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ความหมายของตาํรา
• ตาํรา 
เป็นผลงานเขยีนทางวชิาการทีเ่รยีบเรยีงขึน้
อยา่งเป็นระบบ ครอบคลมุเนือ้หาสาระของทัง้
วชิา หรอืสว่นหนึ่งของวชิาทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึ
ความสามารถในการถา่ยทอดวชิาใน
ระดบัอดุมศกึษาในการเรยีนการสอนใน
หลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา



ผลงานทางวชิาการทีเ่ป็น “ตาํรา” นี ้อาจ
ไดร้บัการพฒันาขึน้มาจากเอกสารคาํ
สอน จนถงึระดบัทีม่คีวามสมบูรณ์
ทีสุ่ด ซึง่ผูอ้า่นอาจเป็นบคุลอืน่ทีม่ใิช่
ผูเ้รยีนในวชิานั้น แตส่ามารถอา่นและทาํ
ความเขา้ใจในสาระของตาํรานั้นดว้ย
ตนเองได ้โดยไม่ตอ้งเขา้ศกึษาในวชิานั้น



รูปแบบของตาํรา
เป็นรูปเล่มทีป่ระกอบดว้ยคาํนํา สารบญั เนือ้

เร ือ่ง การอธบิายหรอืการวเิคราะห ์การสรุป การอา้งองิ 
และบรรณานุกรม ทัง้นี ้อาจมกีารอา้งองิแหล่งขอ้มูลที่
ทนัสมยั และครบถว้นสมบูรณ์

การอธบิายสาระสาํคญัมคีวามชดัเจน โดยอาจใช ้
ขอ้มูล  แผนภาพ ตวัอย่าง หรอืกรณีศกึษาประกอบ จนผูอ้า่น
สามารถทาํความเขา้ใจในสาระสาํคญันั้นไดโ้ดยเบ็ดเสรจ็



การเผยแพรต่าํรา

1.  ดว้ยวธิกีารพมิพโ์ดยโรงพมิพ ์(printing house)
หรอืสาํนักพมิพ ์(publishing house) หรอืการถา่ย
สาํเนาเย็บ  เป็นรปูเลม่ หรอืทาํในรปูแบบอืน่ๆ
2. โดยสือ่อเิล็กทรอนิกสอ์ืน่ๆ เชน่ การเผยแพรใ่นรปูของ
     ซดีรีอม ฯลฯ 



การเผยแพรต่าํรา (ตอ่)

•  การเผยแพรต่อ้งเป็นไปอยา่งกวา้งขวางมากกวา่การใชใ้นการ
เรยีนการสอนวชิาตา่งๆในหลกัสตูรเทา่นั้น
• จาํนวนพมิพเ์ป็นดชันีหนึ่งทีอ่าจแสดงการเผยแพรไ่ดอ้ย่าง
   กวา้งขวาง อาจใชด้ชันีอืน่วดัความกวา้งขวางในการเผยแพร่
ไดเ้ชน่กนั
• ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองการเผยแพรจ่าก
   คณะกรรมการของสถาบนัอดุมศกึษา คณะ และ/หรอืสถาบนั
ทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิานั้นๆ
• ตอ้งใชใ้นการเรยีนการสอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หนึ่งภาค
การศกึษา



ลกัษณะคณุภาพของตาํราระดบัดี

•  เป็น“ตาํรา” ทีม่เีนือ้หาสาระทางวชิาการ 
ถูกตอ้ง สมบูรณ ์และทนัสมยั

•  มแีนวคดิและการนําเสนอทีช่ดัเจน เป็น
ประโยชนก์ารเรยีนการสอน
ระดบัอดุมศกึษา



ลกัษณะคณุภาพของตาํราระดบัดมีาก
•  เป็น “ตาํรา” ทีม่เีนือ้หาสาระทางวชิาการ ถกูตอ้ง สมบรูณ ์และ
ทนัสมยั

• มแีนวคดิและการนําเสนอทีช่ดัเจน เป็นประโยชนก์ารเรยีนการสอน
ระดบัอดุมศกึษา

•  มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรู ้หรอืวธิกีารทีท่นัสมยัตอ่
 ความกา้วหนา้ทางวชิาการ และเป็นประโยชนต์อ่วงวชิาการ

• มกีารสอดแทรกความคดิรเิร ิม่และประสบการณ ์หรอืผลงานวจิยัของ
ผูเ้ขยีนทีเ่ป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึความรูท้ีเ่ป็นประโยชนต์อ่การเรยีนการ
สอน

•  สามารถนําไปใชอ้า้งองิหรอืนําไปปฏบิตัไิด ้



ลกัษณะคณุภาพของตาํราระดบัดเีดน่
• เป็น“ตาํรา” ทีม่เีนือ้หาสาระทางวชิาการ ถกูตอ้ง สมบรูณ ์และทนัสมยั
• มแีนวคดิและการนําเสนอทีช่ดัเจน เป็นประโยชนต์อ่วงวชิาการ
• มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรู ้หรอืวธิกีารทีท่นัสมยัตอ่

