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บทที่ 1

หนังสือกับการศึกษาเป็นของคู ่กันมาโดยตลอดส�าหรับ 

ทกุระดบัช้ัน จนพดูกนัตดิปากว่า “เรยีนหนงัสอื” หนงัสอืทีใ่ช้

ในการเรยีนการสอนมหีลากหลาย เช่น หนงัสือแบบเรยีนหรอื 

ต�าราเรียนคู ่มือปฏิบัติการ หนังสืออ้างอิง พจนานุกรม 

ปทานุกรม ฯลฯ  ซึ่งจะเห็นได้ว่าครูและนักเรียนทั่วโลกต่าง 

ยังต้องพึ่งหนังสือและเอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ส�าหรับการเรียนการสอน ถึงแม้เราจะอยู่ในยุคที่มีการใช้

   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

                   อย ่างแพร่หลายแล้วก็ตาม 

   แต ่ ห นั ง สื อก็ ยั ง มี บทบาท 

   ส�าคัญในฐานะ “สื่อหลัก” 

   ของระบบการศึกษาเสมอมา 

 

หนังสือมีวิวัฒนาการอันยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณที่ใช้ดิน

เหนียว หิน เปลือกไม้ และแผ่นโลหะ ส�าหรับวาดและเขียน

แทนกระดาษ ในศตวรรษที ่17 ชาวจนีเริม่มเีทคโนโลยสี�าหรบั

การอ่านหนังสือบนวงล้อที่เรียกว่า “book-wheel” และยัง

กลายเป็นแนวความคิดแก่เทคโนโลยีด้านการจัดระเบียบ

สารสนเทศ (information) หรือเนื้อหาสาระของวิชาต่าง ๆ  

ในยุคปัจจุบันด้วยค�าว่า “สื่อพิมพ์ (Print Media for  

Education)” ที่จะกล่าวถึงในที่นี้ หมายถึงเฉพาะแต่หนังสือ

สื่อพิมพ์ส�ำหรับกำรเรียนกำรสอน (Printed Materials)

ภาพที่ 1   สื่อพิมพ์เพื่อการศึกษา
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บทที่ 2

ในยุคสารสนเทศและการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ได้เข้ามา

มีบทบาทกับเรื่องการพิมพ์และการผลิตส่ือพิมพ์มากขึ้น 

ซึ่งหากเปลี่ยนมุมมองดูกันบ้างว่า ทั้งผู้จัดพิมพ์ ผู้อ่าน รวมถึง

สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา จะมีแนวโน้มและผลกระทบ

อย่างไรบ้าง ถ้าระบบการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic 

publishing) ยงัไม่สามารถเข้ามาแทนทีร่ะบบการพมิพ์หนงัสอื

แบบดัง้เดมิได้ทัง้หมด ซึง่มมุมองนีไ้ด้ตัง้ข้อสงัเกตไว้ 2 ประเดน็ 

ดังนี้  

หนังสือไม่ใช่ information แต่ information  

กอ็ำจไม่จ�ำเป็นทีจ่ะต้องมอียูใ่น

หนังสือเท ่ำนั้น  แนวคิดใน

ประเด็นนี้ท�าให้เราตระหนักว่า

หนงัสอืนัน้ไม่สามารถบรรจเุรือ่ง

ราวทุกส่ิงทุกอย่างได้ เพราะใน 

การจัดพิมพ์หนังสือเล่มหน่ึง ๆ 

น้ันคงต้องพิจารณาถึงปัจจัย 

ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ผู้แต่ง

หรือผู้เรียบเรียงคงจะต้องมีการวางแผนในการเตรียม

ต้นฉบับอย่างเคร่งครัด ทั้งด้านภาษาและเนื้อหาสาระ 

ทีถ่กูต้องตามหลกัการและทฤษฎีตัง้แต่ต้นจนจบ และทาง

ผู้จัดพิมพ์หรือส�านักพิมพ์ก็จะต้องพิจารณาถึงเรื่องการ

ลงทุน กระบวนการพิมพ์ การจัดจ�าหน่าย ฯลฯ และทั้งนี้ 

ย่อมค�านึงถึงผลก�าไรในเชิงธุรกิจด้วย แต่ information  

ทีอ่ยูใ่นระบบอนิเทอร์เนต็ ไม่ต้องคดิถงึเรือ่งเหล่านีก้นัเลย

ภาพที่ 6   ตัวอย่างหนังสือ
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บทที่ 3

กระบวนการพมิพ์ (publishing process) ในการผลติส่ือพมิพ์

เพือ่การศกึษาไม่ว่าจะเป็นการเรยีนการสอนหรอืการฝึกอบรม 

ควรมกีารวางแผนการท�างานอย่างรดักมุ โดยค�านงึถงึขอบข่าย

ของสาระเรื่องราวและวัตถุประสงค์ของเอกสารนั้น ๆ ผู้อ่าน

คือใคร เป็นนักเรียน-นักศึกษาระดับช้ันไหน ผู้เข้าอบรม

มีคุณสมบัติพื้นฐานอย่างไร รวมทั้งลักษณะของการจะน�าเอา

เอกสารนี้ไปใช้ด้วย เช่น จะใช้ส�าหรับการอ่านตามปกติ หรือ

ใช้เป็นคู่มือส�าหรับการปฏิบัติการ หรือใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 

เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ควรพิจารณาก่อนจะ

ลงมอืเขียนทกุครัง้ เพราะจะเป็นแนวทางส�าหรบัการออกแบบ

และกระบวนการผลิตเอกสารต่อไปด้วย 

เมื่อทราบข้อมูลพื้นฐานที่จ�าเป็นแล้ว ต่อไปคือ การเริ่มลงมือ

เขียนรายละเอียดของเนื้อหาสาระต่าง ๆ ซ่ึงควรระลึกอยู ่

เสมอว่า เอกสารที่มีคุณภาพนั้นควรมีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีการจัดระเบียบตามล�าดับ 

