
 

รายงานการฝึกอบรม 
เรื่อง  

การเขียนตำราระดับอดุมศึกษาที่มีคุณภาพ รุน่ที่ 5 
------------------------------------------------- 

 
1.  ข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรมและหลักสูตรที่เข้าอบรม 

1) ชื่อ กมลพร นามสกลุ ศิริโสภณ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาศลิปศาสตร์  
      2) ชื่อ จิรสิร ินามสกลุ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด สาขาวชิาศิลปศาสตร์  
ไปฝึกอบรมหลักสูตร เร่ือง การเขียนตำราระดบัอุดมศึกษาที่มีคณุภาพ รุ่นที่ 5 ณ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชตั้งแต่วนัที่ 
1 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564 รวมระยะเวลา 3 วนั 
 
2.  รายงานการฝึกอบรม 

(1) วิธีการฝึกอบรม  (ระบุวิธีการฝกึอบรมโดยสังเขป) 
การฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ส่วน คอืการบรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติ โดยการบรรยายให้ความรู้นั้นบรรยาย

ตามหัวข้อย่อยให้ผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน โดยเปิดโอกาสให้ซักถามได้ตามความสมัครใจ ส่วนการฝึกปฏิบัติเป็นการแบ่งกลุ่ม
ย่อย 4-5 คนตามสาขาที่โครงเร่ืองตำราที่นำเสนอ เชน่ อาจารยท์ี่เขียนโครงเร่ืองตำราด้านภาษาอังกฤษจะได้อยู่กลุ่มย่อย
เดียวกัน โดยมีวิทยากร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิชาการเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในสาขานัน้ ๆ ช่วย
วิพากษ์วิจารณโ์ครงเร่ืองตำรา นอกจากนั้นการฝึกปฏิบัติยงัรวมถึงการทำจัดบรรณานุกรมและโปรแกรมสำเร็จรูปอย่างงา่ย 
 

(2) สาระสำคัญของการฝึกอบรม (ระบุสาระสำคัญของการฝึกอบรมในเชิงเนื้อหา ทั้งในส่วนทีไ่ด้จากเอกสาร และ
วิทยากร) บรรยายสิ่งทีไ่ด้สงัเกต รู้ เห็น หรือได้รับถ่ายทอดมาให้ชัดเจนในรายละเอียด (เช่น ระบุเก่ียวกับบุคคล สถานที่  
เครื่องมืออุปกรณ์  รายละเอียดเก่ียวกับการทดลองและ/หรือการฝึกงานและอ่ืน ๆ 
ที่เห็นว่าสำคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม) 
 

    การบรรยายให้ความรู้ 
การเขียนตำราในระดบัอุดมศึกษานัน้ มุ่งหวังเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในรายวชิา และเพื่อให้บุคคล

ทั่วไปสามารถศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองได้ การเขียนตำราจึงอิงตามคำอธิบายรายวชิา แตไ่ม่จำเป็นต้องครอบคลุมคำอธบิาย
รายวิชาทั้งหมด ทั้งนี้ความทนัสมัยและความถูกต้องของเนื้อหา การวางมโนทัศน์หลักและการกระจาย การร้อยเรียงเนื้อหา
จากมโนทัศน์หลักมาสู่มโนทัศนย์่อย เป็นหลักสำคัญที่ควรคำนึงถึงเสมอในการเขียนตำรา การเขียนตำราเล่มหนึง่นัน้ ผู้เขียน
ควรวางแผนอยา่งเป็นลำดบัขั้นตอน เริ่มจากการเลือกรายวิชาที่ผู้เขียนมีประสบการณ์การสอนมาเปน็ระยะเวลาหนึ่ง และมี
ความเชี่ยวชาญ ความลุ่มลึกในศาสตร์นัน้ ขั้นต่อไปคือการตั้งชือ่ตำราและการเขียนโครงเร่ือง การตั้งชื่อตำราควรครอบคลุม
เนื้อหาของตำราทั้งหมด ไม่สัน้และไม่ยาวจนเกินไป อาจจัดทำก่อนหรือพร้อมกับการเขียนโครงเร่ืองก็ได้ การเขียนโครงเร่ือง
ช่วยจัดลำดับความรู้ความคิดให้เป็นระบบ และให้ภาพการเรียงร้อยเนื้อหาที่ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์ เปน็สัดส่วนสมดุล
กันตลอดทั้งเล่ม  

