก (บัญญตัิ) แลป็ทอ็ปคอมพวิเตอร์ (ทับศัพท์) 

Hardware (เข้าใจผดิ : กระด้างภัณฑ์) 
ส่วนเคร่ือง และส่วนอุปกรณ์ (บัญญตัิ) ฮาร์ดแวร์ (ทับศัพท์) 

Software (เข้าใจผดิ : ละมุนภัณฑ์) 
ชุดค าส่ัง (บัญญตัิ) ซอฟต์แวร์ (ทับศัพท์) 

Joystick (เข้าใจผดิ : แท่งหรรษา) 
ก้านควบคุม (บัญญตัิ) จอยสติ๊ก (ทับศัพท์) 

  

  การเขยีนต ารา และหนังสือ 



ใช้ภาษาเขยีน ไม่ใช้ ภาษาพูด 

เลือกใช้ให้ถูกต้อง 

- โค (ววั) 
- กระบือ (ควาย) 
- สุกร (หมู) 
- สุนัข  (หมา) 
- มากมายนัก 
- สนุกสนานเฮฮา 

  



  การเขยีนต ารา และหนังสือ 

เทคนิคการเขียนช่ือคน (ให้ถูกต้องกบัประเทศ) 
Pardue พาร์ดูว์ 
Nederlof เนอเดอลอฟ  

Liehr เลยีร์ 
Boveri โบเฟรี 
Janssens แจนส์เซนส์ 

  



  การเขยีนต ารา และหนังสือ 

     Michael 

ไมเคลิ ช่ือของผู้ชาย (อเมริกนั) 
มเิชล ช่ือของผู้หญงิ (อเมริกนั) 
มกิคาอลิ ประเทศรัสเซีย 
มกิาเอล ประเทศสวสิ 
มเิกล แถบประเทศสลาฟ (เซอร์เบีย เบรารุส) 
มเีกล แถบประเทศลาตินอเมริกา (สเปน เมก็ซิโก) 
มโีกลช ประเทศกรีซ 



  การเขยีนต ารา และหนังสือ 

เทคนิคการเขียนตัว L และ ตัว R 

Nucleolus นิวคลโีอลสั 
Mitochondria ไมโทคอนเดรีย 

  



  การตรวจค าสะกด (ค าผดิ) การเคาะ เว้นวรรค ย่อหน้า 

เทคนิคการท า 
- ใช้โปรแกรมตวัสะกดไวยากรณ์ช่วย 
- ให้นักศึกษา (ผู้อ่ืน) ช่วยอ่านตรวจ 
(ตัวอย่างที่ผดิ: ประเทศอหิร่าน เป็น ประเทศอร่ีาน 

  



เขียนต าราและหนังสือ ไม่ใช่ เขียนวทิยานิพนธ์ (งานวจิัย) 

ถามว่าท าได้ไหม ตอบว่าท าได้แต่ไม่ใช่สากล 



เขียนต าราและหนังสือ (แต่ง และเรียบเรียง) 



ส่วนที่ต้องม ีการอ้างองิ ในต าราและหนังสือ 

แนวความคดิ หรือทฤษฎ ี



ส่วนที่ต้องม ีการอ้างองิ ในต าราและหนังสือ 

งานวจิัย 

Nederlof et al. (1989) ได้ศึกษา.....  



ส่วนที่ต้องม ีการอ้างองิ ในต าราและหนังสือ 

รูปภาพ 



ส่วนที่ต้องม ีการอ้างองิ ในต าราและหนังสือ 

ตาราง 



การอ้างอิงภาพ ตาราง และงานวิจัย ควรที่จะใช้แหล่ง
อ้างองิปฐมภูม ิ(primary source) 

อลงกลด แทนออมทอง (2560) อ้างใน Liehr (2001)  

  การเขยีนต ารา และหนังสือ 



  การเขยีน ศัพท์เทคนิค ในหนังสือ และต ารา 

      โครโมโซม (chromosome) จะมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามพฤติกรรมตลอดช่วงวัฏจักรเซลล์ (cell cycle) ในการศึกษา
เพ่ือให้เข้าใจการท างานของยีน (gene) และโรคทางพันธุกรรม
เน่ืองมาจากความผิดปกติของโครโมโซม ต้องมีการศึกษาจาก
เซลล์ (cell) ที่อยู่ในระยะต่าง ๆ ของวฏัจักรเซลล์ที่ต่างกนั การ
เข้าใจถึงรูปร่าง และพฤติกรรมของโครโมโซมในช่วงต่าง ๆ 
ของวฏัจักรเซลล์จึงมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ 



