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โครงราง

● ตําราคืออะไร?
● ทําไมจึงตองเพิ่มคุณภาพตํารา?
● ทําอยางไรตํารา (กับหนังสือวิชาการ) จึงจะมีคุณภาพมากขึ้น?
● หนังสือ "ปรัชญาภาษา"
● ดรรชนี

● ฝกหัดทําดรรชนีเบื้องตน



ควันหลงจากเมื่อเชา

ความแตกตางระหวาง plagiarism กับ 
copyright violation



ตํารากับหนังสือจะมีคุณภาพไดอยางไร?

 



ตําราคืออะไร?

 



กอนอื่นก็ตองถามวาตําราไมใชอะไรเสียกอน

 



เราจะเขาใจดีขึ้น ถาคิดตรงกันวาตําราแปลวา 
"textbook" ในภาษาอังกฤษ

 



สวนหนังสือวิชาการเรียกวา "academic 
book" 

 



ขอแตกตางสําคัญที่สุด: ตําราเสนอความรูเกา 
หนังสือวิชาการเสนอความรูใหม

 



ตัวอยางของตํารา

 



 ตํารา







ตัวอยางของหนังสือ

 



หนังสือ



ตํารากับหนังสือจะมีคุณภาพไดอยางไร?

 



องคประกอบของคุณภาพ

● เชิงกายภาพ

○ รูปเลม

○ เลยเอาท

● เชิงเนื้อหา

○ ในที่นี้เราจะพูดเฉพาะเรื่องคุณภาพของเนื้อหาเทานั้น



องคประกอบคุณภาพดานเนื้อหา

●สวนประกอบของหนังสือทั้งหมดตองตอบคําถามใหไดวา 
สวนตางๆเหลานี้มีบทบาทอยางไรกับเปาหมายโดยรวมของหนังสือเลมนั้น

● เปาหมายดังกลาวตองเปนเปาหมายที่มีคุณคาเพียงพอดวย 



ดรรชนีคืออะไร?

 



ดรรชนี

[ดดัชะน]ี น. นวิช,ี ราชาศพัทใ์ชว้า่ พระดรรชน,ี ดชัน ีก็ใช.้ 
(ส. ตรฺชน;ี ป. ตชฺชน)ี.

[ดดัชะน]ี (คณติ) น. 
จํานวนทเีขยีนไวบ้นมมุขวาของอกีจํานวนหนงึซงึเรยีกวา่ 
ฐาน เพอืแสดงการยกกําลงัของฐานนัน เชน่ ๓๒ ๒ 
เป็นดรรชนขีอง ๓; 
ตวัเลขอตัราสว่นซงึอาจเปลยีนแปลงไดใ้นระยะเวลาหนงึ 
เชน่ ดรรชนคีา่ครองชพี; ดชัน ีก็ใช.้ (อ. index number).



ดรรชนี

น. 
บญัชคํีาเรยีงตามลําดบัอกัษรทพีมิพไ์วส้ว่นทา้ยของหนังสอื
เลม่ รวบรวมคําสําคญั ๆ ซงึมกีลา่วถงึในหนังสอืเลม่นัน 
โดยบอกเลขหนา้ทมีคํีานัน ๆ 
ปรากฏอยูเ่พอืสะดวกแกก่ารคน้, ดชัน ีก็ใช.้



American National Standards Institute 
(ANSI)
"A systematic guide to items contained in or concepts derived 
from a collection. These items or concepts are represented by 
entries arranged in a searchable order, such as alphabetical, 
chronological, or numerical. this order is normally different from 
that of the items in or concepts in the collection itself."



British Standards Institution

"A systematic arrangement of entries designed to enable users 
to locate information in a document." 



Mulvany, Indexing Books

"An index is a structured sequence--resulting from a thorough 
and complete analysis of text--of synthesized access points to 
all the information contained in the text. The structured 
arrangement of the index enables users to locate inormation 
efficiently."



Purposes of Index

● Identify and locate relevant information within the material 
being indexed.

● Discriminate between information on a subject and passing 
mention of a subject.

● Exclude passing mention of subjects that offers nothing 
significant to the potential user.

● Analyze concepts treated in the document so as to produce 
a series of headings based on its terminology.

● Indicate relationships between concepts.



Purposes of Index (contd.)

● Group together information on subjects that is scattered by 
the arrangement of the document.

● Synthesize headings and subheadings into entries.
● Direct the user seeking information under terms not chosen 

for the index headings to the headings that have been 
chosen, by means of cross-reference.

● Arrange entries into a systematic and helpful order.

Mulvany, Indexing Books, pp. 5-
6.



เหตุใดดรรชนีจึงเปนสวนประกอบสําคัญของหนังสือห

รือตําราที่มีคุณภาพ?

 



ดรรชนีประเภทตางๆ

●ดรรชนีรายชื่อ (index of names)
●ดรรชนีเนื้อหา (subject index)



ตัวอยางดรรชนีรายชื่อ

เพลโต, 90, 92, 95, 121, 155, 201
โสกราตีส, 31, 44, 56, 88, 90, 91
อริสโตเติล, 22, 25, 90, 93, 101, 122, 134, 203, 211



ตัวอยางดรรชนีเนื้อหา

dogs
    breeding of, 134-139
    breeds listed, 15-19
    longevity, 23-25
    nutritional requirements, 90-93
    training, 45-47
    whelping of puppies, 142-145
    See also American Kennel Club



คําอะไรบางที่ควรเก็บในดรรชน?ี

● คําสําคัญในเนื้อหาของหนังสือ

● ชื่อบุคคล

● ชื่อสถานที ่(ถาเกี่ยวของกับเนื้อหา)
● คําสําคัญบางคํามีเนื้อหาละเอียดมาก (ถาเปนหัวขอหลักของหนังสือเลมนั้น) ในกรณีนี้ตองมีหัวขอยอย

● การตัดสินใจวาหัวเรื่องใดเปนหัวขอยอยเปนเรื่องละเอียดออน ตองใชศิลปะพอสมควร