การเตรียมจัดทำโครงเคร่ืองนั้น เร่ิมจากการประมวลข้อมูลและระดมแนวคิด เมื่อได้ข้อมูลและแนวคิด
ตามที่ต้องการแล้ว ต้องนำมาจดัลำดบัก่อนหลัง ทั้งนี้อาจใช้เกณฑ์ เช่น จัดเรื่องใหญ่หรือเรื่องทั่วไปแล้วตามดว้ยเร่ืองเฉพาะ 
จัดเร่ืองเฉพาะสู่เรื่องใหญ่หรือเรื่องทั่วไป จัดตามความสำคัญ หรือตามเหตุการณ์หรือระยะเวลา ขึ้นอยู่กับผู้เขียน จากนัน้จึง
เลือกสรรและจัดหมวดหมู่ข้อมูลและแนวคิดให้เหมาะสม ทั้งนี้โครงเร่ืองควรแบ่งเนื้อหาออกเป็นบท และแตล่ะบทควรแบ่ง
หัวข้อย่อยลงไป อาจมีคำถาม กจิกรรม แบบฝึกหัดประกอบ ตำราหนึ่งเล่มอาจมีจำนวนบทตัง้แต่ 5 บทขึ้นไป และเมื่อจัด
รูปเล่มแล้วจำนวนหนา้อยู่ที่ 100-120 หน้า 



เมื่อได้โครงเร่ืองที่สมบูรณ์แล้ว ขั้นต่อไปคือการค้นคว้าเพื่อการเขียนตำรา เนื่องจากเนื้อหาของตำราต้อง
ถูกต้องและทันสมัย ผู้เขียนอาจค้นคว้าจากฐานข้อมูลออนไลน์ซึง่บอกรับวารสารวิชาการหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ควร
ค้นคว้าจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และเลือกสรรข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย ฐานข้อมูลที่แนะนำ เช่น doaj.org, 
open.umn.edu/opentextbooks, openstax.org หรือใช้ฐานข้อมูลที่ทางมหาวิทยาลยับอกรับได ้

ในกระบวนการเขียนตำรานั้น ผูเ้ขียนต้องมีความรู้ด้านจริยธรรมและมีจรรยาบรรณ การลักลอกผลงานทาง
วิชาการและการละเมิดลิขสิทธิน์ั้นจะกระทำมไิด้ ทั้งจากแหล่งอ่ืนและจากผลงานของตนเอง ปจัจุบันแวดวงวิชาการให้
ความสำคัญกบักรณีหลังเป็นอยา่งมาก การเขียนตำราต้องระมดัระวังการลักลอกผลงานตนเองซึ่งเกิดได้จากการไม่อ้างอิง
ผลงานวชิาการของตน หรือการนำผลงานเร่ืองเดียวกันไปขยายย่อยโดยเหตุไม่สมควร และหากนำผลงานของผู้อ่ืนมาใช้ ต้อง
มีการอ้างอิงเสมอ วิทยากรแนะนำวา่ ผู้เขียนควรเขียนตำราด้วยภาษาของตนเอง มีการอ้างอิงงานของผู้อ่ืนตามสมควร เพื่อ
เป็นหลักฐานการศึกษาค้นควา้ เม่ือมีการอ้างอิงงานของผู้อื่น ให้อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อความ แนวคิด ภาพ และผลงานให้
ชัดเจนและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม รวมทัง้ใช้ย่อหน้าและใส่เคร่ืองหมายคำพูดเมื่ออ้างผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เกินสมควร 
เช่น บางประเทศอาจกำหนดให้อ้างอิงเนื้อความสามบรรทัดขึ้นไปโดยใช้ย่อหนา้และใส่เครื่องหมายคำพูด หากไม่ใช่การนำ
ข้อความมาใช้โดยตรง ผู้เขียนยงัอาจใช้วิธีอ้างอิงอย่าง การสรุป การถอดความ การวิเคราะห์เนื้อหาของผู้อ่่ืนได้เช่นกัน ทั้งนี้
ผู้เขียนสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมเร่ืองหลักการอ้างอิงดังกล่าว โดยใช้คำค้น paraphrase, summary และ quotation ส่วน
รูปแบบการอ้างอิงนั้น แม้วา่การอ้างอิงจะมีหลากหลายรปูแบบให้เลือกใช้ ผู้เขียนควรศึกษาการอ้างอิงที่ได้รับความนิยมใน
ศาสตร์ที่ตนเขียนตำรา เชน่ ตำราสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มักปรากฏการอ้างอิงแบบ American Psychological 
Association (APA)  

