
หัวข%อแบบตัวอย+างเนื้อหาฝ3กอบรม 

1.ช่ือเร่ือง (ช่ือหลักสูตรฝ4กอบรม) การผลิต 

o ช่ือหลักสูตรฝ4กอบรม เช;น การผลิตกระเบ้ืองหลังคาโบราณทำมือด8วยซีเมนต> 

o คำจำกัดความ ของหลักสูตรฝ4กอบรม เช;น  “ภูมิปCญญาเปEนส่ิงสะท8อนให8เห็นถึงคุณคMาวิถีชีวิตท่ี

ชุมชนและท8องถ่ินตMาง ๆ ได8พัฒนาและสร8างสรรค>ข้ึนใช8เปEนเคร่ืองมือในการเล้ียงชีพ” 

2.คำนำ 

3.สารบัญ 

4.ความรูGเบ้ืองตGนเก่ียวกับเร่ืองท่ีอบรมถ;ายทอดฯ 

o ความเปOนมา 

o แนวคิดและหลักการ 

5.เน้ือหาการฝ4กอบรมตามหลักสูตร 

o วัตถุดิบ (ถGามี) 

o กระบวนการวิธีการผลิต/วิธีการดำเนินงาน 

o บทสรุป 

6.บรรณานุกรม (เอกสารอGางอิง) 

7.ประวัติผูGเขียน/ผูGสอน/คณะผูGจัดทำ (พรGอมรูปภาพผูGเขียน) 

8.ลิขสิทธ์ิ 

9.แบบสรุปสำหรับการเผยแพร;เปOน E-book 

 

หมายเหตุ เน้ือหาแต;ละบทสามารถปรับเปล่ียนไดGและใส;เน้ือหาพรGอมภาพประกอบตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปแบบและแนวทางการเขียนเนื้อหาหลักสูตรฝ3กอบรมระยะสั้น 

 

ปกหน8า 

• ช่ือหลักสูตรฝ4กอบรมระยะส้ัน 

• ช่ือผูGเขียน/ผูGสอน 

• คำจำกัดความ ของหลักสูตรฝ4กอบรม เช;น  “ภูมิปCญญาเปEนสิ่งสะท8อนให8เห็นถึงคุณคMา

วิถีชีวิตที่ชุมชนและท8องถิ่นตMาง ๆ ได8พัฒนาและสร8างสรรค>ขึ้นใช8เปEนเครื่องมือในการ

เล้ียงชีพ” 

 

คำนำ 

เน้ือหาของบทความท้ังหมดใหGเขGาใจท่ีมาของการทำหลักสูตรฝ4กอบรมระยะส้ัน ช้ีใหGเห็น

ความสำคัญของเร่ืองท่ีทำ วัตถุประสงคgวิธีดำเนินการโดยย;อ ผลการการดำเนินงาน วิธีการ

นำไปใชGประโยชนg และไดGผลลัพธgอย;างไร 

สารบัญ 

ระบุหัวหนGา และ เลขหนGาท่ีชัดเจน 

 

บทท่ี 1 ความเปEนมา 

เปOนการแสดงใหGเห็นถึงความสำคัญและความจำเปOนสมควรตGองมีการศึกษาหลักสูตรระยะ

ฝ4กอบรมระยะส้ันเร่ืองน้ี โดยพยายามกำหนดปlญหาใหGชัดเจนท้ังในดGานการเกิดความรุนแรง การ

กระจายตัวของปlญหา หรือดGานอ่ืน ๆ ใหGเขGาถึงขGอเท็จจริงของปlญหาอย;างแทGจริง  

 

บทท่ี 2 แนวคิดและหลักการ 

ความคิดที่มีแนวทางปฏิบัติ หรือ สาระสำคัญที่ยืดถือปฏิบัติ หรือ ทฤษฎี หรือ การทบทวน

เอกสารที่เก่ียวขGอง ตรวจสอบสถิติ สอบถามความเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวขGอง ความเห็น การเห็น 

การเห็นดGวยลักษณะที่คาดเอาตามหลักวิชา เพื่อเสริมเหตุผลและรากฐานใหGแก;ปรากฎการณg 

หรือขGอมูลในภาคปฏิบัติ ซึ่งเกิดขึ้นอย;างมีระเบียบ และแสวงหาเหตุผลที่น;าเปOนไปไดG จากทฤษฎี

และสาขาท่ีเก่ียวขGอง  

 