ของเน้ือหาใช้ภาษาท่ีอ่านง่าย มีภาพประกอบที่ช่วยอธิบาย

หรือขยายความให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งในบางครั้งอาจพบว่า 

การใช้ภาพประกอบที่ไม่จ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับเนื้อหา  

อาจท�าให้เอกสารนั้นด้อยคุณภาพลงได้ 

เมื่อเขียนรายละเอียดเสร็จแล้ว ก็เตรียมการเพื่อเข้าสู ่

กระบวนการจดัพมิพ์เป็นรปูเล่มต่อไป ซึง่ในขัน้ตอนนีห้มายถงึ 

การออกแบบรูปเล่มให้เอกสารหรือหนังสือเล่มนั้น ได้แก่ 

การเลอืกขนาดกระดาษ การเลอืกรปูแบบและขนาดตวัอกัษร 

การก�าหนดความกว้างของคอลัมน์ การก�าหนดระยะห่าง

ระหว่างบรรทัด ฯลฯ จนในที่สุดได้เอกสารที่เป็นรูปเล่มออก

มาเพื่อน�าไปเผยแพร่สู่ผู้อ่านต่อไป  ซึ่งผู้อ่านจะเป็นผู้ประเมิน

คุณภาพของเอกสารน้ัน ๆ ทั้งนี้เพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทาง

ส�าหรับการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 
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บทที่ 4 
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บทที่ 4

ในยุคที่ การพิมพ ์ เอกสาร ยัง ใช ้ เครื่ อ งพิมพ ์ดี ดพิมพ  ์

ลงบนกระดาษไข แล้วน�าไปอัดส�าเนาด้วยเครื่องโรเนียว  

(mimeograph) นั้น จะไม่ค่อยมีใครพูดถึงการออกแบบ

เอกสาร (document design) กนัมากนกั เพราะขดีจ�ากดัของ

อุปกรณ์การพิมพ์ที่มีใช้ในสมัยนั้นไม่เอื้อต่อการออกแบใด ๆ 

ได้เลย จะท�าอะไรให้ดูแปลกไปกว่าการพิมพ์ปกติก็เป็น 

เรื่องยุ ่งยากเหลือเกิน แต่เม่ือถึงยุคของคอมพิวเตอร์ที่มี 

โปรแกรมส�าเร็จรูปด้านการพิมพ์เอกสาร ซึ่งมีตัวพิมพ  ์

รปูแบบต่าง ๆ  ให้เลอืกใช้มากมาย และยงัสามารถจดัหน้าพมิพ์

ให้ดูสวยงามน่าอ่านยิ่งขึ้น การแทรกภาพประกอบก็เป็นเรื่อง

ง่ายเสียเหลือเกิน ดังนั้น จึงท�าให้ผู้อ่านเริ่มต้องการเอกสารที่

ออกแบบอย่างมปีระสทิธภิาพแล้ว แม้แต่เอกสารประกอบการ

บรรยายในมหาวิทยาลัยที่เคยใช้เครื่องพิมพ์ดีดกัน ก็ต้อง

พัฒนาไปสู่ระบบการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพเกือบ

เทียบเท่าระดับโรงพิมพ์ 

Parker (2000) อธิบายว่า การออกแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ ก็คือ 

ข้ันตอนของความรับผิดชอบส�าหรับรูปแบบและรายละเอียด

ของหน้ากระดาษ ซ่ึงจ�าเป็นต้องถามค�าถามกับตัวเองอย่าง 

ต่อเน่ือง มีการตัดสินใจอย่างเหมาะสม และเอาใจใส่ต่อ 

รายละเอียดต่าง ๆ  จะต้องแบ่งแยกรายละเอียดโครงงานใหญ่

เป็นส่วนประกอบย่อย ๆ แล้วท�างานแต่ละส่วนอย่างพิถีพิถัน 

นอกจากน้ี การออกแบบต้องอาศัยเวลาที่ใช้ในการท�างาน 

ให้ถูกต้อง ควรพยายามทดลองท�า และเมื่อท�าได้แล้วก็ยังต้อง

ท�าให้ดียิ่งขึ้น ๆ ไปอีก 
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บทที่ 5

หลักการท่ัวไปของการออกแบบคือ การท�าให้เอกสารนั้น ๆ 

น่าสนใจ ชวนอ่าน น่าติดตาม รู้สึกสะดวกสบายต่อการอ่าน  

เรยีกว่า การจดัหน้าพมิพ์ (page layout) ซึง่ควรค�านึงถงึปัจจยั

ต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

นอกจากน้ี ยังควรเลือกแบบตัวพิมพ์ (font หรือ type)  

อย่างพิถีพิถัน เพราะเป็นศาสตร์ที่มีความส�าคัญต่อการพิมพ์ 

อีกแขนงหน่ึงคือวิชา typography ซึ่งจะได ้กล ่าวถึง 

รายละเอียดในบทต่อไป 

เราควรค�านึงอยู่เสมอว่า หนังสือหรือเอกสารที่ใช้ส�าหรับ

การเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมน้ัน เป็นส่ือพิมพ์ที่ควรมี

คุณสมบัติและรูปลักษณ์ท่ีแตกต่างจากหนังสือประเภทอื่น ๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาระเรื่องราวที่พิมพ์ในเอกสารเหล่านั้น 