  การเขยีน ศัพท์เทคนิค ในหนังสือ และต ารา 
   สะเต็มศึกษา (science technology engineering and mathematics education: 
STEM education) เป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถ
บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการ
เช่ือมโยงและแก้ปัญหา ในชีวติจริง รวมทั้งการพฒันากระบวนการหรือผลผลติใหม่ควบคู่ไป
กบัการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังน้ัน สะเต็มศึกษาจึงไม่ใช่เร่ืองใหม่ แต่เป็นการต่อ
ยอดหลักสูตร (course) โดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วศิวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวติจริง และการประกอบอาชีพ
ในอนาคต สะเต็มศึกษาจึงส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกจิกรรมหรือโครงงานที่มุ่งแก้ปัญหาที่พบ
เห็นในชีวิตจริง เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ น าไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม ผู้เรียนที่มีประสบการณ์ในการท ากิจกรรม (activity) หรือโครงงาน 
(project) จะมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานที่ ต้องใช้องค์ความรู้  และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยใีนภาคการผลติ และการบริการที่ส าคัญต่ออนาคต
ของประเทศ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม การพลังงาน การจัดการส่ิงแวดล้อม การบริการ
สุขภาพ เป็นต้น 



  การเขยีนต ารา และหนังสือ 

ฝึกการปรับส านวนพร้อมกบัการพมิพ์ เพ่ือป้องกนั  
การคดัลอกผลงานทางวชิาการ (plagiarism) 

  

ยนี (gene) มตี าแหน่งอยู่บนโครโมโซม (chromosome) 
บนโครโมโซม (chromosome) เป็นทีอ่ยู่ของยนี (gene) 



  การเขยีนต ารา และหนังสือ 

เม่ือไข่และตัวอสุจิเกิดการปฏิสนธิ (fertilization) ได้เป็น   
ไซโกต (zygote) เซลล์เดียว จากน้ันจะแบ่งไซโกตเพ่ือเพิ่ม
จ านวนเซลล์  กลุ่ ม เซลล์ เหล่า นี้จะมีการ เปลี่ ยนสภาพ 
(differentiation) 

การเกิดการปฏิสนธิ (fertilization) จากไข่และตัวอสุจิ จะได้
เป็นเซลล์เดียวที่ เ รียกว่าไซโกต (zygote) จากน้ันไซโกต      
จะมีการเพิ่มจ านวนเป็นกลุ่ มเซลล์ที่มีการเปลี่ยนสภาพ 
(differentiation) 

เจ้าของต้นฉบับมาอ่านยงัจ าของตวัเองไม่ได้  



เจ้าของต้นฉบับมาอ่านยงัจ าของตัวเองไม่ได้  

     หน้าที่ของสังคมมีดังนี้  1) ผลิตสมาชิกใหม่ธ ารงไว้ซ่ึงหน้าที่ทางชีวะ คือ การให้ก าเนิด
ลูกหลานเพ่ือทดแทนสมาชิกใหม่ 2) อบรมสมาชิกใหม่ให้สามารถเรียนรู้และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสังคมด ารงอยู่และความ เจริญก้าวหน้าของสังคม  3) รักษากฎระเบียบของ
สังคม ปกป้องคุ้มครองคนดี รักษากฎหมาย เพ่ือความสงบสุขของสังคม 4) ส่งเสริม
เศรษฐกจิให้เจริญก้าวหน้า เช่น ผลติ จ าหน่าย แจกจ่ายสินค้าและบริการให้ขวัญ ก าลงัใจ ร่วม
กลุ่มช่วยกันท า แบ่งงานตามความช านาญ ก่อให้เกิดก าลัง ใจท าให้สังคมแข็งแรง เศรษฐกิจ
เข้มแข็ง คน ในสังคมกนิดอียู่ดกีม็คีวามสุข  

     หน้าที่ของสังคม ดังต่อไปนี ้ 1) ผลติสมาชิกใหม่ด ารงไว้ซ่ึงหน้าที่ทางชีวภาพ คือ การเกิด
ของสมาชิกใหม่เพ่ือทดแทนสมาชิกเดิม 2) อบรมส่ังสอนสมาชิกใหม่ให้สามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมให้ด ารงอยู่ และมีความ เจริญก้าวหน้าของสังคม 3) รักษา
กฎระเบียบของสังคม ปกป้องคุ้มครองคนดี เคารพกฎหมายเพ่ือความสงบสุขของสังคม 4) 
ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า เช่น การผลิต จ าหน่ายสินค้าและบริการ    
สร้างขวัญ ก าลังใจ ร่วมกลุ่มช่วยกันท า แบ่งงานตามความสามารถ ก่อให้เกิดก าลังใจท าให้
สังคมเข้มแข็ง เศรษฐกจิพฒันา คน ในสังคมกนิดอียู่ดมีคีวามสุข  



