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การเขยีน หนังสือ ตาํรา
เพื่อสร้างผลงานทางวชิาการ

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์
22 พฤษภาคม 2561

ตาํรา เอกสารคาํสอน 

หนังสือ        เอกสาร
ประกอบการสอน

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

      การเขียน
ตํารา / หนังสือ

ภาษา

      เขียนมี
ระบบ  เอกภาพ  

ชัดเจน

ทันสมัย

ตารา / หนงสอ

การสรุป
การอ้างอิง

แนวความคดิ
สร้างสรรค์
การนําไปใช้

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

เขยีนตํารา หรือหนังสือ
เตรียมการก่อนเขยีน

เขยีนไปเพื่ออะไร

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

ให้ข้อมูล ความรู้ รายงานผล

จูงใจ โน้มน้าว ให้เปล่ียนความคดิ

 เพื่อความเพลิดเพลิน  

เขยีนหนังสือ เพื่อสอน

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

ให้ความรู้ ความเข้าใจ พืน้ฐาน
เป็นคู่มือ เป็น แบบฝึกหัด workbooks

เป็นหนังสือไว้อ้างอิง r eference books

เขียนตําราเป็นหนังสือไว้ฝึกฝน 
        ด้วยตัวเอง 

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์
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ทําไมจึงเขยีน

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

ใครคือคนอ่าน

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

สังคมของเขา
รสนิยมความชอบ 

หาข้อมูล

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

ตลาดตํารา หนังสือ เป็นอย่างไร

รสนิยม
ราคา

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

พมิพ์เอง

สํานักพมิพ์
  ทําความรู้จัก
การใช้เวลาพมิพ์

การตีพมิพ์

กระบวนการ
 เจรจาธุรกิจ

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

รูปแบบการพมิพ์
เป็นเล่ม
เป็น ebook
มองการณ์ไกล

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์
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มหัีวข้ออะไรบ้างท่ีต้องเขยีน
เม่ือจะเขยีน

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

คาํนํา

สารบัญ

    อ้างอิง
บรรณานุกรม     บทนํา

ของแต่ละบท
รายละเอียดเน้ือหา 

ภาคผนวก

ตาํรา / หนังสือ

สารบญ
ดชันีค้นคาํ      แต่ละบท

CV ผู้เขียนบทสรุปของ
  แต่ละบท

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

รู้จริงในส่ิงท่ีเขยีน
คาํอธิบายรายวชิา?

เน้ือหา

มจีุดโฟกัส
คาอธบายรายวชา?

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

วาง outline ก่อน 
–จะมโีครงสร้างอะไร อย่างไรบ้าง
–จะมสัีกก่ีบท
–แต่ละบท จะมหัีวข้อเก่ียวกับแตละบท จะมหวขอเกยวกบ
อะไรบ้าง
–เขยีนออกมาในรูปสารบัญ

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

แต่ละบท 
•จะเบ็ดเสร็จ จบในตวั 
• ต่อเน่ืองไปบทต่อ  ๆไป
•การอ้างถงึบทก่อน บทหน้า
•จะเรียงลําดบับทอย่างไร 

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

•จะเรียงลําดบับทอย่างไร
–จากง่าย ไปยาก
– ลําดบัตามกระบวนการ              
     ตามองค์ความรู้

•การส่งต่อไปยงัวชิาอ่ืน

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์
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การทําให้เป็นรูปธรรมชัดเจน

กราฟิก
ภาพ

กรณตีวัอย่าง scenar io

ภาษา ภาพพจน์การทํา outline
รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

        การเลือก 
และใช้แหล่งอ้างอิง

ถูกต้อง 
น่าเช่ือถือ 
ทนัสมยั 

    ให้เกียรติ
กับแหล่งอ้างอิง

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

การสังเคราะห์ เรียบเรียงใหม่

การคดัลอกข้อความ

ั ้ ิจงหวะการอางอง

แหล่งข้อมูลต้นตอ 

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

มาตรฐานเน้ือหา

คงเส้นคงวา การส่งต่อ

กระชับ ขมวดประเดน็ สรุปบท 

เปิดประเด็นบท

รศ.ดร.นาตยา ปิลนัธนานนท์

ประเดน็ให้คดิ เสนอแนะ
อคติ ลําเอียง

หาเร่ืองให้ยาว
ภาษานมเนย

ไ ่ ่ ั ่ ั

คลุมเครือ
ด่วนสรุป 

การใช้ภาษา
ไมอยูกบรองกบรอย

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

สร้างความแตกต่าง
=

สร้างมลค่าเพิม่สรางมูลคาเพม

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์
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ความรู้ท่ีวชิาอ่ืน  ๆสามารถจะใช้
ประโยชน์จากตาํราของเราได้

