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- การเรียงร้อย  
   ถอ้ยค า  
- ความสละสลวยของ 
  เน้ือหา และ 
  ภาษาท่ีถ่ายถอด  

- เนน้กระบวนการ 
   พิสูจน์  
- ความมีเหตุมีผล  
   และ ผลลพัธ์ท่ี 
   ปรากฏ  

    งำนเขียนทำง
สังคมศำสตร์ 
 

     งานเขียนดา้น 
วิทยาศาสตร์ 
 



ต ารา หมายถึง “เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยา่ง
เป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเน้ือหาทั้งหมดของ
รายวิชา  หรือส่วนหน่ึงของวิชาหรือหลกัสูตรกไ็ด ้ โดย
มีการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งและ
สะทอ้นใหเ้ห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาใน
ระดบัอุดมศึกษา  หรืออาจเสนอต าราในรูปของส่ืออ่ืนๆ 
เช่น ซีดีรอม  หรืออาจใชท้ั้งเอกสารและส่ืออ่ืนๆ 
ประกอบกนัตามความเหมาะสม  รวมทั้งเอกสารต าราท่ี
จดัท าในรูปของส่ืออ่ืนๆ  ท่ีเหมาะสมซ่ึงไดน้ าไปใชใ้น
การเรียนการสอน และไดรั้บการเผยแพร่มาอยา่งนอ้ย 
1 ภาคการศึกษา” 



ต ารา 
   หมายถึง เอกสารท่ีใชใ้นการเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง

โดยเฉพาะท่ีไดเ้รียบเรียงอยา่งมีระบบ เช่น 
ประกอบดว้ย  ค าน า, สารบญั, เน้ือเร่ือง, สรุป 
และการอา้งอิงท่ีครบถว้นสมบูรณ์ทนัสมยัโดย
จะตอ้งมีเน้ือหาสาระอยา่งละเอียด ครอบคลุมวชิา
หรือส่วนของวชิาท่ีตนเช่ียวชาญ โดยมี
วตัถุประสงคท่ี์ใชเ้ป็นหลกัในการเรียนการสอน
ตามหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั และตอ้งจดัท า
เป็นรูปเล่มอยา่งเรียบร้อย  



หนังสือ   หมายถึง เอกสารทางวิชาการหรือ 
ก่ึงวชิาการท่ีไดเ้รียบเรียงอยา่งมีระบบ เขา้ปกเยบ็
เล่มเรียบร้อย มีสารบญัแบ่งหมวดหมู่ของเน้ือหา
ชดัเจนใชอ้กัษรตวัพิมพแ์ละมีการเผยแพร่ 



หลักการเขียนต ารา และ หนังสือ  

จ ำเป็นต้องค ำนึงหลกักำร 3 ประกำร ดังนี ้
 1. ต้องมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน   
 2. ตอ้งรู้วา่เขียนข้ึนเพื่อใคร หรือใครเป็นผูอ่้าน   
 3. เขียนอยา่งไรดี  ผูอ่้านจึงจะเขา้ใจและบรรลุ 

   วตัถุประสงค ์



ศาสตร์และ 
องคค์วามรู้ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ศิลป 
 

องคค์วามรู้ 
ทางวทิยาศาสตร์ 



เทคนิคและวธีิกำรเขียนหนังสือ และ ต ำรำ  

 1.  Select a title or topic that you are 

writing about   การเลือกหวัขอ้เร่ือง  
 Brain storming    การระดมความคิด  จากความรู้ท่ี

มีอยูใ่นเร่ืองท่ีจะเขียน  
 Organising and shaping  การวางโครงร่างของ

หนงัสือ หรือ ต ารา และจดักลุ่มใหเ้หมาะสม หากงาน
เขียนคนเดียวอาจหาผูเ้ช่ียวชาญช่วยพิจารณาโครงร่าง
ของต ารา  และ หนงัสือ 



 ตวัอยา่งรูปแบบการเขียนเคา้โครงเร่ือง 
 

 บทท่ี 1. .................. 
    1.1...............................  
      1.1.1............................... 
      1.1.2............................... 
     1.2................................ 
      1.2.1............................... 
      1.2.2............................... 
 บทท่ี 2. ..................  
     2.1...............................  
      2.1.1............................... 
     2.1.2............................... 
   2.2................................ 
      2.2.1............................... 
      2.2.2............................... 



การเขยีน (Writing) ต ารา /หนังสือ   

 บทน า (Introduction)  
 เน้ือหาสาระ (Main body)  
 สรุป(Conclusion)  



ส่วนประกอบที่ส ำคัญของต ำรำ/หนังสือ ตำมมำตรฐำนทั่วไป 
 

1.  ปกหน้ำ :     ช่ือต ารา / หนงัสือ 
    ช่ือผูแ้ต่ง และ หน่วยงานสงักดั 

2.  รองปกหน้ำ :   ช่ือต ารา / หนงัสือ 
    ช่ือผูแ้ต่ง และ หน่วยงานสงักดั 

3.  ด้ำนหลงัของรองปกหน้ำ :  ขอ้มูลทางบรรณานุกรม 
        ช่ือหนงัสือ  ช่ือผูแ้ต่ง 
        พิมพค์ร้ังท่ี .... พ.ศ. ...... 
        ราคา ................. 