- การใช้ภาพของตัวเองจะ ดมีาก 
 

- ใช้งานวจิัยของตวัเองจะ ดมีาก 
 

- การดดัแปลงภาพของคนอ่ืน 
- การอ้างองิตารางทีเ่รารวบรวม 
 

ตารางและภาพ ให้ปรับภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

  

  ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ การเขยีนต ารา และหนังสือ 



  ภาพของตัวเอง ทีถ่่ายและท าขึน้มา 



  ภาพของตัวเอง ทีถ่่ายและท าขึน้มา 



  ภาพของตัวเอง งานวจิัยทีต่ีพมิพ์ 



การดดัแปลง ภาพของคนอ่ืน (เขียนต ารา และหนังสือไทย) 



การอ้างองิ ตารางที่เรารวบรวม 



การอ้างองิ บุคคลทีเ่ป็นทีย่อมรับของวงการ 

- ได้เน้ือหาทีม่คุีณภาพ และน่าเช่ือถือ 
 

- เป็นผู้ทรง (Reader) ทีจ่ะประเมนิผลงานของเรา 
  



- การให้เลขรูปภาพ 
   บทที่ 1 ภาพที่ 1.1 1.2 1.3 

  บทที ่2 ภาพที่ 2.1 2.2 2.3 

- การให้เลขตาราง 
   บทที ่1 ตารางที ่1.1 1.2 1.3 

  บทที ่2 ตารางที ่2.1 2.2 2.3 

- การใช้ตัวเลขก ากบัในเน้ือหา 
   1.  1.1  1.2  1.1.1  1.1.2  1.1.1.1   1.1.1.2 

  

  การเขยีนต ารา และหนังสือ 



  

  การเขยีนต ารา และหนังสือ 

การท าให้ต ารา หรือหนังสือมคีวามน่าเช่ือถือ 
- การมทีีป่รึกษา (Consultant) 
- ค าขอบคุณในค าน า (Acknowledgment) 
- ค านิยมจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Voice of appreciation) 
- การขอ ISBN 



การจัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์
ส านักพมิพ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  

  การเขยีนต ารา และหนังสือ 

ข้อดขีองการจัดพมิพ์โดยส านักพมิพ์ 
- มผู้ีทรงประเมนิผลงาน 
- ไม่ต้องลงทุน (ฟรี) 
- ได้ค่าลขิสิทธ์ิ 5-10 (ปกตสิามถึงห้าปี) 
- หนังสือของเราถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 



การจัดขอบบน-ขอบล่างของต ารา (หนังสือ) 
การกั้นหน้ากั้นหลงั เลขหน้าคีแ่ละเลขหน้าคู่ 

   ถ้าไม่ท าการกลบัมาแก้ไขจะยุ่งยากมาก 

  

  การเขยีนต ารา และหนังสือ 





พนัธุศาสตร์เซลล์                                 CYTOGENETICS  

2  บทที ่1 การแบ่งเซลล์ และการสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุ  



พนัธุศาสตร์เซลล์                                  CYTOGENETICS  

องกลด  แทนออมทอง    3  



  ข้อแนะน า เกีย่วกบัการพมิพ์ 

ควรทีจ่ะน่ังพมิพ์เอง   
- จะเกดิความช านาญ (ประสบการณ์จริง) 
- รู้ปัญหาทีเ่กดิขึน้จริง เช่น การเคาะ การเว้นวรรค  
    การจัดหัวข้อ การจัดแต่งภาพ การใช้ภาษาทีถู่กต้อง 
- ควรทีจ่ะพมิพ์ไปแล้วอ่านตามไปด้วย (การตรวจทาน) 
- ฝึกปรับแก้ประโยคจากของเดมิ เพ่ือป้องกนั 
    การคดัลอกวรรณกรรม (plagiarism) 

ต่อไปนีก้ารตรวจ การคดัลอกวรรณกรรม จะเข้มงวดมากขึน้ 



  ข้อแนะน า เกีย่วกบัการพมิพ์ 

การใช้คอมพวิเตอร์ (computer)   
- ใช้ Note book และ Program ทีร่่วมสมยั 
- Safe ส ารอง File ไว้มากกว่าหน่ึงที่ 
- พมิพ์แยก File เป็นบท ๆ อย่ารวมทั้งเล่ม 

- พมิพ์ไป Safe file ไปเร่ือย ๆ ฝึกให้เป็นนิสัย 
- เอางานเขยีนตามไปด้วยทุกทีห่ลงัเลกิงาน 

