
บันทึกการเลาเรื่อง 

 กิจกรรมถายทอดความรู : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  กลุม  ชุมชนคนวิชาการ 

กิจกรรมโครงการครูไวไฟ เติมไฟใหคร ู

เรื่องเลาจากงานวิชาการ สูแนวปฏิบัติท่ีดี : การพัฒนาตํารา/หนังสือเพ่ือการเผยแพร  

วันท่ี  25  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.2564 

ผูเลาเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

ผศ.ดร.ทรงชัย 

          ทองปาน 

    หัวขอท่ีจะนําเสนอเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณของ

วิทยากรเองเก่ียวกับการพัฒนาตํารา/หนังสือเพ่ือการเผยแพร โดยจะลําดับ

หัวขอ ดังนี้ 

     1.ท่ีมาของตํารา/หนังสือ 

           1.1 มาจากรายวิชาท่ีสอน 

           1.2 มาจากวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

           1.3 มาจากงานวิจัยท่ีทํา 

           1.4 มาจากเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวัน ประสบการณในอดีต 

        เทคนิคการคิดหัวขอ 

                 ตํารา 

- เปนตําราท่ียังไมมี 

- ชื่อเดียวกับชื่อวิชา 

- หากมีตําราชื่อเดียวกันอยูแลว ใหเพ่ิมประเด็นอ่ืน ๆ เขาไปให

เกิดความแตกตาง เชน ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร เปน 

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเพ่ือ................... 

- ดึงบางสวนของหัวขอบรรยายมาเปนชื่อตํารา  

หนังสือ 

- ชื่อเดียวกับชื่องานวิจัย / หัวขอยอยในงานวิจัย 

- ชื่อควรทันสมัย สอดคลองกับสถานการณ สอดคลองกับตลาด 

สอดคลองกับกลุมเปาหมายจะใหใครอาน ดึงดูดคนซ้ือ 

        2.การเขียน พัฒนาจากตํารา วิทยานิพนธ งานวิจัย จากการเปน

วิทยากร และอ่ืน ๆ 

          เทคนคิการเขียน 

- พัฒนาจากเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน/เก็บ

แบบฝกหัดไว/ ถอดเทปจากสิ่งท่ีสอน 

- ตําราตองมีสารบัญตารา สารบัญภาพ แบบฝกหัด อภิธารศัพท 

- ทําวิจัย บทความ สูหนังสือตํารา 

- เขียนทุกวัน เปนกิจวัตรประจําวัน 

การพัฒนาตํารา/หนังสือสิ่ง

ท่ีควรรู คือ 

1.ท่ีมาของตํารา/หนังสือ 

2.การเขียน 

3.การพิมพ/รูปเลม/หนาปก  

4.การติดตอโรงพิมพใหพิมพ  

5.การจําหนาย 



- พิมพในเฟสบุค หรือ ..... 

- ทําใหทันสมัย นาอาน สอดคลองกับกลุมเปาหมาย 

- หัวขอควรทันสมัย แปลก แหวกแนว ขาดแคลน (หนังสือ

วิชาการยังขายไดอยู) 

- อยาคิดแคเรื่องขอตําแหนงทางวิชาการ คิดถึงผูอาน คิดถึง

ตัวเอง 

- เขียนแลวตรวจแก 

3.การพิมพ/รูปเลม/หนาปก ใหโรงพิมพจัดการบางสวน หรือ

จัดการเองท้ังหมด 

4.การติดตอโรงพิมพใหพิมพ จะเสนอใหโรงพิมพพิมพ หรือจะ

พิมพเอง (จายเงินเอง) ก็ได 

5.การจําหนาย จะจําหนายเอง ฝากขาย หรือสํานักพิมพเปนผู

จําหนายก็ได 

 

เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

                                                                                                                                                      

คุณลิขิต : นายประยุทธ  เทียมสุข 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผูเขารวมกิจกรรมการเลาเรื่อง 

 กิจกรรมถายทอดความรู : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  กลุม  ชุมชนคนวิชาการ 