             ISBN 555-555-555-5 
           สถานท่ีพิมพ ์.......... 

        ช่ือ ................................ผูพ้ิมพโ์ฆษณา                                       
                                พ.ศ.25.... 

4.   ค ำน ำ /  จำกผู้เขยีน  วตัถุประสงคก์ารเขียน อธิบายส่วนประกอบของต ารา  
                      หนงัสือโดยอธิบายถึงวตัถุประสงคใ์นการเขียนของแต่ 
                      ละบท และ ประเดน็ส าคญัท่ีเนน้ในแต่ละบท 

5.  สำรบญั       แสดงเน้ือหารายละเอียดในแต่ละบท และ เลข 
              หนา้ท่ีปรากฏ  



ส่วนประกอบทีส่ ำคญัของต ำรำ/หนังสือ ตำมมำตรฐำนทัว่ไป 
 6.  รำยละเอยีดในแต่ละบท และ หัวข้อย่อย   ตามเคลา้โครงท่ีวางไวด้งั

ตวัอยา่งขา้งล่าง 
         หนา้ 
     บทท่ี 1.     .........................................          1 

   1.1 .....................................      5 
    1.2 .....................................     12 
   1.3 .....................................          21 
  บทท่ี 2. ............................................            23 
    2.1 .....................................      30 
    2.2 .....................................                   42 
   2.3 .....................................                   58 
   ……… 

  ……… 

   ……… 
   บทท่ี  ....   บทสรุปและกา้วต่อไปของงานวจิยั 

                  เป็นบทส่งทา้ยท่ีแสดงความเช่ียวชาญของผูเ้ขียนใน 
                  การเสนอแนะปัญหาและแนวทางการวจิยัในสาขาท่ี 
                  ก าลงักล่าวถึงในต ารา / หนงัสือท่ีน าเสนอ 



ส่วนประกอบทีส่ ำคญัของต ำรำ/หนังสือ  
ตำมมำตรฐำนทั่วไป 
 
7.  บรรณำนุกรม      

8.  บัญชีสัญลกัษณ์   

  

9.  ดัชนี    
 



ลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของหนังสือสมัยใหม่ส ำหรับ
ขอต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ (ทีค่วรมีอย่ำงยิง่) 

 เน้ือหามีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ตามหลกัวิชาการ 
และ แสดงถึงความกา้วหนา้ทางวิชาการในสาขาท่ี
น าเสนอ 

 ความสอดคลอ้งกลมกลืนของล าดบัเน้ือหา 
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงภายในบท และ ระหวา่งบท 

 สอดแทรกแนวคิดและงานวิจยัของผูเ้ขียนลงในบท
ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสมและกลมกลืน 



ลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของหนังสือสมัยใหม่ส ำหรับขอ
ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ (ทีค่วรมีอย่ำงยิง่) 

 มีความทนัสมยัในดา้นเน้ือหาน าเสนอ และมีศิลปะในการใช้
ภาษาและการถ่ายทอด 
(ส่วนใหญ่เนน้ใหใ้ชศ้พัทบ์ญัญติัฉบบัราชบณัฑิตสถาน) 

 เอกสารอา้งอิงท่ีทนัสมยั และ มากพอส าหรับการอา้งอิงโดย
มีเอกสารอา้งอิงงานวิจยัของผูเ้ขียนในจ านวนท่ีเหมาะสม 
ใหค้วามส าคญัในการอา้งอิงงานคนอ่ืนตามหลกัวิชาการ 

 มีรูปแบบการจดัพิมพเ์ป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีของต ารา /
หนงัสือ  เช่น 

- มีองคป์ระกอบของต ารา /หนงัสือครบถว้นสมบูรณ์ 

- การจดัท าหวักระดาษ :   หนา้คู่  : ช่ือบท 

     หนา้ค่ี :  ช่ือหวัขอ้ยอ่ย 
-  บทใหม่ :  ตอ้งข้ึนตน้ดว้ยหนา้ค่ีเสมอ 
 



ลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของหนังสือสมัยใหม่ส ำหรับ
ขอต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ (ทีค่วรมีอย่ำงยิง่) 

 ควรใหค้วามส าคญัในการตรวจพิสูจน์อกัษร 
 ควรใหค้วามส าคญัในการจดัพิมพ ์และรูปเล่ม 

การยอ่หนา้  ความสวยงาม และ น่าอ่าน  
 สร้างจุดเด่นใหก้บัหนงัสือ และ ต าราท่ีเขียน 
 ใชภ้าษาของเราเอง (ตามหลกัวิชาการ) ท าใหเ้กิด

เอกลกัษณ์ 
กบัผลงานการเขียนของเรา 

 ทดลองใชง้านจริง แลว้แกไ้ขปรับปรุง 
 

 



ลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของหนังสือสมัยใหม่ส ำหรับ
ขอต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ (ทีค่วรมีอย่ำงยิง่) 

 ควรใหค้วามส าคญัในการพิมพสู์ตร สญัลกัษณ์ต่างๆ
ทางวิทยาศาสตร์  เนน้ถูกตอ้งตามหลกัวิชา  สวยงาม  
อ่านง่าย 
โดยอาจตอ้งใชโ้ปรแกรมการจดัพิมพท่ี์ทนัสมยั 

 
 ตอ้งมีการเผยแพร่ในวงวิชาการ 

 
 ใหค้วามส าคญัในการออกแบบปก... 

