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ประเภทผลงานทางวิชาการ 
 1. วิจัย 
 2. งานลักษณะอื่นงาน 
 3. รับใช้สังคม 
 4. ต ารา หนังสือ บทความวิชาการ 
 



นิยามต ารา  
 งานวิชาการที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทั้งวิชาหรือ
เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ซึ่งเกิดจากการน าข้อค้นพบจากทฤษฎี 
จากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษา
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์
ที่ผู้เขียนก าหนดให้เป็นแกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อย
อื่นอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถภาพ
ตามหลักการเขียนที่ดี ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ 
และให้ความรู้ใหม่ อันเป็นความรู้ส าคัญที่มีผลให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้น ๆ 



นิยามต ารา (ต่อ)  
 เนือ้หาสาระของต าราต้องมีความ
ทนัสมัยเม่ือพจิารณาถงึวันที่ผู้ขอย่ืนเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ทัง้นี ้
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องระบุวิชาที่
เก่ียวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอ
ขอต าแหน่งทางวิชาการด้วย 



นิยามต ารา (ต่อ)  
  “ต ารา” อาจพฒันาขึน้จากเอกสารค าสอนจนถงึ
ระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอ่ืนที่
มใิช่ผู้เรียนในวชิานัน้ แต่สามารถอ่านและท าความเข้าใจ
ในสาระของต ารานัน้ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษา
ในวชิานัน้   

 ผลงานทางวชิาการที่เคยเสนอเป็นเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไปแล้ว จะน ามา
เสนอเป็นต าราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพฒันาจนเหน็ได้ชัด
ว่าเป็นต ารา 



รูปแบบต ารา 
  เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยค าน า สารบัญ เนือ้
เร่ือง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป การอ้างองิ 
บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า ทัง้นีค้วรมีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูลที่ทนัสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์  

 การอธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้
ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบจน
ผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนัน้ได้โดย
เบด็เสร็จ 



การเผยแพร่ต ารา 
 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง โดยต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมนิโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒใิน
สาขาวิชานัน้ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer 
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี ้

     ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพมิพ์ หรือ 

 ๒. การเผยแพร่โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น 
การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม, e-learning, 

online learning หรือ 



การเผยแพร่ต ารา (ต่อ) 
 ๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพมิพ์ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับ การเผยแพร่ดังกล่าวนัน้จะต้องเป็นไป
อย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ต่างๆ ในหลักสูตรเท่านัน้ จ านวนพมิพ์เป็นดัชนีหน่ึงที่
อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนี
อ่ืนวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน ทัง้นีต้้อง
ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จาก
คณะกรรมการของสถาบันอุดมศกึษา คณะหรือสถาบัน
ทางวชิาการที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชานัน้ 



การเผยแพร่ต ารา (ต่อ) 
 กรณีที่ได้มีการพจิารณาประเมินคุณภาพ
ของต าราแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
การน าต ารานัน้ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเตมิ
เนือ้หาในต าราเพื่อน ามาเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการครัง้ใหม่สามารถกระท าได้ 
แต่ให้มีการประเมินคุณภาพต าราที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขนัน้ใหม่อีกครัง้หน่ึง 



ลักษณะคุณภาพต ารา 
ระดับดี  

 เป็นต าราที่มีเนือ้หาสาระทางวิชาการ
ถูกต้อง สมบรูณ์ และทนัสมัยมีแนวคิดและการ
น าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา 



ลักษณะคุณภาพต ารา (ต่อ) 
ระดับดมีาก 

     ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดีและต้อง 
     ๑. มีการวเิคราะห์และเสนอความรู้หรือวธีิการที่ทนัสมัยต่อ
ความก้าวหน้าทางวชิาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
     ๒. มีการสอดแทรกความคดิริเร่ิมและประสบการณ์หรือ
ผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการแสดงให้เหน็ถงึความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
     ๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏบิัตไิด้ 



ลักษณะคุณภาพต ารา (ต่อ) 
ระดับดีเด่น  

 ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
 ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบกิทางวชิาการและมีการ
สังเคราะห์จนถงึระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of 
Knowledge) ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
 ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเน่ือง 
 ๓. เป็นที่เช่ือถือและยอมรับในวงวชิาการหรือ
วิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ



นิยามหนังสือ  
    เป็นงานวิชาการที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างรอบด้านและลึกซึง้ มีการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ 
ประกอบด้วยมโนทศัน์หลักที่เป็นแกนกลางและมโน
ทศัน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึง้ ใช้ภาษาที่
เป็นมาตรฐานทางวิชาการ ให้ทศันะของผู้เขียนที่สร้าง
เสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการให้แก่สาขาวิชานัน้ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 



นิยามหนังสือ (ต่อ)  
   เนือ้หาของหนังสือไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือ
เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือของวชิาใดวชิา
หน่ึงในหลักสูตร และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบ 
การเรียนการสอนในวชิาใดวิชาหน่ึง 
  เนือ้หาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเม่ือ
พจิารณาถงึวันที่ผู้ขอย่ืนเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ หากผลงานทางวชิาการที่เคยเสนอเป็นเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไปแล้ว จะน ามา
เสนอเป็นหนังสือไม่ได้ 



รูปแบบหนังสือ 
   เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ 
เนือ้เร่ือง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างองิ 

บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า ที่ทนัสมัยและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพ 

ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบด้วยก็ได้ ตาม
รูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปนี ้



รูปแบบหนังสือ(ต่อ) 
 ๑. เป็นงานที่นักวิชาการเขียนทัง้เล่ม 
(authored book) คือเอกสารที่ผู้เขียน
เรียบเรียงขึน้ทัง้เล่มอย่างมีเอกภาพ มี
รากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทศันะ
ของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญา ความคิด 
และสร้างความแข็งแกร่งทางวชิาการ 



รูปแบบหนังสือ(ต่อ) 
      ๒. เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหน่ึงใน
หนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน (book chapter) 
โดยจะต้องมีความเป็นเอกภาพของเนือ้หาวิชาการ 
ซึ่งผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนัน้
ได้โดยเบด็เสร็จในแต่ละบท และเป็นงานศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลด้วยวธีิวทิยาอันเป็นที่ยอมรับจน
ได้ข้อสรุปที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ 
หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้ 



รูปแบบหนังสือ(ต่อ) 
 กรณีที่ในแต่ละบทมีผู้เขียนหลายคน 

จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่าง
ชัดเจน 

 จ านวนบทที่จะน ามาแทนหนังสือ ๑ 
เล่ม ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 



การเผยแพร่หนังสือ  
   เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง โดย
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) 
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี ้
 ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
 



การเผยแพร่หนังสือ(ต่อ)  
 ๒. การเผยแพร่โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อาท ิ
การเผยแพร่ในรูปของซีดรีอม 
 ๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดย
ส านักพมิพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
 การเผยแพร่ดังกล่าวนัน้จะต้องเป็นไป
อย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน 
การสอนวชิาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านัน้ 



การเผยแพร่หนังสือ(ต่อ)  
 จ านวนพมิพ์เป็นดัชนีหน่ึงที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการ
เผยแพร่ได้เช่นกัน  กรณีที่ได้มีการพจิารณาประเมินคุณภาพ
ของหนังสือแล้ว ม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด การน าหนังสือ
นัน้ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเตมิเนือ้หาในหนังสือเพื่อน ามา
เสนอขอก าหนด ต าแหน่งทางวชิาการครัง้ใหม่ สามารถกระท า
ได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพหนังสือที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขนัน้ใหม่อีกครัง้หน่ึง 



ลักษณะคุณภาพหนังสือ 
ระดับดี  

 เป็นหนังสือที่มีเนือ้หาสาระทางวิชาการ
ถูกต้อง สมบรูณ์ และทนัสมัย มีแนวคิดและ 

การน าเสนอที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อวง
วิชาการ 



ลักษณะคุณภาพหนังสือ (ต่อ) 
ระดับดมีาก 

     ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดีและต้อง 
๑. มีการวเิคราะห์และเสนอความรู้หรือวธีิการที่ทนัสมัยต่อ
ความก้าวหน้าทางวชิาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคดิริเร่ิมและประสบการณ์หรือ
ผลงานวิจัยที่เป็นการแสดงให้เหน็ถงึความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
วงวชิาการ 
๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏบิัตไิด้ 



ลักษณะคุณภาพหนังสือ (ต่อ) 
ระดับดีเด่น  

 ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
 ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบกิทางวชิาการและมีการ
สังเคราะห์จนถงึระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of 
Knowledge) ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
 ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเน่ือง 
 ๓. เป็นที่เช่ือถือและยอมรับในวงวชิาการหรือ
วิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ



สรุปการเขียนต ารา หนังสือ 
1. เริ่มต้นด้วยบทน า จบด้วยบทสรุป 
2. จ านวน 9-12 บท แบ่งเป็นหน่วยหรือตอนได ้
3. ค าน าต าราระบุรายวิชาที่ใช้ประโยชน์ หนังสือ
ระบุกลุ่มเป้าหมาย 
4. แต่ละบทมีเนื้อหาหรือจ านวนหน้าใกล้เคียงกัน 
5. การเรียงบทตามเนื้อหาที่ต่อเนื่องกัน 
6. แต่ละบทมีเอกภาพ ตรงและครอบคลุมชื่อบท 



สรุปการเขียนต ารา หนังสือ 
7. ก่อนขึ้นหัวข้อหลักแต่ละบทมีเกริ่นน าเนื้อหาบท 
8. องค์ประกอบแต่ละหัวข้อมีเกริ่นน า เนื้อหา สรุป 
9. แต่ละหัวข้อมาเนื้อหามากพอและปริมาณพอกัน 
10. มีความคงที่ ทั้งลีลาการเขียน รูปแบบการอ้างอิง 
รูปแบบการเสนอ การก าหนดเลขข้อ ย่อหน้า ฯลฯ 
11. การเรียงล าดับการเสนอเป็นระบบ เช่น เรียงป ี



สรุปการเขียนต ารา หนังสือ 
12. มีการอ้างอิงที่หลากหลาย รายละเอียดมากพอ  
13. มีการสอดแทรกความคิดเชิงวิชาการและ
ประสบการณ์ของผู้เขียน หรือผลงานวจิัย 
14. ท้ายบท มสีรุป ต าราควรมีเอกสารอ้างอิง และ
อาจมีค าถามทบทวน  
15. ท้ายเล่มมีบรรณานุกรม ภาคผนวก ดัชนีค าค้น 