บทท่ี 3 วิธีการดำเนินงาน 

อธิบายวิธีดำเนินโครงการใหGเห็นข้ันตอน กระบวนการ  เคร่ืองมือท่ีใชG วิธีเลือกกลุ;มตัวอย;างใหG

ชัดเจน อธิบายผลท่ีเกิดจากโครงการโดยตรง อาจมีภาพประกอบแผนภูมิตาราง 

 



บทท่ี 4 บทสรุป 

สรุปและอGางอิงใหGเห็นว;าผลการดำเนินงานดังกล;าวไดGองคgความรูGใหม; นวัตกรรมหรือทางเลือก

ใหม;ใหGแก;พ้ืนท่ีอย;างไร และอธิบายปรากฏการณgท่ีเกิดข้ึนจากผลการดำเนินงานใหGเปOนรูปธรรม

รวมท้ังเสนอและการทำงานในข้ันตอนต;อไป 

บรรณานุกรม 

 

การรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผูGเขียนไดGใชGอGางอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียง

รายการตามลำดับอักษรชื ่อผู Gแต;ง ภายใตGหัวขGอ เอกสารอGางอิง สำหรับผลงานวิชาการ

ภาษาไทยหรือ Reference สำหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใชGรูปแบบการเขียน

เอกสารอGางอิงแบบ APA (American Psychological Association) ตัวอย;างการเขียน

เอกสารอGางอิงมีดังน้ีหนังสือ 

ช่ือผูGแต;ง . ป�ท่ีพิมพg . ช่ือเร่ือง. (ฉบับพิมพg). สถานท่ีพิมพg. ผูGจัดพิมพg : 

        ตัวอย;าง พรพิมลตรีโชติ .2542 .ชนกลุMมน8อยกับรัฐบาลพมMา. กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัย. 

 บทความ   

 ช่ือผูGแต;ง .ป�ท่ีพิมพg(บรรณาธิการ) .ช่ือบทความ .ในช่ือบรรณาธิการ., ช่ือเร่ืองท่ีฉบับพิมพg. 

หนGา. : สถานท่ีพิมพg (ปรากฏบทความผูGจัดพิมพg) 

 ตัวอย;าง ณรงคg เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ), 1999 จุดเปล่ียนแหMงยุคสมัย. 90-141. กรุงเทพฯ:  

ศูนยgศึกษาเศรษฐศาสตรgการเมือง คณะเศรษฐศาสตรg จุฬาลงกรณgมหาวิทยาลัย 

 

  บทความในวารสาร 

  ช่ือผูGแต;ง. ป�ท่ีพิมพg. “ช่ือบทความ.” ช่ือวารสาร. ป�ท่ี (ลำดับท่ี), เลขหนGาท่ีปรากฏบทความ. 

 ตัวอย;าง พุทธชาด โปธิบาล และนานันทg ตรงดี. 2541. “สถานะของภาษาตากใบในภาษาถิ ่น”. 

วารสารสงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตร>และมนุษยศาสตร>. 4, 2: 167-187. 

 

  สาระสังเขปจากฐานข8อมูล CD-Row 

  ชื่อผูGแต;ง. ป�ที่พิมพg. ชื่อบทความ (ซีดีรอม). ชื่อวารสาร, ป�ที่ (ลำดับที่), เลขหนGาที่ปรากฏ

บทความในวารสาร, สาระสังเขปจาก: ช่ือฐานขGอมูลและหมายเลขเอกสารเพ่ือการสืบคGน 

 ตัวอย;าง Preston, W” 1982. Poetry ideas in teaching literature and writing to foreign 

student (CD-ROM). TESOL quarterly, 16, 489-502. Abstract from: Dialog File: ERIC Item: EJ274529 

  วิทยานิพนธ> 

  ช่ือผูGแต;ง. ป�ท่ีพิมพg. “ช่ือวิทยานิพนธg.” ระดับวิทยานิพนธgหรือปริญญานิพนธgมหาวิทยาลัย. 



 ตัวอย;าง เบ็ญจรัช เวชวิรับ. 2541. “การศึกษาปlจจัยที่มีผลกระทบต;อมูลค;าการใหGสินเชื่อเพื่อการ

ส;งออกและนำเขาของสถาบันการเงินไทย.” วิทยานิพนธgปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตรgบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรg. 