จะต้องมีความถูกต้องทั้งในเชิงวิชาการและภาษาศาสตร ์

ดงันัน้ นอกจากเรือ่งการออกแบบรปูเล่มของเอกสารอย่างเป็น

ทางการ ยังต้องค�านึงถึงเรื่องเน้ือหาสาระอย่างเคร่งครัดด้วย 

 

ถ ้าสังเกตดูหนังสือท่ีจัดวางอยู ่บนชั้นในห้องสมุดหรือ 

ตามร้านขายหนังสือทั่วไป จะพบว่าหนังสือมีหลายขนาด  

ดงันัน้ ขนาดของหนงัสอืน่าจะมคีวามส�าคัญอยูบ้่าง อย่างน้อย

ขนาดของหน้าพิมพ์ (page size)

พื้นที่ว่างและขอบกระดาษ (space/margins)

ความยาวของการพิมพ์ข ้อความในแต่ละบรรทัด/  

ความกว้างของคอลัมน์ (line length/column) 

ระยะห่างระหว่างบรรทัด (leading)

การจัดแนวข้อความ (alignment)

ขนำดของหน้ำพิมพ
ต์วั
อย
า่ง
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บทที่ 6 
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บทที่ 6

วิชาเกี่ ยวกับ “ศิลปะการใช ้ตัวพิมพ ์   

(typography)” เป ็นศาสตร ์พื้นฐาน 

ท่ีจ�าเป็นส�าหรับการออกแบบผลิตสื่อพิมพ์

ทุกรูปแบบ ทั้งยังเป็นหัวใจส�าคัญที่ใช้ใน 

การถ่ายทอดสาระเรือ่งราวต่าง ๆ  ไปสูผู่อ่้าน

หรือผู ้เรียนโดยตรง ในขณะที่สื่ออื่น ๆ 

มบีทบาทเป็นเพยีงการเสรมิหรอืขยายความ

ให้แก่ข้อความที่เป็นเนื้อหาวิชาเหล่านี้

เท่านั้น 

ควำมหมำย - Typography (ศิลปะกำรใช้ตัวพิมพ์) 

Bear (2012) อธิบายว่า typography คือ การออกแบบและ

การใช้ตัวพิมพ์ (typeface) ซึ่งเป็นวิธีการส่ือสารด้วยการดู 

(visual communication) นับตั้งแต่การเขียนด้วยลายมือ

บรรจง หรือการประดิษฐ์อักษร ไปจนถึงการใช้ตัวพิมพ์บน

ระบบดิจิทัลที่ก�าลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งศิลปะและ 

การปฏิบัติงานในศาสตร์แขนงนี้เริ่มต้นจากการคิดค้นและ

ประดิษฐ์ตัวพิมพ์ส�าหรับเครื่องพิมพ์ และต่อมาดูเหมือนว่า 

จะรวมเอาสาขาแขนงอื่น ๆ เข้ามาด้วย เช่น นักออกแบบ 

ตัวพิมพ์ท่ีสร้างสรรค์รูปลักษณ์หน้าตาของตัวพิมพ์ขึ้นมา  

นักออกแบบงานกราฟิกที่จะเป็นผู้เลือกใช้ตัวพิมพ์เพื่อน�ามา

เรียบเรียงบนหน้ากระดาษ 

Bear (2012) อธิบายว่า typography คือ การออกแบบ 

และการใช้ตัวพิมพ์ (typeface) ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารด้วย 

การดู (visual communication) นับตั้งแต่การเขียนด้วย

ภาพที่ 24  การจัดแนวข้อความในเอกสาร

ตวั
อย
า่ง



บทที่ 7 
การออกแบบกราฟและแผนภูมิ
(Graph Design & Chart)

ในการประชุมสัมมนาต่าง ๆ  นั้น คุณเคยพบสื่อที่ผู้บรรยาย

น�ามาเสนอมีลักษณะดังต่อไปนี้บ้างไหม 

1. ผู้ที่นั่งอยู่ด้านหลังห้องมองไม่เห็นหรืออ่านข้อความ 

เหล่านั้นไม่ออก 

2. มีรายละเอียดที่ต้องอ่านมากมาย ในขณะที่จะต้องตั้งใจ

ฟังการบรรยายด้วย 

3. ใช้สีหลายสีอย่างไม่มีเหตุผล ดูแล้วลายตา 

4. มีสิ่งต่าง ๆ หลายความคิดปะปนกันจนไม่ทราบจุดที่

ต้องการจะเน้น 

5. มีการออกแบบที่ใช้ลวดลายมากจนดูรู้สึกยุ่งเหยิง ฯลฯ 

ตวั
อย
า่ง



การออกแบบกราฟและแผนภูมิ (Graph Design & Chart)บทที่ 7
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ถึงแม้ในปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตงานกราฟิก

อย่างง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้นก็ตาม แต่โปรแกรม

ส�าเร็จรูปที่ใช้กันอยู่นี้คล้ายต�าราท�ากับข้าวเท่านั้นเอง เพราะ

บอกแต่เพียงว่า ถ้าต้องการจะผลิตผลงานสักชิ้นหนึ่งนั้น  

ต้องท�าอย่างไร แต่โปรแกรมเหล่านั้นไม่ได้บอกเลยว่า  

งานกราฟิกท่ีดีควรมีลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างไรบ้าง  

และคงอาจรับรองได้เลยว่าถ้าใช้โปรแกรมดังกล่าวแล้ว 

จะหมายความว่าเราสามารถผลติผลงานทีม่คีณุภาพได้ ดงันัน้ 

สิ่งจ�าเป็นในการผลิตผลงานด้านกราฟิกนี้ นอกเหนือไป 

จากการมีโปรแกรมส�าเร็จรูปที่ดี จึงต้องมีการวางแผนและ 

การออกแบบที่ดีด ้วยการออกแบบกราฟและแผนภูมิ  

(Graph Design & Chart) 