บรรจุทักษะท่ีนําไปใช้กับวชิา
หรือเร่ืองอ่ืน  ๆได้ด้วย
ตาํรา ทีเ่ป็นพืน้ฐาน ต่อยอดไปตารา ทเปนพนฐาน ตอยอดไป
ยงัวชิาอ่ืน  ๆได้

ตาํรานี ้ไปเก่ียวโยงกับเร่ืองการ
เตรียมสอบจบ หรือสอบเพื่อรับ
ใบประกอบวชิาชีพ
รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

เขยีนตาํรา เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยการเรียนรู้ 

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

• บอกวตัถุประสงค์ของแต่ละบท
• บอกผลการเรียนรู้ท่ีคนอ่านพงึได้
• บอก outline ของบท ว่ามีอะไรบ้าง

้ ่ ่• เน้ือเร่ืองท่ีเขียน จะต้องสอดคล้อง                
กับผลการเรียนรู้
• มีบทสรุปย่อ ทบทวน ท้ายบท

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

• ตั้งประเดน็คาํถาม ให้คดิ ให้คนอ่าน
ติดตามไปเป็นระยะ  ๆท้ังคาํถามก่อนขึน้
บท ในเน้ือความ หรือ ท้ายบท
• ยก ตวัอย่าง กรณศีึกษา                                 

็ ็ให้เห็นเป็นรูปธรรม
• เขียนแบบสาธิตวธีิการ                             
หรือจําลองสถานการณ์ให้เห็น

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

•สอดแทรกการนําตาํรา ไปใช้สอน เช่น มี
ตวัอย่างการเตรียมแผนการสอน 
ตวัอย่างใบงาน แบบฝึก ประกอบ        
การใช้ตาํรา นี้
• กิจกรรมการประเมนิผล                   
คาํถาม ทาํ Checklists ไว้              
ตรวจสอบ ทดสอบ ตวัเอง

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

•มหัีวข้อ ใหญ่ ย่อย
•การทําตัวเน้น ตัวเอน ให้เด่น สะดุดตา 
•ขนาดตัวอักษร
•การจัดวางข้อมูลกราฟิก
•มดีชันีค้นคาํ อภิธานศัพท์

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์
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เขยีนตาํราให้สอดคล้องกับ
การออกแบบการเรียนการสอน

ตําราเพื่อเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา

self-directed learning
self-study

ตําราท่ีมุ่งให้เป็น 
Tutor ial

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

     คาํนํา บทนํา
ความในใจ

วธีิการใช้เป้าหมาย

เอกลักษณ์ ความพเิศษ 

เง่ือนไข
วธการใชเปาหมาย

ความคาดหวงั
รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

การตั้งช่ือหนังสือ ตํารา       
เขยีนแบบ “โดน ”ๆ
ขาย idea

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

คนช่วย edit
การเขยีน
เน้ือหาเนอหา

บุคลิก อุปนิสัย

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

รู้ใจสํานักพมิพ์

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

• การสรุปย่อแต่ละบท
• ข้อมูลโอกาสการได้ผลกําไร 
– ลักษณะ ประเภทของกลุ่มคนท่ีอ่าน 
–จํานวนคนท่ีจะอ่าน 
– ข้อมูลการตลาด ู
–การกําหนดราคา 
–การจัดจําหน่าย 
– ส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง  ๆแก่คนซื้อ 
–การนําไปทําเป็น ebook  เป็นต้น

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์
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•การช่วยเผยแพร่ โฆษณา
•การเขยีนคาํนิยม
•ตดิต่อหลาย  ๆสํานักพมิพ์•ตดตอหลาย  ๆสานกพมพ

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์