นอกจากนั้น ผู้เขียนจำเปน็ต้องมีความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ เช่น กฎหมายที่เก่ียวข้องกับลิขสิทธิ์ สัญลกัษณ์ต่างๆ 
ของสัญญาอนุญาต ซึ่งเป็นสัญลกัษณ์สากล จะช่วยให้การนำข้อมูลมาใชไ้ด้อย่างถูกต้องตรงตามที่เจ้าของลิขสิทธิ์ระบุไวไ้ด้ 
ความรู้เรื่องจริยธรรมการวิจัยในคนและการวิจัยในสัตว์ ยงันบัว่าเป็นความรู้ที่จำเป็นสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ในฐานะผู้เขียนตำราอีกด้วย เพราะการใส่เนื้อหาของงานวิจัยในตำรานั้น งานวิจัยจะต้องได้รับการอนุมัติให้ทำได้ 
ทั้งนี้เกณฑ์การวิจัยในคนและสตัว์นั้นขึ้นกบัหัวข้อและเนื้อการวิจัยของแต่ละบุคคล 
การศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับการวิจัยในคนทำไดโ้ดยการศึกษาแนวทางจริยธรรมการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 
ส่วนการวิจัยในสัตว์ 
สามารถค้นควา้ได้จากประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสรมิการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 
การฝึกปฏิบัต ิ  
การฝึกปฏิบัติเปน็กลุ่มย่อย 
กลุ่มย่อยที่เข้าร่วมประกอบไปดว้ยผู้เข้าอบรม 5 คนต่อวิทยากร 1 ท่าน วิทยากรประจำกลุ่มย่อยคือ 

ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา เฉลยทรัพย์ โดยผู้เข้าร่วมทุกคนวางแผนเขียนตำราด้านภาษาอังกฤษ 
โดยเขียนโครงเร่ืองตำราและเนือ้หาจำนวน 1 หัวข้อย่อย ส่งล่วงหน้าก่อนวันอบรมเพื่อให้วิทยากรได้ตรวจพิจารณาก่อน 
เมื่อเข้ากลุ่มย่อย 
วิทยากรได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมผ่านการวพิากษ์วิจารณโ์ครงเร่ืองตำราพร้อมเนื้อหาแต่ละชิ้น 
ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยคำแนะนำทีไ่ด้รับนั้นมปีระโยชน ์สามารถนำมาใช้ในการเขียนตำราภาษาอังกฤษได้ ดังนี ้

1) หากผู้เขียนต้องการเขียนตำราด้านภาษาอังกฤษ ควรเขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนของเนื้อหาที่เกิดจากการแปลเป็นภาษาไทย 
ดังเห็นได้ชัดจากโครงเรื่องและเนื้อหาด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  