- ใช้เฉพาะการเขยีนเท่าน้ัน (มกีารป้องกนัไวรัส) 



  ข้อแนะน า เกีย่วกบัการพมิพ์ 

อกัษรทีใ่ช้พมิพ์   
- หนังสือภาษาไทยใช้ Angsana New, Cordia New  

    หรือ TH Sarabun New  

    ขนาดอกัษร 14  16  18 

- หนังสือภาษาองักฤษใช้ Times New Roman  

   ขนาดอกัษร 12 



การออกแบบปก 
- ให้บ่งบอกถึงหนังสือหรือต าราเรา 
 

- ความประทบัใจแรกของหนังสือเรา 
 

- ท าเอง จ้างเขาท า หรือส านักพมิพ์ท าให้ 

  

  การเขยีนต ารา และหนังสือ 



  การเขยีนต ารา และหนังสือของผม 



  การเขยีนต ารา และหนังสือของผม 



  การเขยีนต ารา และหนังสือของผม 





  ตัวอย่างต ารา ทีใ่ช้ประเมนิขอต าแหน่งทางวชิาการ 

เอกสารใช้ขอประเมินต าแหน่งวชิาการ 
ประเมนิดูว่าเหมาะสมหรือไม่ 



  ค าถาม หลงัการประเมนิต ารา 

ถ้าอาจารย์เป็นผู้ประเมนิ จะท าอย่างไร ? 
ให้ผ่าน ให้ตก หรือปรับปรุงแก้ไข 

ถ้าอาจารย์เป็นผู้เขยีนต าราเล่มนี ้จะมคีวามรู้สึกอย่างไร ? 

ผมในฐานะผู้ประเมนิทีม่ปีระสบการณ์ และความสามารถ
ในการประเมนิหรือไม่ ? 

ตรวจหน้าแรกแล้วเป็นแบบนี ้หน้าต่อ ๆ ไปจะเป็นอกีไหม ? 

ผู้เขยีนไม่ได้มปีระสบการณ์ในการเขยีนต าราใช่หรือไม่ ? 



  การเขยีนหนังสือ และต ารา 

ตัวอย่างการออกแบบหนังสือ และต ารา  



  การเขยีนหนังสือ และต ารา 

   การใช้โปรแกรม Microsofe Word 

- การท าดชันีอตัโนมตัิ 
- การท าสารบัญอตัโนมัติ 
- การแปลภาษา 
- อ่ืน ๆ  



พรหมลขิติเหมือนค่าเฉลีย่ (mean) 
ความจริงของชีวติ คือ กรรมด ีและกรรมช่ัว เปรียบเสมือน 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

มิสโจ (เจือจันทร์ อชัพรรณ) 



  บทสรุปการขอต าแหน่งทางวชิาการ ของผม 

มุ่งมัน่สู่ยอดเขาทีสู่งชัน คดิมาตลอดว่าบนยอดเขามอีะไร  
แต่พอเดนิมาถึง มแีต่ความว่างเปล่า 

อยากใช้เวลาทีเ่หลือ สร้างคนรุ่นต่อไป มารับช่วงงานวจิัย 
และ ช่วยคนรุ่นหลงั ให้ก้าวหน้าทางต าแหน่งทางวชิาการ 

ชีวติเห็นคนรวยมามาก เห็นคนเรียนเก่งมามาก 
แต่เห็นคนมคีวามสุขน้อยลง  
ความสุขทีแ่ท้จริง คือ ครอบครัว (เพ่ือนร่วมงาน) 



  โครงการเขียนต ารา/หนังสือแบบเข้มข้น รุ่นที ่1 

สายวทิยาศาสตร์ (12 คน) และสายสังคมศาสตร์ (12 คน) 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 1 ปี (4 คร้ัง)  
- คดัเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ (ตัวแทนมหาวทิยาลยั) 
- คร้ังที ่1 กรกฎาคม 2563 (ปรึกษา และส่ังงาน) 
- คร้ังที ่2 ตุลาคม 2563 (ตรวจงาน และส่ังงาน) 
- คร้ังที ่3 มกราคม 2564 (ตรวจงาน และส่ังงาน) 
- คร้ังที ่4 เมษายน 2564 (ตรวจงาน และปิดโครงการ) 
หมายเหตุ: ถ้าไม่ผ่านตามเกณฑ์ขอส่งตัวกลบั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับหนังสือ/ต ารา 20 เล่ม เพ่ือใช้ขอ ผศ. รศ. ศ. 



  โครงการเขียนต ารา/หนังสือแบบเข้มข้นรุ่นที ่1 



ขอบคุณครับ 