กิจกรรมโครงการครูไวไฟ เติมไฟใหคร ู

เรื่องเลาจากงานวิชาการ สูแนวปฏิบัติท่ีดี : การพัฒนาตํารา/หนังสือเพ่ือการเผยแพร  

วันท่ี  25  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.2564 

    
ลําดับ ตําแหนง / Position ช่ือ-สกุล / Name [คณะศิลปศาสตร] ท่ีอยูอีเมล 

01. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อํานาจ เอ่ียมสําอางค amnat.i@rmutp.ac.th 

02. ผูชวยศาสตราจารย นาย พงศรัชตธวัช วิวังส ู pongratchadhawat.w@rmutp.ac.th 

03. อาจารย ดร. นเรศ กันธะวงค naret.k@rmutp.ac.th 

04. อาจารย นาง วิไลลักษณ ตางาม Wilailuk.t@rmutp.ac.th 

05. อาจารย นางสาว อารีรัตน บริบูรณ areerat.b@rmutp.ac.th 

06. อาจารย นาย ชัยวุฒิ ชัยฤกษ chaiwut.c@rmutp.ac.th 

07. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชญานนท กุณฑลบุตร chayanon.k@rmutp.ac.th 

08. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณรงค โพธิ์พฤกษานันท narong.p@rmutp.ac.th 

09. อาจารย ดร. นฤมล พัวไพบูลย   

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประดิษฐ พยุงวงศ pradid.p@rmutp.ac.th 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภคพนธ ศาลาทอง phackaphon.s@rmutp.ac.th 

12. อาจารย นาง กนกอร ประดาพล kanogon.p@rmutp.ac.th 

13. อาจารย นาง ระวิวรรณ ธรณี rawiwan.t@rmutp.ac.th 

14. อาจารย นางสาว กนกวรรณ แกลวหาญ kanokwan.kl@rmutp.ac.th 

15. ผูชวยศาสตราจารย นางสาว เกษสุนีย บํารุงจิตต keatsunee.b@rmutp.ac.th 

16. อาจารย นางสาว เจนตา แกวลาย jentaa.k@rmutp.ac.th 

17. อาจารย นางสาว ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา chatreudee.s@rmutp.ac.th 