ในการน�าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ให้ใครก็ตาม เราสามารถ 

จะดึงดูดความสนใจของเขาได้มากที่สุดถ้ามีการวางแผน 

การออกแบบสื่อการน�าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งย่อม

ท�าให้สื่อเหล่านั้น มีพลัง มีความชัดเจน มีความถูกต้อง  

สามารถเร้าความสนใจ ดูแล้วเข้าใจง่ายและยังเล่าเรื่องราวได้

อย่างละเอียดด้วย ดังน้ัน ในการผลิตส่ือที่เป็นงานประเภท

กราฟิกเพื่อการน�าเสนอใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสไลด์ (slide)  

แผ่นโปร่งใส (transparency) หรือรูปภาพในเอกสารที่ใช้

ประกอบการน�าเสนอ ควรค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างน้อย 3 ประการ คือ รูปภาพ ตัวอักษร และสี 

คุณมีควำมรู้สึกอย่ำงไรบ้ำงที่ต้องดูสื่อเหล่ำนี้... 

ตวั
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H Y P E R T E X T
&  H Y P E R M E D I A

บทที่ 8 
ข้อความหลายมิติและสื่อหลายมิติ
(Hypertext & Hypermedia)

ตวั
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ข้อความหลายมิติและสื่อหลายมิติ (Hypertext & Hypermedia)บทที่ 8
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ในการก ้าวเข ้าสู ่ศตวรรษแห่งยุคสารสนเทศที่มีความ

เปลี่ยนแปลงของสาระเรื่องราวต่าง ๆ และพัฒนาการของ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็วเช่นน้ี ซ่ึงย่อมส่งผล 

กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าใหม่ของเทคโนโลย ี

การสอน (instructional technology) ไปสู่เทคโนโลยีใหม่ 

ที่ เรียกว ่า  performance technology กล ่าวคือ  

เป็นการเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมการสอนไปสู่วัฒนธรรม 

การเรียนนั่นเอง 

ก่อนจะพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบ multimedia ขึ้นมาน้ัน 

ควรมีการวางแผนและออกแบบอย่างรอบคอบ ซึ่งคงต้อง

พิจารณารายละเอียดของเนื้อหาว่าควรจะใช้ส่ือรูปแบบใด 

ในการสื่อสารกับผู้เรียน อีกทั้งยังต้องค�านึงถึงความสัมพันธ์ 

ของเน้ือหาเพื่อใช้ในการเช่ือมโยงอย่างรัดกุม ในขณะ 

ท่ีผู ้พัฒนาสื่อเป ็นผู ้ควบคุมขอบข่ายความสัมพันธ ์ของ 

เน้ือหาน้ี ข้อความหลายมิติและส่ือหลายมิติ (hypertext &  

hyper-media) จึงเป็นการน�าหลักการพื้นฐานของหนังสือ 

ซึง่เป็นสือ่สิง่พมิพ์มลีกัษณะเป็นการเปิดอ่านทลีะหน้าต่อเนือ่ง

กันไปเรื่อย ๆ  (continuous flow หรือ linear) มาพัฒนาใหม่

เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (electronic book) ด้วยใช ้

ความสามารถของคอมพิวเตอร์เพื่อให้การอ่านหนังสือ 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยการท�าให้หนังสือน้ันสามารถ 

เปิดหน้าไหนก่อนหลังก็ได้ (non sequential documents 

หรือ non-linear) และยังมีการเช่ือมโยงค�าหรือข้อความที่มี

ความสัมพันธ์กันได้ ไม่ว่าข้อความนั้น ๆ จะอยู่คนละไฟล ์

ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน หรือในเครือข่ายเดียวกัน หรือ

ในเครือข่าย World Wide Web ก็ตาม  ซึ่งแต่เดิมนั้นจะใช้

กันเฉพาะหนังสือท่ีมีแต่ค�าอธิบายด้วยตัวอักษรที่พิมพ์

ตวั
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บทที่ 9 
การทดสอบประสิทธิภาพ

ของเอกสารประกอบการสอน
(Developmental Testing)

ตวั
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164 | สื่อพิมพ์เพื่อการศึกษา Print media for education

การทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 

(developmental testing) ไม่ว่าจะเป็นหนังสือแบบเรียน

หรอืสือ่การสอนทีเ่ป็นสิง่พมิพ์อืน่ ๆ  เป็นการตรวจสอบเพือ่ให้

ทราบว่าสื่อเหล่านั้นเป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพหรือ 

ไม่ โดยน�าไปทดลองใช้ครัง้แรก (try out) เพือ่ต้องการจะแก้ไข

ปรับปรุงให ้ เหมาะสมและมี คุณภาพ แล ้วจึงน�าไปใช  ้

กับสถานการณ์จริง 

Dick & Carey (1990) เสนอแนะแนวทางการประเมินผล

การออกแบบการสอนว่า ในการทดลองใช้บทเรียนครั้งแรกนี้ 

ควรมีการทดสอบอย่างน้อย 3 ขั้นตอน คือ 

 1. ขั้นที่  1 ทดลองกับผู ้ เรียนแบบ 1 ต ่อ 1

    (สุ่มผู้เรียนที่การเรียนอยู่ระดับต�่า ปานกลาง 

      และเก่ง) 