(ปกหนา้...และ...ปกหลงั..ทั้งดา้นนอกและดา้นใน) 
 



 สรุปส่งท้ำยส ำหรับผู้เขยีนมอืใหม่และมืออำชีพ  

  1.   เขียนดว้ยภาษาของตน  (Writing dawn in your own words)    
      การเขียนดว้ยภาษาของตนจะเป็นการแสดงภูมิรู้และความเป็นเอกลกัษณ์ทางภาษา 
      ของตนซ่ึงแต่ละคนมีความแตกต่างกนั  
 

  2.  อะไรท่ีรู้แลว้ท่ีจะเขียน  (What do you already know about the  

       matter of the book?)   
     จะเป็นการเขียนจากประสบการณ์และความรู้ท่ีตนมีอยู ่ โดยยงัมิตอ้งค านึงถึงความ 
     สละสลวยของภาษา  บางคนอาจใชว้ิธีการถอดเทปท่ีตนบรรยายและปรับเป็น 
     บทความหรืองานเขียนกไ็ด ้  
 

  3.  อะไรท่ีตอ้งรู้เพ่ิมข้ึน เพ่ือท าใหต้ ารามีความสมบูรณ์ (What do you need to  

       know to help you complete the book?)  
     เม่ือลงมือเขียนแลว้ จะเร่ิมรู้วา่ส่วนใดท่ีเราไม่ตอ้ง ซ่ึงจะตอ้งแสวงหา เพ่ือใหต้ ารา 
     มีความสมบูรณ์ ซ่ึงเน้ือหาท่ีหามาเพ่ิมจะเป็นทั้งจากต าราอ่ืนๆ จากงานวิจยั ทั้งใน 
     และต่างประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงในสมยัน้ีหาทางอินเทอร์เน็ตไดง่้าย และสะดวก 

 



 สรุปส่งท้ำยส ำหรับผู้เขยีนมอืใหม่และมืออำชีพ  

 4.  ต  าราท่ีเขียนมีความแตกต่าง หรือมีความคลา้ยกบัต ารา  
    อ่ืนๆ อยา่งไรบา้ง 
  
    เม่ืองานเขียนท่ีมีการสะดมสมองใหม่  ก าหนดโครงเร่ืองใหม่  กาลเวลา 
   ใหม่ยอ่มมีขอ้มูลและผลงานวจิยัใหม่  ท่ีส าคญัการเขียนดว้ยภาษาและ 
   จินตนาการ ของแต่ละคนมกัจะมีความแตกต่างกนั เน้ือหายอ่มแตกต่าง 
   จากต าราท่ีผา่นมาถึงแมจ้ะเป็นเร่ืองคลา้ยคลึงกนั   อยา่งไรกต็ามก่อนลงมือ 
   เขียนเร่ืองใดกต็อ้งส ารวจก่อนวา่ส่ิงท่ีจะเขียน มีใครเขียนมาบา้งแลว้ และมี 
   ส่วนใดท่ีขาดจ าเป็นตอ้งเพิ่มเติม หรือใหค้วามกระจ่างข้ึน  ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วย 
  ใหง้านเขียนใหม่แตกต่างจากงานเขียนท่ีมีอยูแ่ลว้และมีคุณภาพ 
 

  5.  มีวิธีการเลือกต าราหรือเอกสารอยา่งไรในการอ่าน ?      
    เพื่อใหต้  ารามีความสมบูรณ์ 



คุณวางแผนหรือยงั...? 

     จะเขียนต ารา / หนงัสือ ...เร่ืองใด.....? 

 เร่ิมตน้ไดเ้ม่ือไหร่.....แลว้..วนัแห่งความส าเร็จ...ตามมา 
 รวบรวมหนงัสือ เอกสาร ต ารา  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไดเ้ร็วเท่าไหร่....หมายถึง..ความพร้อม...ณ จุดเร่ิมตน้... 
 การก าหนดเคลา้โคลงได ้  คือ...แผนยทุธศาสตร์สู่

ความส าเร็จ 
 ก าหนดแผนการเขียน 
 ด าเนินการตามแผน...ดว้ยความมุงมัน่.... 

(วนัแห่งความส าเร็จ..เร่ิมใกลเ้ขา้มา...) 
 ตอ้งอาศยัความต่อเน่ือง...ทุกอยา่งจะไหลล่ืน.... 



ขอความส าเร็จจงเกิดกบัพวกเราทุกคน 

 ทุกคนท าไดค้รับ.... 

     ....โชคดี.... 
สวสัดี... 