2) การเขียนโครงเร่ืองต้องสัมพันธ์กับชื่อตำรา โดยไม่ควรตั้งชื่อบทเป็นประโยคคำถามสลับกับกลุ่มคำ 
ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความชดัเจนเป็นหลัก ผู้อ่านต้องเข้าใจได้ในทันททีี่อ่านชื่อบทว่าบทนั้นเก่ียวข้องและครอบคลุมเนื้อหาใดบ้าง 
เช่น writing from a distance นั้นยังเปน็หัวข้อที่ไม่ชัดเจน 
เพราะไม่ได้ระบุตรงกับความตั้งใจที่ผู้เขียนต้องการสื่อถึงการเขียนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาทางไกล จงึควรปรับเปน็ 
writing in distance education 



3) หากผู้เขียนเขียนเนื้อหาด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
ซึ่งมีเนื้อหาเหมาะกับนักศึกษาทีเ่ร่ิมต้นศึกษาภาษาอังกฤษ หรือผู้อ่านที่เร่ิมศึกษาหัวข้อดังกล่าว 
แต่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นของตน เชน่ ความรู้ด้านการทหาร หรือการบริการ 
ผู้เขียนสามารถแสดงให้เห็นได้จากการใช้ตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ความเชี่ยวชาญดังกล่าว 
รวมถึงใส่ข้อควรสังเกตที่ตนพบได้จากการสอนวชิาดังกล่าว เชน่ นักศึกษาไทยที่เรียนด้านการทหาร มักใช้ไวยากรณ์ 
รูปประโยค หรือศัพท์ด้านการทหารบางประเภท ไม่เหมือนกับนักศึกษาชาติอื่น พร้อมสอดแทรกหลักการใช้ไวยากรณ์ 
รูปประโยค หรือคำศัพท์ที่ควรจะเป็นหรือถูกต้องลงไปด้วย 

4) แม้ว่าการเขียนตำราดา้นภาษาอังกฤษ 
อาจมีข้อเสียเปรียบเนื่องจากเปน็ตำราที่เขียนกันอย่างแพร่หลายในระดับโลก แต่ผู้เขียนตำราสามารถสร้างข้อแตกต่าง 
และใช้ประสบการณ์จากการสอนทำให้งานของตนโดดเด่นได้ เช่น การใสป่ระสบการณ์ที่สงัเกตได้จากการสอน และการวิจยั 
รวมถึงใส่เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับประเทศไทย เช่น 
หากเขียนตำราด้านวรรณคดีภาษาอังกฤษในยุคสมัยใหม่โดยแบง่หัวข้อตามประเภทงานเขียน 
ควรมีเนื้อหาหนึ่งบทที่พูดถึงอิทธิพลของวรรณคดีภาษาอังกฤษดังกล่าวที่มีต่อวรรณคดีในประเทศไทย 
หรือเขียนวิเคราะห์ความแตกต่างของวรรณคดีในประเทศไทยกบัวรรณคดีภาษาอังกฤษในช่วงเวลาเดียวกัน 

5) การเขียนตำราด้านวรรณคดภีาษาอังกฤษควรมีเนื้อหาให้ความรู้ 
อาจทำได้ผ่านการเขียนบทวิเคราะห์งานวรรณคดี และผู้เขียนตอ้งตรวจสอบลิขสิทธิ์ของงานวรรณคดีด้วย 
หากไม่สามารถนำงานต้นฉบบั เช่น เร่ืองสั้น หรือบทละคร มาใส่ในตำราของตนได้ สามารถเขียนบทวิเคราะห์ 
โดยการอ้างอิงข้อความบางส่วนจากงานดังกลา่ว 
หากต้องการให้นักศึกษาหรือผู้อ่านตำราอ่านงานวรรณคดีชิ้นใดชิ้นหนึ่งตัง้แต่ต้นจนจบ 
แต่ไม่สามารถนำมาลงได้เนื่องจากติดลิขสิทธิ์ 
ผู้เขียนสามารถเขียนข้อความระบุให้นักศึกษาหรือผู้อ่านอ่านงานชิ้นดังกล่าวด้วยตนเองก่อน 
แล้วจึงอ่านบทวิเคราะห์ในตำราต่อไป 