 2.  ขั้นที่ 2 ทดลองแบบกลุ่มเล็ก 

 3.  ขั้นที่ 3 ทดลองจริงกับกลุ่มผู้เรียนทั้งห้องเรียน

การทดสอบในระยะแรกนี้เป็นการก�าจัดข้อบกพร่องที่เห็น 

ได้อย่างชัดเจนออกไปเสียก่อน และต้องการทราบปฏิกิริยา  

ของผู ้เรียนท่ีมีต่อเน้ือหาของบทเรียนนั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า

การจดัการเรยีนการสอนในครัง้แรกนี ้ผูอ้อกแบบการสอนกบั

ผูเ้รยีนจะโต้ตอบกนัโดยตรง โดยใช้วสัดกุารสอนฉบบัร่างและ

แบบทดสอบท้ังหมด ส่วนมากนิยมใช้ตัวแทนของผู้เรียน

ประมาณ 3-4 คน มาร่วมทดลองในขั้นน้ี ซ่ึงคนหน่ึงควรมี 

ผลการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ย คนหนึ่งอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย และ 

อีกคนอยู่ต�่ากว่าระดับค่าเฉลี่ย หรือผู้ออกแบบส่ือการสอน

ขั้นที่ 1  ทดลองกับผู้เรียนแบบ 1 ต่อ 1 

ตวั
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ประวัติผู้เขียน
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์

กำรศึกษำ

หน่วยงำนที่สังกัด

ปริญญาตรี   การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

     มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท   การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาเอก  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  99 หมู่ 9 ต�าบลท่าโพธิ์ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 65000

ประวัติผู้เขียน

ตวั
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2556 - ปัจจุบัน  คณะกรรมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556 - ปัจจุบัน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์   

  มหาวิทยาลัยนเรศวร

2559 - 2560 ที่ปรึกษาโครงการและเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษา  

  พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู ้  

  ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia  

  e-publishing Application) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

  ในรายวิชาเพิ่มเติม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (เคมี  

  ฟิสิกส์ ชีววิทยา) และภาษาต่างประเทศ โครงการ 

  ความร่วมมือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

  ขั้นพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

2558 – 2559 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

  ประเภทเกมการศึกษาสามมิติ (3D Edutainment  

  Multi-Player Game) กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

  วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)  

  โครงการความ ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับ 

  ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  (งบประมาณด�าเนินโครงการ 30 ล้านบาท) 

2557 - 2558 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  ประเภทเกมการศึกษาสามมิติ  

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

  โครงการความร่วมมือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการ 

  การศึกษาขั้นพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน

ตวั
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ประวัติผู้เขียน
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ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน

2557 - 2558 ที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเดีย ส�าหรับจัดการเรียน 

  การสอนในคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 โครงการความร่วมมือระหว่าง 

  ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ  

  มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556 - 2558 คณะกรรมการอ�านวยการโครงการบ่มเพาะและพัฒนา 

  อาชีพเชิงบูรณาการ ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ 

2556 - 2558 คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการบ่มเพาะและพัฒนา 

  อาชีพเชิงบูรณาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายใต ้

  โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ

2556 - 2558 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรโครงการบ่มเพาะและ 

  พัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

  ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ

2556 - 2558 คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรโครงการ 

  บ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านโลจิสติกส ์

  และโซ่อุปทานภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา

  แห่งชาติ

2555 - 2558 เลขานุการศูนย์พัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์   

  มหาวิทยาลัยนเรศวร

2555 - 2558 ที่ปรึกษาโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพ 

  เชิงบูรณาการ ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

  มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการความร่วมมือระหว่าง 

  มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ 

  การอุดมศึกษา : สกอ. งบประมาณ 10 ล้านบาท
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ผลงำนหนังสือและเอกสำรค�ำสอน 

ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2560). เอกสารประกอบการสอน 355244 : เทคโนโลยี 

 การพิมพ์. พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2559). การออกแบบระบบการสอน (Instructional  

 System Design). กรุงเทพฯ : วีพรินท์.

ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2549).  หลักการผลิตสื่อน�าเสนอด้วยโปรแกรม    

 Microsoft Producer. พิษณุโลก : คณะศึกษาศาสตร์   

 มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2549).  หลักการผลิตสื่อน�าเสนอด้วยโปรแกรม    

 Microsoft Producer. พิษณุโลก : คณะศึกษาศาสตร์   

 มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์. (2547).  355431 : คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา. 

 เอกสารประกอบการสอน. พิษณุโลก : คณะศึกษาศาสตร์   

 มหาวิทยาลัยนเรศวร.

2554 - 2556  คณะกรรมการคณะศึกษาศาสตร์

2549 - 2557 ผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก 

  และมหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร 

  การศึกษา
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ผลงำนตีพิมพ์

รำงวัลที่ได้รับ   

ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2558). การประเมินผลการจัดการศึกษาและติดตามผล 

 การปฏิบัติงานของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร 

 การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่ส�าเร็จการศึกษาระหว่าง

 ปีการศึกษา 2550 - 2554 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร. 

 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 17(2), 171-182

ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2557). ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อระบบการ 

 จัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนบนเครือข่าย  

 อินเทอร์เน็ต ส�าหรับการเรียนรู้แบบน�าตนเอง. 

 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(2), 155-164.

ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2557). ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการใช้   

 Facebook ในการเรียนการสอนรายวิชากราฟิกส�าหรับนิสิตระดับ 

 ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารศึกษาศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยนเรศวร, 17(3), 82-88.

ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2555). การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุน 

 การเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส�าหรับการเรียนรู้ 

 แบบน�าตนเองของนิสิตระดับอุดมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14(13), 71 – 80.  

ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2549). การศึกษารูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส�าหรับครูประจ�าการ.  

 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 8(3), 26-37.

