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คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 ตํารา 

คํานิยาม 

 

 

 

 

 
 

 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงข้ึนอยางเปนระบบ  ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือ
เปนสวนหนึง่ของวิชา หรือของหลักสตูรก็ได ทีส่ะทอนใหเห็นถงึความสามารถในการ
ถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสตูรระดับอุดมศึกษา  
            เนื้อหาสาระของตําราตองมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผูขอย่ืนเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 
             ทั้งนี้ผูขอจะตองระบุวิชาที่เก่ียวของในหลักสตูรที่ใชตําราเลมที่เสนอขอตําแหนง
ทางวิชาการดวย 
             ผลงานทางวิชาการที่เปน “ตํารา” นี้อาจไดรับการพัฒนาข้ึนจากเอกสารคําสอน 
จนถึงระดับที่มีความสมบูรณที่สุด ซึ่งผูอานอาจเปนบุคคลอ่ืนที่มิใชผูเรียนในวิชานั้น แต
สามารถอานและทําความเขาใจในสาระของตํารานั้นดวยตนเองได โดยไมตองเขาศึกษาใน
วิชานั้น  
 
เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห การสรุป  
การอางอิงและบรรณานุกรม  ทัง้นี้อาจมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวน
สมบูรณ  
             การอธิบายสาระสําคัญมีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนัน้ไดโดยเบ็ดเสร็จ 

มีวิธีการเผยแพร ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE)  
            หรือ โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม 
            หรือทําในรูปแบบอ่ืนๆ   
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอมฯลฯ  
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการ
เรียนการสอนวิชาตางๆ ในหลักสตูรเทานัน้  จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึง่ที่อาจแสดงการ
เผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
            ทั้งนีต้องไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชานั้น  และ
ตองใชในการเรียนการสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา  
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คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 ตํารา 

 
 
 
 
 
 
ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
              เมื่อไดมีการพิจารณาประเมนิคุณภาพของ “ตํารา” ไปแลว  การนํา “ตํารา” นั้น
ไปแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน “ตํารา” เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและใหมีการประเมินคณุภาพ “ตํารา” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทําได แตจะตองทํา
การเผยแพร “ตํารา” นั้นใหมอีกครัง้หนึง่ 
 

ระดับด ี     เปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและ
การนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการทีท่ันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ

และเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปนการ

แสดงใหเห็นถงึความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
๓. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัตไิด 

ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองค

ความรูใหม  (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 
๓. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ก่ียวของในระดับชาติ และ/หรือ

นานาชาติ  
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