6) ถึงแม้ว่าผู้เขียนตำราจะมีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษ 
สามารถตรวจทานความถูกต้องของเนื้อหาด้วยตนเองได้ในระดบัหนึ่ง แต่วิทยากรเน้นยำ้ว่า 
หากเป็นตำราที่เขียนขึ้นเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวชิาการ จะต้องผ่านการอ่านทวนโดยเจ้าของภาษา 
เนื่องจากตำราที่มีคุณภาพต้องมคีวามถูกต้อง และใช้ภาษาวชิาการ 
ซึ่งเจ้าของภาษาจะช่วยตรวจสอบและปรับแก้ข้อบกพร่องบางประการได้ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมนิผลงานทางวิชาการนัน้ อาจตดัสินผลให้ตำราดา้นภาษาอังกฤษไม่ผา่น 
จากข้อผิดพลาดทางภาษาได้ ถงึแม้ว่าจะมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาก็ตาม     
 

การฝึกปฏิบัติในห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ 
1) องค์ประกอบของตำราในลักษณะรูปเล่มนัน้ เร่ิมจากปกตำรา ปกหลัง หนา้ปกใน ดา้นหลังหน้าปกใน 

หน้าคำนำ หนา้สารบาญ หนา้สารบาญภาพ เนื้อหา บรรณานุกรม ดัชนี และแนะนำผู้เขียน  
2) การทำตำราในปัจจุบนัสะดวกมากขึ้น สามารถพิมพ์กับสำนกัพิมพ์ของสถาบันการศึกษา 

หรือสำนักพิมพ์เอกชนได้ ทั้งนี้ผูเ้ขียนต้องคำนึงถึงจำนวนเล่มทีต่้องการพิมพ์ และช่องทางการเผยแพร่ด้วย 
สำนักพิมพ์ของสถาบนัการศึกษาอาจใช้เวลามากกว่าจะครบกระบวนการ แต่เป็นเจ้าของช่องทางวางจำหนา่ย 
ซึ่งส่งผลให้ตำราได้รบัการเผยแพร่อย่างกว้างขวางด้วย 

3) การทำบรรณานุกรมและดชันีผ่านโปรแกรม Microsoft Word 
สามารถทำควบคู่ไปกับการเขียนเนื้อหาตำราได้เลย ใช้งานผ่านเมนู References ซึ่งไม่ยุง่ยาก 
และสะดวกในการค้นหาและจัดเก็บข้อมูล ป้องกันข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลตามรูปแบบการอ้างอิงด้วยการพิมพ์เอง 
เนื่องจากเมนู References จะจัดรูปแบบการอ้างอิงให้โดยอัตโนมัติหลังจากป้อนข้อมูล เช่น ชือ่หนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีทีพ่ิมพ์ 
เลขหน้า เข้าระบบแล้ว 



 
 

(3) ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  (ระบปุระโยชน์ที่ผู้รับทุนได้รับ  และประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ  โดยจำแนก    เป็นข้อ ๆ) 
1) ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนตำราที่ถูกต้อง ลดขั้นตอนการค้นหาหากต้องรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

 2) ได้โครงร่างตำราทีส่ามารถนำมาปรบัปรุงแก้ไข เพื่อเขียนตำราในอนาคตได ้
 3) ได้ความรู้เกี่ยวกับกลวิธีการเขียน การอ้างอิง และลิขสิทธิ์ 
และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กบัการเขียนเอกสารการสอนของมหาวิทยาลยัได้ 
 
 

(4) ข้อเสนอแนะ  (โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอแนะที่จะเปน็ประโยชน์ต่อการดำเนนิงานของมหาวทิยาลัย ถา้เป็น
ข้อเสนอของผู้เขียนรายงานให้ระบุไวด้้วย) 
1) เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์ และได้รบัความนิยมมาก ทางมหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการจัดอบรมออนไลน์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาได้  
2) เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับคณาจารย์ทุกทา่น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคณาจารยท์ี่กำลังเร่ิมหาข้อมูล 

หรือเตรียมโครงเร่ืองตำราเพื่อเขียนตำราเล่มแรก และตัง้ใจจะใช้ตำรานี้เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวชิาการ  
 

 
 
 
 
 
 
 