พ.ศ. 2559    อาจารย์ผู้สอนดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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หนังสือเล่มนี้เสนอความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับอักษรอินเดีย 

อันเปรียบเสมือนเงาแห่งอดีตที่ได้บันทึกเรื่องราว องค์ความรู้ 

ความเจรญิรุง่เรอืงแหง่บรรพชน อนัเปน็หลกัฐานสำาคญัทีส่ามารถ

ขจัดข้อสันนิษฐาน ซึ่งเป็นการนำาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ บริเวณ

ประเทศไทยเป็นที่ที่นักโบราณคดีได้ค้นพบศิลาจารึกเป็นจำานวน

มาก กระทั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถตั้งเป็นภาควิชาจารึก 

ทั้งสาขาจารึกตะวันออก และสาขาจารึกไทยเป็นแห่งแรกของ

โลก อักษรโบราณเหล่านี้ได้มีวิวัฒนาการทำาให้สามารถรู้ถึงแหล่ง 

ต้นกำาเนิดของอักษรเหล่านี้ในประเทศอินเดีย

400

ISBN :  978-616-426-004-7 

ปีพิมพ์ : 1/2559

บาท

ผู้แต่ง: อาจารย์จุฑารัตน์ เกตุปาน

วิวัฒนาการ

ของอักษรอินเดีย

ในประเทศไทย

ก่อนพุทธศตวรรษที่ 18

การเปลี่ยนแปลงของรัฐในรอบกว่าทศวรรษที่ผ่านมา  

นำามาซึ่งความเป็นพหุนิยม ความซับซ้อน ของการศึกษาด้าน

รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รวมไปถึง ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศอย่างมโหฬาร มากกว่าที่ เราจะทำาความ

เข้าใจ เรื่องต่าง ๆ ในมิติเดียว หรือใช้องค์ความรู้เพียงอย่างเดียว

ได้เพื่อเท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง จำาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่สนใจเรื่อง

รัฐ ต้องอาศัยมุมมอง  แบบสหวิทยาการในการทำาความเข้าใจ

ความสมัพนัธข์องรฐัในยคุสมยัใหมใ่หล้กึซึง้ มากขึน้ “หนงัสอืเลม่นี ้ 

เปน็ความพยายามของนกัวชิาการทางดา้นรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ภูมภิาค ทีจ่ะฉายภาพความรูส้ำาคญัทางดา้นรฐัศาสตร ์ทีเ่ปน็ความ

รู ้รว่มสมยัและมคีวามหลากหลายประเดน็ทางวชิาการ เพือ่จะชว่ย

อธิบายพลวัตร ของรัฐสมัยใหม่ได้อย่างชัดเจนขึ้น 

310

ISBN :  978-616-426-007-8 

ปีพิมพ์ : 1/2559

บาท

ผู้แต่ง: วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และคณะ

ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
On Theories of Political 

Science and Public 

Administration

-----การเมือง….กระบวนการแสวงหาอำานาจ การใช้อำานาจ และ

การรักษาอำานาจทางการปกครองเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน… 

-----เศรษฐกิจ….การประกอบอาชีพที่มีองค์รวมของกระบวน 

การผลิตสินค้า การแลกเปลี่ยนสินค้า การบริโภค การกระจาย 

การผลิต การกระจายรายได้ การตลาด ทั้งในระดับจุลภาค 

และมหภาค… 

-----สังคม….กลุ่มคนสองคนขึ้นไปมีมิติแห่งความสัมพันธ์ , 

พฤติกรรม, วัฒนธรรมที่หล่อหลอมสังคมเป็นเนื้อเดียวกันอย่าง

ชดัเจนทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ สง่ผลใหอ้ทิธพิลกลุม่เหนอืบคุคล…

- - - - -ที่ ใดมีมนุษย์อยู่  ที่นั่นจะมีศาสตร์ทุกศาสตร์ เข้ า ไป 

เกี่ยวข้องเสมอ และที่ขาดไม่ได้คือศาสตร์ว่าด้วย การเมือง  

การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม… 

-----ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงต้องพัฒนาทั้งการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคม พร้อมๆกัน และในชีวิตประจำาวันของคน

ก็ไม่อาจหลีกพ้นจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ได้เช่นกัน…

290

ISBN :  978-616-7902-98-2

ปีพิมพ์ : 1/2559

บาท

ผู้แต่ง: ผศ.(พิเศษ) ดร. ปรีชา เรืองจันทร์

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

(Politics, Economy and Society)

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

สิทธิส่วนบุคคลหมายถึงสิทธิที่จะใช้ชีวิตตามลำาพัง รวมทั้งความ

เปน็อสิระในการเลอืกตดัสนิใจดำาเนนิชวีติของบุคคลโดยปราศจาก

การแทรกแซงจากผูอ้ืน่ การนำาเสนอขอ้มลูขา่วสารสว่นบุคคล การ

จัดเก็บหรือการนำาข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ 

จึงต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย อีกท้ังต้อง

พิจารณาถึงความเหมาะสมของวิธีการรวบรวมและเผยแพร่

ข้อมูลดังกล่าว รวมท้ังผลกระทบที่จะเกิดจากการเผยแพร่ข้อมูล 

โดยคำานึงถึงสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครอง

สิทธิส่วนบุคคลกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ

เสรีภาพของสื่อ

250
บาท

ISBN :  978-616-7902-32-6 

ปีพิมพ์ : 1/2558

ผู้แต่ง: ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย

กฎหมายสื่อสารมวลชน: 

การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 

และชื่อเสียงเกียรติคุณ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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        ตำาราเรื่อง เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ เล่มนี้ นำาเสนอ 