   

  แหลMงสารสนเทศบนอินเตอร>เน็ต 

  ชื่อผูGแต;ง. ป�ที่พิมพg. “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร. ป�ที่หรือเล;มที่, ฉบับที่ สืบคGนเมื่อวันที่ เดือน

ป�, จากแหล;งท่ีอยู;บนอินเตอรgเน็ต 

 ตัวอย;าง Indick,W.2002. “Gender Differences in Moral Judgment. Is Non-Consequential 

Reasoning a Factor?” Current Research in Social Psychology. 5,2 Retrieved November 11.2002, 

from http://www.uiowa.edu/grpproc/crisp/ crisp5.2htm 

 

ประวัติผู8เขียน (พร8อมรูปภาพ) 

 

1. ช่ือ-สกุล 

สังกัด / หน;วยงาน  :  คณะ / สาขา /กลุ;มวิชา  

การศึกษา : วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย 

E-mail : 

ผลงานทางวิชาการ :  

 

 

2.ช่ือ-สกุล 

สังกัด / หน;วยงาน  :  คณะ / สาขา /กลุ;มวิชา  

การศึกษา : วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย 

E-mail :  

ผลงานทางวิชาการ :  

 

 

  

3.ช่ือ-สกุล 

สังกัด / หน;วยงาน  :  คณะ / สาขา /กลุ;มวิชา  

การศึกษา : วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย 

E-mail : 

ผลงานทางวิชาการ :  



แบบตัวอยMางลิขสิทธ์ิ 

เคร่ืองล8างผักโดยใช8เทคโนโลยีฟองขนาดจ๋ิว 

ISBN XXX-XXX-XXX-XXX-X 

ISBN XXX-XXX-XXX-XXX-X (E-book) 

ปรึกษา 

รองศาสตราจารยgศีลศิริ   สง;าจิตร 

ดร.สุรพล    ใจวงศgษา 

ผู8เขียน/เรียบเรียง 

มานิตยg     อินทรgดำเช้ือ 

ดร.อนันตg      วงจันทรg 

นาวี       นันต£ะภาพ 

กองบรรณาธิการ 

ผูGช;วยศาสตราจารยgเกรียงไกร   ธารพรศรี 

ผูGช;วยศาสตราจารยgนทีชัย   ผัสดี 

ผูGช;วยศาสตราจารยg ดร.สุรีวรรณ   ราชสม 

นายพิษณุ     พรมพราย 

นายนริศ      กำแพงเเกGว 

ว;าท่ี ร.ต.รัชตgพงษg    หอชัยรัตนg 

นางสาวทิน     อ;อนนวล 

นายวิษณุลักษณg     คำยอง 

นางสาวสุธาสินี     ผูGอยู;สุข 

นายจักรรินทรg     ช่ืนสมบัติ 

นางสาวรัตนาภรณg    สารภี 

ว;าท่ี ร.ต.เกรียงไกร   ศรีประเสริฐ 

นางสาวเสาวลักษณg    จันทรgพรหม 

นางสาวอารีรัตนg     พิมพgนวน 

 

จัดทำโดย 

สถาบันถ;ายทอดเทคโนโลยีสู;ชุมขน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลGานนา 

98 หมู; 8 ตำบลป¤าป¥อง อำเภอคอยสะเก็ค จังหวัดเขียงใหม; 50220 

พิมพ>คร้ังท่ี 1 

บริษัท เชียงใหม; พร้ินทgต้ิง จำกัด 

213 ถนน มหิดล ตำบลป¤าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม; เขียงใหม; 50100 



แบบตัวอยMางสรุปสำหรับการเผยแพรMเปEน E-book 

การผลิตกระเบ้ืองหลังคาโบราณทำมือดGวยซีเมนตg 

 

หริพล ธรรมนารักษg 

มนตgชัย ปlญญาทอง 

 

เชียงใหม; : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลGานนา, 2563 

จำนวน 40 หนGา 

 

ISBN 978-974-625-xxx-x (ทางกองบรรณาธิการจะเปOนดำเนินการ) 

ISBN 978-974-625-xxx-x (eBook) (ทางกองบรรณาธิการจะเปOนดำเนินการ) 

  

เก่ียวกับหนังสือ : 

หนังสือเรื่อง "การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทำมือดGวยซีเมนตg" เล;มนี้ ถ;ายทอดองคgความรูGเกี่ยวกับ การผลิต