18. อาจารย นางสาว ชฎาพร จีนชาวนา chadaporn.j@rmutp.ac.th 

19. อาจารย นางสาว ชวิศา กันกา chawisa.k@rmutp.ac.th 

20. อาจารย นางสาว ทิพยกนก เวียงคํา tipkanok.w@rmutp.ac.th 



21. อาจารย นางสาว ทิพยอาภา ศรีรัตนะ tiparpa.s@rmutp.ac.th 

22. อาจารย นางสาว นันทภา ปญญารัตน nantapa.p@rmutp.ac.th 

23. อาจารย นางสาว นุชนาฎ สายทอง nootchanard.s@rmutp.ac.th 

24. อาจารย นางสาว เบ็ญจมาศ สังขนุช benjamad.s@rmutp.ac.th 

25. อาจารย นางสาว ใบเฟรน วงษบัวงาม baifern.w@rmutp.ac.th 

26. อาจารย นางสาว ปภาดา สืบพลาย paphada.s@rmutp.ac.th 

27. อาจารย นางสาว ปวีณา จารุศิร ิ paweena.c@rmutp.ac.th 

28. อาจารย นางสาว ผการัตน ใยทอง pakarat.y@rmutp.ac.th 

29. อาจารย นางสาว พรกนก ศรีงาม phonkanok.s@rmutp.ac.th 

30. อาจารย นางสาว พรพิไล เติมสินสวัสดิ์ pornpilai.t@rmutp.ac.th 

31. อาจารย นางสาว ภัทรมุข พงษธา pattaramook.p@rmutp.ac.th 

32. อาจารย นางสาว ภันรัชสา จารุจินดา punrachasa.j@rmutp.ac.th 

33. ผูชวยศาสตราจารย นางสาว ภาวิณี อุนวัฒนา pawinee.o@rmutp.ac.th 

34. อาจารย นางสาว มณฑรัตน รุงเรืองธรรม montarat.ru@rmutp.ac.th 

35. อาจารย นางสาว เมทิกา พวงแสง maythika.p@rmutp.ac.th 

36. อาจารย นางสาว รติรัตน กุญแจทอง ratirat.k@rmutp.ac.th 

37. ผูชวยศาสตราจารย นางสาว รพีพรรณ สุฐาปญณกุล rapeephan.s@rmutp.ac.th 

38. อาจารย นางสาว รานี ศรีนวล ranee.s@rmutp.ac.th 

39. อาจารย นางสาว ราน ีศรีนวลนางสาว ranee.s@rmutp.ac.th 

40. อาจารย นางสาว ลดาพร สระกาง ladaporn.s@rmutp.ac.th 

41. อาจารย นางสาว วราพร ทองจีน waraporn.to@rmutp.ac.th 

42. อาจารย นางสาว วารีรัตน ทิพวารี wareerat.t@rmutp.ac.th 

43. อาจารย นางสาว สมทรง สุภาพ somsong.s@rmutp.ac.th 

44. อาจารย นางสาว สิริพร ปองกงลาด siriporn.po@rmutp.ac.th 

45. อาจารย นางสาว สุทธิมา วันเพ็ง sutthima.w@rmutp.ac.th 

46. อาจารย นางสาว สุนันทา ชูตินันท sunanta.c@rmutp.ac.th 



47. อาจารย นางสาว หทัยรัตน ปทมาวิวัฒน hathairad.p@rmutp.ac.th 

48. ผูชวยศาสตราจารย นางสาว อรจิรา ธรรมไชยางกูร onjira.t@rmutp.ac.th 

49. อาจารย นางสาว อรพร พุทธพงษ oraporn.p@rmutp.ac.th 

50. อาจารย นางสาว อรุณี อรุณเรือง arunee.a@rmutp.ac.th 

51. ผูชวยศาสตราจารย นางสาว อังคณา แวซอเหาะ angkhana.w@rmutp.ac.th 

52. ผูชวยศาสตราจารย นาง สิริรัตน วงษสําราญ sirirat.w@rmutp.ac.th 

53. อาจารย นาง สุภาวดี ไหมเกตุ supawadee.p@rmutp.ac.th 

54. อาจารย นาง สุวรรณา เข็มแดง suwanna.k@rmutp.ac.th 

55. อาจารย นาย จักรชัย ยิ้มงาม jakchai.y@rmutp.ac.th 

56. อาจารย นาย ฉลอง อภิวงค chalong.a@rmutp.ac.th 

57. อาจารย นาย ญาณาธร เธียรถาวร yanatorn.t@rmutp.ac.th 

58. อาจารย นาย นิสิต คําพิกุล nisit.k@rmutp.ac.th 

59. ผูชวยศาสตราจารย นาย ประภาส วรรณยศ prapas.w@rmutp.ac.th 

60. อาจารย นาย ประยุทธ เทียมสุข prayut.t@rmutp.ac.th 

61. อาจารย นาย ภูมิพัฒน ทองคํา poompat.th@rmutp.ac.th 

62. อาจารย นาย ภูรี กาญจนากาศ puree.k@rmutp.ac.th 

63. ผูชวยศาสตราจารย นาย วัชรพงษ สูงปานเขา watcharaphong.s@rmutp.ac.th 

64. อาจารย นาย สุริยา มากมูล suriya.m@rmutp.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายช่ือคณะกรรมการเครือขายการจัดการความรูภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร 

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

กลุม ชุมชนคนวิชาการ 

เรื่องเลาจากงานวิชาการ สูแนวปฏิบัติท่ีดี : การพัฒนาตํารา/หนังสือเพ่ือการเผยแพร  

วันท่ี  25  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.2564 

 

  คุณเอ้ือ   ผศ.ดร.อํานาจ  เอ่ียมสําอางค คณบดีคณะศิลปศาสตร 

  คุณอํานวย ผศ.ยุทธภูมิ   สุวรรณเวช รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

  คุณประสาน ผศ.ดร.พงศรัชตธวัช วิวังส ู

  คุณกิจ  ผศ.ดร.ทรงชัย ทองปาน 

  คุณลิขิต  นายประยุทธ เทียมสุข 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมบันทึกการเลาเรือ่ง 

กิจกรรมถายทอดความรู : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  กลุม  ชุมชนคนวิจัย 

กิจกรรมโครงการครูไวไฟ เติมไฟใหคร ู

เรื่องเลาจากงานวิชาการ สูแนวปฏิบัติท่ีดี : การพัฒนาตํารา/หนังสือเพ่ือการเผยแพร  

วันท่ี  25  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.2564 

 

 

 
 

 