ความรู้ทางกว้าง เพื่อให้ผู้อ่านที่ไม่เชี่ยวชาญการอ่านงานเขียนวิชา

การได้รู้จักและสัมผัสงานเขียนวิชาการประเภทต่างๆ ที่สำาคัญ โดย

แนะแนวทางการอา่น พรอ้มท้ังเสนอตัวอยา่งการอา่นไวอ้ยา่งแนช่ดั

       คุณค่าที่แตกต่างของตำาราเล่มนี้ คือความไม่หรูหรา  

ทว่าละเอียดถ่ีถ้วนของคำาอธิบาย ท่ีแช่มช้าไม่เหมาะสำาหรับผู้ที่

สามารถอ่านงานเขียนวิชาการได้แคล่วคล่องแต่เหมาะสำาหรับผู้ที่

รู้จักงานเขียนวิชาการไม่แน่ชัดและต้องการเรียนรู้วิธีการอ่านใน

ระยะเวลาจำากัด

       ผู้เขียนค่อนข้างเช่ือมั่นว่าตำาราเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่าน 

ที่ไม่ชำานาญการอ่าน สามารถอ่านงานเขียนวิชาการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดีขึ้นเป็นลำาดับ ตามปริมาณการอ่านและการฝึกฝน 

โดยอาศัยเทคนิคการอ่านซึ่งผ่านการทดลองใช้ในชั้นเรียนรายวิชา

การอ่านเชิงวิชาการแล้วประสบความสำาเร็จ

        อย่างไรก็ดี ไม่มีตำาราเล่มใดช่วยให้สามารถอ่านงานเขียน

วชิาการไดด้ทีีส่ดุ ถา้ไมห่มัน่ฝกึฝนการอ่าน แมแ้ต่ตำาราเลม่นีก้ท็ำาได้

เพียงชว่ยร่นระยะเวลาการเรยีนรูว้ธิกีารอา่น เพือ่ใหค้ณุมเีวลาเหลอื

สำาหรับฝึกฝนการอ่านด้วยเทคนิคที่แนะนำาเท่านั้น

ISBN :  978-616-7902-56-2 

ปีพิมพ์ : 1/2559

220
บาท

ผู้แต่ง: อาจารย์สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ

เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ

หนังสือเล่มนี้เสนอความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับอักษรอินเดีย 

อันเปรียบเสมือนเงาแห่งอดีตที่ได้บันทึกเรื่องราว องค์ความรู้ 

ความเจรญิรุง่เรอืงแหง่บรรพชน อนัเปน็หลกัฐานสำาคญัทีส่ามารถ

ขจัดข้อสันนิษฐาน ซึ่งเป็นการนำาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ บริเวณ

ประเทศไทยเป็นที่ที่นักโบราณคดีได้ค้นพบศิลาจารึกเป็นจำานวน

มาก กระท่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถตั้งเป็นภาควิชาจารึก 

ทั้งสาขาจารึกตะวันออก และสาขาจารึกไทยเป็นแห่งแรกของ

โลก อักษรโบราณเหล่านี้ได้มีวิวัฒนาการทำาให้สามารถรู้ถึงแหล่ง 

ต้นกำาเนิดของอักษรเหล่านี้ในประเทศอินเดีย

400
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ผู้แต่ง: อาจารย์จุฑารัตน์ เกตุปาน

วิวัฒนาการ

ของอักษรอินเดีย

ในประเทศไทย

ก่อนพุทธศตวรรษที่ 18

การเปลี่ยนแปลงของรัฐในรอบกว่าทศวรรษที่ผ่านมา  

นำามาซึ่งความเป็นพหุนิยม ความซับซ้อน ของการศึกษาด้าน

รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รวมไปถึง ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศอย่างมโหฬาร มากกว่าที่ เราจะทำาความ

เข้าใจ เรื่องต่าง ๆ ในมิติเดียว หรือใช้องค์ความรู้เพียงอย่างเดียว

ได้เพื่อเท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง จำาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่สนใจเรื่อง

รัฐ ต้องอาศัยมุมมอง  แบบสหวิทยาการในการทำาความเข้าใจ

ความสมัพนัธข์องรฐัในยคุสมยัใหมใ่หล้กึซึง้ มากขึน้ “หนงัสอืเลม่นี ้ 

เปน็ความพยายามของนกัวชิาการทางดา้นรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ภูมภิาค ทีจ่ะฉายภาพความรูส้ำาคญัทางดา้นรฐัศาสตร ์ทีเ่ปน็ความ

รู ้รว่มสมยัและมคีวามหลากหลายประเดน็ทางวชิาการ เพือ่จะชว่ย

อธิบายพลวัตร ของรัฐสมัยใหม่ได้อย่างชัดเจนขึ้น 

310
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ผู้แต่ง: วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และคณะ

ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
On Theories of Political 

Science and Public 

Administration

-----การเมือง….กระบวนการแสวงหาอำานาจ การใช้อำานาจ และ

การรักษาอำานาจทางการปกครองเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน… 

-----เศรษฐกิจ….การประกอบอาชีพที่มีองค์รวมของกระบวน 

การผลิตสินค้า การแลกเปลี่ยนสินค้า การบริโภค การกระจาย 

การผลิต การกระจายรายได้ การตลาด ทั้งในระดับจุลภาค 

และมหภาค… 

-----สังคม….กลุ่มคนสองคนขึ้นไปมีมิติแห่งความสัมพันธ์ , 

พฤติกรรม, วัฒนธรรมที่หล่อหลอมสังคมเป็นเนื้อเดียวกันอย่าง

ชดัเจนทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ สง่ผลใหอ้ทิธพิลกลุม่เหนอืบคุคล…