 ความกา้วหนา้ทางวชิาการ และเป็นประโยชนต์อ่วงวชิาการ
• มกีารสอดแทรกความคดิรเิร ิม่และประสบการณ ์หรอืผลงานวจิยัของผูเ้ขยีน
ทีเ่ป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึความรูท้ีเ่ป็นประโยชนต์อ่การเรยีนการสอน

•  สามารถนําไปใชอ้า้งองิหรอืนําไปปฏบิตัไิด ้
• มลีกัษณะเป็นงานบกุเบกิทางวชิาการ และมกีารสงัเคราะหจ์นถงึระดบัทีส่รา้ง
องคค์วามรูใ้หม่ (body of knowledge) ในเร ือ่งใดเร ือ่งหนึ่ง

• มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้ตอ่เนื่อง 
• เป็นทีเ่ช ือ่ถอืและยอมรบัในวงวชิาการ หรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาต ิ
และ/หรอืนานาชาติ



ความหมายของหนงัสอื
• หนงัสอื เป็นผลงานทางวชิาการทีเ่รยีบเรยีงขึน้โดยมี
รากฐานทางวชิาการทีม่ ัน่คง และใหท้ศันะของผูเ้ขยีนที่
สรา้งเสรมิปัญญาความคดิ และสรา้งความแข็งแกรง่ทาง
วชิาการใหแ้กส่าขาวชิานั้นๆ และ/หรอืสาขาทีเ่กีย่วเนื่อง มี
ความตอ่เนื่องเช ือ่มโยงในเชงิเนือ้หาและครอบคลมุโดยไม่
จาํเป็นตอ้งสอดคลอ้งหรอืเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ
หลกัสตูร หรอืของวชิาหนึ่งวชิาใดในหลกัสตูร และไม่
จาํเป็นตอ้งนําไปใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในวชิาหนึ่ง
วชิาใด ทัง้นีเ้นือ้หาสาระของหนังสอืตอ้งมคีวามทนัสมยั 
เมือ่พจิารณาถงึวนัทีจ่ดัพมิพ ์



รูปแบบของหนงัสอื

เป็นรูปเล่มทีป่ระกอบดว้ยคาํนํา สารบญั เนือ้
เร ือ่ง การวเิคราะห ์การสรุป การอา้งองิ และ
บรรณานุกรม ทัง้นี ้อาจมกีารอา้งองิแหล่งขอ้มูลที่
ทนัสมยั และครบถว้นสมบูรณ์

การอธบิายสาระสาํคญัมคีวามชดัเจน โดยอาจใช ้
ขอ้มูล  แผนภาพ ตวัอย่าง หรอืกรณีศกึษาประกอบ จนผูอ้า่น
สามารถทาํความเขา้ใจในสาระสาํคญันั้นไดโ้ดยเบ็ดเสรจ็



การเผยแพรห่นงัสอื

1.  ดว้ยวธิกีารพมิพโ์ดยโรงพมิพ ์(printing house)
หรอื สาํนักพมิพ ์(publishing house) หรอืการถา่ย
สาํเนาเย็บ  เป็นรปูเลม่ หรอืทาํในรปูแบบอืน่ๆ
2. โดยสือ่อเิล็กทรอนิกสอ์ืน่ๆ เชน่ การเผยแพรใ่นรปูของ
     ซดีรีอม ฯลฯ 



การเผยแพรห่นงัสอื (ตอ่)

•  ตอ้งเป็นไปอยา่งกวา้งขวางมากกวา่การใชใ้นการเรยีนการ
สอนวชิาตา่งๆในหลกัสตูรเทา่นั้น
• จาํนวนพมิพเ์ป็นดชันีหนึ่งทีอ่าจแสดงการเผยแพรไ่ดอ้ย่าง
   กวา้งขวาง
• อาจใชด้ชันีอืน่วดัความกวา้งขวางในการเผยแพรไ่ดเ้ชน่กนั
• ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองการเผยแพรจ่าก
   คณะกรรมการของสถาบนัอดุมศกึษา คณะ และ/หรอืสถาบนั
ทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิานั้นๆ
• ตอ้งเผยแพรสู่ส่าธารณชนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 4 เดอืน



ลกัษณะคณุภาพของหนงัสอืระดบัดี

•  เป็น“หนังสอื” ทีม่เีนือ้หาสาระทางวชิาการ ถูกตอ้ง 
สมบูรณ ์และทนัสมยั

•  มแีนวคดิและการนําเสนอทีช่ดัเจน เป็นประโยชนต์อ่
วงวชิาการ



ลกัษณะคณุภาพของหนงัสอืระดบัดมีาก

•  เป็น “หนังสอื” ทีม่เีนือ้หาสาระทางวชิาการ ถกูตอ้ง สมบรูณ ์
และทนัสมยั

• มแีนวคดิและการนําเสนอทีช่ดัเจน เป็นประโยชนก์ารเรยีนการ
สอนระดบัอดุมศกึษา

•  มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรู ้หรอืวธิกีารทีท่นัสมยัตอ่
 ความกา้วหนา้ทางวชิาการ และเป็นประโยชนต์อ่วงวชิาการ