กระเบื้องหลังคาโบราณ หรือกระเบื้องว;าวเปOนกระเบื้องที่มีมาแต;โบราณมีเอกลักษณgเฉพาะมีความโดดเด;น

สวยงาม มักถูกใชGในการมุงหลังคาสถาปlตยกรรม อาคาร สิ่งก;อสรGางหรือศาสนสถานต;างๆ การผลิตกระเบื้อง

หลังคาโบราณทํามือดGวยซีเมนตgดGวยกรรมวิธีผลิตแบบดั้งเดิม ซึ ่งเปOนการถ;ายทอดองคgความรู Gระหว;าง 

นักวิชาการร;วมกับชุมชน ก;อใหGเกิดประโยชนgในการบูรณะซ;อมแซมอาคาร หรือสถาปlตยกรรม ประกอบดGวย

เนื้อหาเกี่ยวกับ ความเปOนมา ของกระเบื้องว;าว (กระเบื้องหลังคา โบราณ) แนวคิดหรือหลักการออกแบบพิมพg

กระเบ้ืองหลังคาโบราณรวมถึง วัตถุดิบท่ีใชG และข้ันตอนวิธีการผลิตกระเบ้ืองหลังคาโบราณทํามือดGวยซีเมนตg 

 

คำสำคัญ (Keyword) : 

#กระเบ้ือง 

#วัสดุมุงหลังคา 

#กระเบ้ืองมุงหลังคา 

#กระเบ้ือง -- การผลิต 

#กระเบ้ือง -- มาตรฐาน 

  

คำนำ : 

หนังสือองคgความรูGการผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณ ทํามือดGวยซีเมนตgเล;มนี้ เปOนหนังสือเกี่ยวกับการถ;ายทอด

องคgความรูGการผลิตกระเบ้ืองหลังคาโบราณ หรือกระเบ้ืองว;าวเปOนกระเบ้ืองท่ีมีมาแต;โบราณมีเอกลักษณgเฉพาะ

มีความโดดเด;นสวยงาม มักถูกใชGในการมุงหลังคาสถาปlตยกรรม อาคาร สิ่งก;อสรGางหรือศาสนสถานต;างๆ โดย

ผูGเขียนไดGลงไปในชุมชนของวัดร;องก£อ ตําบลแม;ดGา อําเภอแม;จัน จังหวัดเชียงราย เปOนวัดที่มีประวัติการสรGาง



ยาวนานมากว;ารGอยป�พบว;าอาคารสิ่งก;อสรGางยังคงใชGกระเบื้องว;าว ในการมุงอาคารสิ่งก;อสรGาง ดGวยเหตุนี้ทาง

ชุมชนและวัดจึงมีความตGองการที่จะอนุรักษg นี้ไวGโดยเฉพาะการมุงหลังคาดGวยกระเบื้องว;าว ผูGเขียนจึงเล็งเห็น

ความสําคัญของการอนุรักษg รูปแบบของสถาปlตยกรรมน้ีไวGโดยเฉพาะกระเบ้ืองหลังคาโบราณแบบด้ังเดิมใหGอยู;

คู;กับ ชุมชนต;อไป 

 

จึงเปOนที่มาของการถ;ายทอดองคgความรูGสู;ชุมชน เก่ียวกับการผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณ ทํามือดGวยซีเมนตg 

ดGวยกรรมวิธีผลิตแบบดั้งเดิม ซึ่งเปOนการถ;ายทอดองคgความรูGระหว;าง นักวิชาการร;วมกับชุมชน ก;อใหGเกิด

ประโยชนgแก;ชุมชนในการบูรณะซ;อมแซมอาคาร หรือสถาปlตยกรรมที่สามารถร;วมมือกันทําไดGในชุมชนและยัง

ก;อเกิดความเขGมแข็งใน ชุมชนอีกท้ังยังอนุรักษgสถาปlตยกรรมด้ังเดิมไวGไดGอีกดGวย หวังว;าหนังสือองคgความรูG การ

ผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทํามือดGวยซีเมนตgเล;มนี้จะเปOนประโยชนgต;อผูGที่สนใจหรือตGองการ ศึกษาการผลิต

กระเบื้องหลังคาโบราณทํามือดGวยซีเมนตg เพื่อเปOนการพัฒนาหรือต;อยอดตลอดจน การประยุกตgใชGในรูปแบบ

อ่ืนๆ เพ่ือก;อใหGเกิดประโยชนgแก;ชุมชน สังคม ต;อไป 


