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ประเดน็ความรูใ้นการท า Cop ครัง้นี ้คือ การเลา่และแลกเปลี่ยนประสบการณใ์น

การเขียนต ารา

ความรู้ทีส่กัดได้จาก cop คร้ังที ่2 คอืการเขียนต ารา โดยสามารถน าไปใช้ปฎิบตัิได้ดังนี้
-การเขียนต าราถือเป็นการถ่ายทอดมรดกทางความมรู้ ท่ีผูเ้ขียนถ่ายทอดใหก้บัผูเ้รียน
- หากลงมือเริม่เขียนต ารา ผูเ้ขียนควรมีความสม ่าเสมอและควรจดัตารางตนเองใหพ้รอ้มในการลงมือท า
- การเขียนต ารา ผูเ้ขียนอาจเริม่ตน้จากการอ่านหรอืการท าวิจยัและน าไปสู่การทบทวนในการน าองคค์วามรู ้
ต่างๆไปเขียนต ารา



จดุเริม่ตน้ในการเขียนต ารานัน้เป็นไปตามจดุประสงคข์องผูเ้ขียนท่ีตอ้งการใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนเนือ้หาท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน รวมถึงเป็นการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการของผูเ้ขียน และการถ่ายทอดมรดกทางความรูท่ี้ผูเ้ขียนได้
ฝากไวแ้ก่สงัคม โดยสามารถน าไปใชไ้ดเ้ม่ือตอ้งการใช ้และถือเป็นการรบัใชส้งัคมใน
รูปแบบหนึ่ง

การเขียนต ารา



ประเด็นความรูใ้น copนีเ้ป็นการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรูโ้ดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์วไิล ธรรมวาจา ไดม้าถ่ายทอด
ความรูโ้ดยเผยถึงเหตผุลในการเลือกเขียนต าราว่า เดิม
ทีนัน้การเขียนต าราถือว่าเป็นสิ่งไกลตน และยากที่จะ
ลงมือเขียนได ้ เพราะคิดว่าการเขียนต ารานัน้ตอ้ง
อาศยัคนมีความรูม้ากในการลงมือท า แต่ของอาจารย์
นัน้เริม่ตน้มาจากการท างานวิจยัมาก่อน จงึเกิด
แนวทางที่จะน าไปต่อยอดและปรบัเป็นการเขียนต ารา
ได ้
การเตรียมตัว
ผศ.วิไลไดใ้หเ้หตผุลว่าควรเริม่ตน้จาการอ่าน และการ
คน้ควา้ทางอินเตอรเ์นต และควรมีการวางโครงรา่งใน
การเขียนใหแ้ข็งแรงพอในการลงมือ และท่ีส าคญั
ผูเ้ขียนควรมีการจดัเวลาและควรควบคมุตนเองใหมี้
ความสม ่าเสมอ

ประเด็นความรูท่ี้ได:้
- การเริม่ตน้การเขียนสามารถเริม่ตน้จากการ
อ่านและการวิจยัและลงมือต่อยอดองคค์วามรู้
-เมื่อลงมือเขียนแลว้ ควรมีความสม ่าเสมอ
- ปัญหาและอปุสรรคเป็นสิ่งท่ีพบไดท้ั่วไป ส าหรบั
ผูเ้ขียน แต่ตอ้งไมย่่อทอ้

ผูเ้ลา่เรือ่ง รายละเอียดของเรือ่ง สรุปความรูท่ี้ได้



ปัญหาและอุปสรรคในการเขยีนต ารา
อาจารยก์ลา่วว่าในระหว่างการเขียนต ารานัน้ อปุสรรค
ท่ีพบ คือไมค่วรเวน้ระยะเวลาในการเขียนออกไป
เน่ืองจากผูเ้ขียนจะเสยีเวลากลบัมาทบทวนสิ่งท่ีตน
เขียนพอสมควร รวมถึงการสง่ตรวจและการไดร้บั
ขอ้คิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญซึง่ตอ้งใชร้ะยะเวลา
พอสมควร

ส่ิงทีไ่ด้รับจากการเขยีน
1.ความภาคภมูใิจ
2. เกิดกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบมากขึน้
3.รูจ้กัปรบัปรุงการใชภ้าษาและการอ่านมากขึน้