- - - - - ท่ี ใดมีมนุษย์อยู่  ที่นั่นจะมีศาสตร์ทุกศาสตร์ เข้ า ไป 

เกี่ยวข้องเสมอ และที่ขาดไม่ได้คือศาสตร์ว่าด้วย การเมือง  

การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม… 

-----ดังน้ัน การพัฒนาประเทศจึงต้องพัฒนาทั้งการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคม พร้อมๆกัน และในชีวิตประจำาวันของคน

ก็ไม่อาจหลีกพ้นจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ได้เช่นกัน…
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การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

(Politics, Economy and Society)

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

สิทธิส่วนบุคคลหมายถึงสิทธิที่จะใช้ชีวิตตามลำาพัง รวมทั้งความ

เปน็อสิระในการเลอืกตดัสนิใจดำาเนินชวิีตของบุคคลโดยปราศจาก

การแทรกแซงจากผูอ้ืน่ การนำาเสนอขอ้มลูขา่วสารสว่นบุคคล การ

จัดเก็บหรือการนำาข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ 

จึงต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย อีกท้ังต้อง

พิจารณาถึงความเหมาะสมของวิธีการรวบรวมและเผยแพร่

ข้อมูลดังกล่าว รวมท้ังผลกระทบท่ีจะเกิดจากการเผยแพร่ข้อมูล 

โดยคำานึงถึงสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครอง

สิทธิส่วนบุคคลกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ

เสรีภาพของสื่อ
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ผู้แต่ง: ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย

กฎหมายสื่อสารมวลชน: 

การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 

และชื่อเสียงเกียรติคุณ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        ในสถานการณ์ท่ีทุกคนมุ่งเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้ผ่าน 

การทดสอบ มโีอกาสไดง้านและเงนิเดอืนทีด่ ีประเดน็ในดา้นมายาคต ิ 

ความสัมพันธ์ เชิงอำานาจและการครอบงำาทางภาษาจึงไม่ได้รับการ

หยิบยกมาพูดถึง ในแวดวงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ท้ัง ๆ  

ที่ประเด็นเหล่านี้ไม่ได้ถูกปิดบังอำาพรางและปรากฏต่อสังคม 

อยา่งเปดิเผย แตห่ลายคนกลบัรูส้กึคุน้เคยเสยีจนคดิวา่เปน็เรือ่งปกติ

ธรรมดา นักวชิาการทางภาษาอังกฤษจำานวนหนึง่ไดพ้ยายามหยบิยก

ประเดน็เหลา่นีม้ากลา่วถงึใหม้ากขึน้ เพือ่ให้สงัคมเขา้ใจสถานการณ์

ความเป็นไปของภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ แล้วนำาไป

พจิารณาความเชือ่ คา่นยิมและคณุคา่ทีย่ดึถอือยูใ่ห้รอบด้านมากขึน้

ISBN :  978-616-426-006-1 

ปีพิมพ์ : 1/2559

ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม

ภาษาอังกฤษ: มายาคติ อำานาจ  

และการครอบงำา
320
บาท

       คัดสรรเฉพาะเรื่องสำาคัญเกี่ยวกับการเขียนเพื่อธุรกิจ 

และประชาสัมพันธ์ อ่านเข้าใจง่าย เรียนรู้และฝึกเขียนตาม

ได้ด้วยตนเอง เหมาะสมสำาหรับผู้เริ่มต้นเขียนเพื่อธุรกิจและ

ประชาสัมพันธ์ นิสิตหรือนักศึกษา และผู้สนใจ

ISBN :  978-616-7902-10-4

ปีพิมพ์ : 1/2557

ผู้แต่ง: อาจารย์สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ220
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การเขียนเพื่อธุรกิจและ

ประชาสัมพันธ์

“...ข้อที่น่าแปลกใจสำาหรับสังคมไทยก็คือความพยายามอธิบาย

ความหมายของการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม ซึง่ยงัมคีวามคลมุเครอื

อยู่ไม่น้อย บ้างก็ว่าการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมจำากัดเฉพาะ 

การท่องเที่ยวในงานเทศกาลและประเพณีเท่านั้น ในขณะที่ 

บางความหมายขยายไปจนถงึการเทีย่วชมพพิธิภณัฑแ์หลง่โบราณ

สถานและวัดวาอาราม หรือบางแห่งอธิบายว่าเป็นรูปแบบการ 

ท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างจากการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์เป็นต้น 

ทั้งที่ในความเป็นจริง สิ่งเหล่าน้ีล้วนมาจากทุนทางสังคมและ

วัฒนธรรมอันเป็นต้นทุนของการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมแทบ 

ทั้งสิ้น มิพักที่จะกล่าวถึงประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ตลอดจนความเกี่ยวพันระหว่างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ

บริบทหรือประเด็นร่วมสมัยที่ท้าทายให้วงวิชาการแลกเปลี่ยน 

เรยีนรูก้นัในปจัจุบนักลบักลายเปน็การนำาเสนอแยกจำาเพาะศาสตร์

ในสาขาทีน่กัวชิาการมคีวามเชีย่วชาญ เชน่ ศาสตรท์างบรหิารธรุกจิ 

ศาสตร์ทางมานุษยวิทยา ศาสตร์ทางพัฒนาสังคม ฯลฯ มากกว่า 

จะมีการเรียบเรียงให้เห็นภาพรวมที่สอดคล้องกับในลักษณะ 

ของการเป็น สหวิทยาการ(Interdisciplinary)...”
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ยล เยี่ยม เยือน เหย้า: 

แนวคิดและทฤษฎีว่า

ด้วยการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม
320
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