ผูเ้ลา่เรือ่ง รายละเอียดของเรือ่ง สรุปความรูท่ี้ได้



ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. พงศพ์ัชรา กวนิกุล
เศรษฐ์ ไดก้ลา่วถึงเหตผุลในการเลือกเขียนต าราว่า
อาจารยน์ัน้เริม่ตน้จากการท าเอกสารประกอบการสอน
และค่อยค่อยสั่งสมความรูแ้ละถ่ายทอดความรูท่ี้ไดจ้าก
การวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหม์าเรยีบเรยีงการเขียนซึง่ตอ้ง
ชดัเจน กะทดัรดัและครอบคลมุเนือ้หาเพ่ือสื่อใหผู้อ้่าน
เขา้ใจตามท่ีเราตอ้งการ
การเตรียมตัว
อาจารยไ์ดก้ลา่วว่าอาจารยไ์ดมี้การเตรยีมศกึษาขอ้มลู 
หนงัสือหรอืต าราจากแหลง่ต่างๆท่ีไดร้บัการยอมรบัใน
สาขานัน้ รวมถึงการศกึษาจาก มคอ. ดว้ยซึ่งต าราในแต่
ละบทนัน้อาจารยไ์ดค้  านึงถึงความสอดคลอ้งของผูเ้รยีน
ดว้ยรวมถึง การจดัเรยีงหวัขอ้หลกั หวัขอ้รอง จะน าไปสู่
การจดัท าสารบญัต่อไป
ปัญหาและอุปสรรคในการเขยีนต ารา
ในระหว่างการเขียน บางครัง้ย่อมมีอปุสรรคบา้ง ในดา้น
เนือ้หา ซึ่งอาจารยก็์มีการกลบัไปหาขอ้มลูและอ่าน
หนงัสือ รสมถึงมีการปรกึษากบัอาจารยท์่านอ่ืนๆ

ประเดน็ความรู้ทีไ่ด้:
-การเขียนต าราเป็นการฝึกทกัษะการ
เขียนในรูปแบบงานวิชาการ และได้
ถ่ายทอดความรูใ้หก้บัผูเ้รยีนไดไ้ปใช้
ประโยชน์
- การเขียนต าราเป็นการเป็นการฝึกการ
เรยีบเรยีงความคิดใหอ้อกมาเป็นรูปธรรม 
รูจ้กัคิดและวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบมาก
ขึน้

ผูเ้ล่าเรือ่ง รายละเอียดของเรือ่ง สรุปความรูท่ี้ได้



ส่ิงทีไ่ด้รับจากการเขยีน
1. เป็นการสรา้ง Personal Branding เน่ืองจาก

การเขียนต าราเป็นการท าใหผู้อ่ื้นรูจ้กัเรามากขึน้
2. รูจ้กัเรยีบเรยีงความคิด และวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ

มากขึน้
3. เป็นการฝึกถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หผู้เ้รยีน
4. เพ่ือใหน้กัศกึษาไดม้ีสื่อการเรยีนการสอน หนงัสือ

และต าราท่ีสอดคลอ้งเหมาะสม

ผู้เล่าเร่ือง รายละเอยีดของเร่ือง สรุปความรู้ทีไ่ด้



ภาพกจิกรรมบนัทกึการเล่าเร่ือง กจิกรรมถ่ายทอดความรู้
: การเขยีนต ารา

วันพุธที ่22 กรกฎาคม 2563 





รายชื่อผู้เข้าร่วมกจิกรรมการเล่าเร่ือง
กจิกรรมถ่ายทอดความรู้: การเขียนต ารา

ล าดับที่ ชื่อ -นามสกุล

1. อาจารย์ ดร. สธิุดา สนุทรวิภาต

2. อาจารยอ์รรถสิทธ์ิ สนุาโท

3. อาจารยบ์รรจบ ปิยมาตย์

4. อาจารย์ ดร. สภุทัรา ราชายนต์

5. อาจารยศ์ารณีิ ตัง้อทุยัสขุ

6. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ปราโมทย ์ชเูดช

7. อาจารยอ์ษุาพรรณ แสงเถกิง

8. ผูช้่วยศาตราจารย ์วิไล ธรรมวาจา



ล าดับที่ ชื่อ -นามสกุล

9. ผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศพ์ชัรา กวินกลุเศรษฐ์

10. อาจารยพ์ิชญส์ินี ขาวอไุร

11. อาจารยว์ีรธิป ชิโนรกัษ ์

12. อาจารยศ์ภุประวตัิ สนัทดั

13. อาจารยพ์นัธุร์วี ณ ล าพนู

14. อาจารย ์จิตติณชลุี บญุช่วย

15. อาจารยร์วินทนิ์ภา จลุกิตติพนัธ์

16. อาจารย ์ทิพาพรรณ ไชยวงศ์

17. อาจารย ์อจุฉรติ ์อาธาราศิรกิลุ

18. อาจารยอ์ญัชลี สมใจ

19. อาจารย์ ดร. ขวญัชนก สืบสขุ

20. อาจารย ์สดุารตัน ์จนัทรเ์พ่ิมพนูผล