• มกีารสอดแทรกความคดิรเิร ิม่และประสบการณ ์หรอื
ผลงานวจิยัของผูเ้ขยีนทีเ่ป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึความรูท้ีเ่ป็น
ประโยชนต์อ่การเรยีนการสอน

•  สามารถนําไปใชอ้า้งองิหรอืนําไปปฏบิตัไิด ้



ลกัษณะคณุภาพของหนงัสอืระดบัดเีดน่

• เป็น“หนังสอื” ทีม่เีนือ้หาสาระทางวชิาการ ถกูตอ้ง สมบรูณ ์และทนัสมยั
• มแีนวคดิและการนําเสนอทีช่ดัเจน เป็นประโยชนต์อ่วงวชิาการ
• มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรู ้หรอืวธิกีารทีท่นัสมยัตอ่

 ความกา้วหนา้ทางวชิาการ และเป็นประโยชนต์อ่วงวชิาการ
• มกีารสอดแทรกความคดิรเิร ิม่และประสบการณ ์หรอืผลงานวจิยัของผูเ้ขยีน
ทีเ่ป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึความรูท้ีเ่ป็นประโยชนต์อ่การเรยีนการสอน

•  สามารถนําไปใชอ้า้งองิหรอืนําไปปฏบิตัไิด ้
• มลีกัษณะเป็นงานบกุเบกิทางวชิาการ และมกีารสงัเคราะหจ์นถงึระดบัทีส่รา้ง
องคค์วามรูใ้หม่ (body of knowledge) ในเร ือ่งใดเร ือ่งหนึ่ง

• มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้ตอ่เนื่อง 
• เป็นทีเ่ช ือ่ถอืและยอมรบัในวงวชิาการ หรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาต ิ
และ/หรอืนานาชาติ



ตาํราหรอืหนงัสอืทีด่ี

• มเีนือ้หาตรงตามชือ่ของตาํราหรอืหนังสอื
• มเีนือ้หาถกูตอ้งและครบถว้นตามหลกัวชิาการ
• ใชภ้าษาทีอ่า่นเขา้ใจง่ายและใชภ้าษาไทยใหม้ากทีส่ดุ 
• ทกุคนสามารถอา่นเขา้ใจและไดค้วามหมายเดยีวกนั
• หลกีเลีย่งการใชค้าํหรอืภาษาทีเ่ป็นศพัทว์ชิาการมากเกนิไป
• ใชค้าํศพัทว์ทิยาศาสตรต์ามราชบณัฑติฯ



แนวทางการประเมนิตาํรา/หนังสอื

๑.  เนือ้หาสาระวชิาการ ถกูตอ้ง ตรงตามชือ่เร ือ่ง ตาํรา/หนังสอื  

๒.  เนือ้หาสาระวชิาการ การอา้งองิสมบรูณแ์ละทนัสมยั 

๓.  เรยีบเรยีงเนือ้หาทีม่รีะบบระเบยีบ ใชภ้าษาเขยีน อา่นเขา้ใจ
ง่าย 

๔.  มแีนวคดิการนําเสนอชดัเจน มปีระโยชนท์างวชิาการใน
ระดบัอดุมศกึษา 

๕.  มกีารสงัเคราะหค์วามรูท้นัตอ่ความกา้วหนา้ทางวชิาการ



ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขยีนหนังสอื
ทีม่คีณุภาพ   



ผูเ้ขยีน

ดา้นกายภาพ 
• ทีท่ํางาน อปุกรณส์ะดวก
• หนังสอื เอกสาร อนิเตอรเ์น็ท
• ครอบครวั
• ไม่มงีานบรหิารมาก 
• มทีนุ
• ผูร้ว่มงาน

คณุภาพ
• พืน้ฐานความรูด้ี
• มฉีันทะในการเขยีน 
• มวีตัถปุระสงคใ์นการเขยีน
ชดัเจน 

• มงีานวจิยัและ พฒันา 
• สมาธิ
• ใฝ่รู ้
• รกัด ี



ตาํรา องคป์ระกอบด ี

กายภาพ 
• เคา้โครงเรอืง
• รปูแบบ (Format) 
• ตวัอย่าง กรณีศกึษา
• ภมูปิัญญาทอ้งถิน่
• ภาพประกอบ
• เอกสารอา้งองิ (เขา้ถงึตน้ฉบบั 
ทนัสมยั เป็นทีย่อมรบั) 

• ดชันี 

คณุภาพ 
• เนือ้หาสมบรูณ ์ถกูตอ้ง ทนัสมยั
• ความครบถว้นตามหลกัสตูร
• ความครบถว้นทางวชิาการ
• ภาษาง่ายชดั คงเสน้คงวา 
• การเรยีบเรยีงตอ่เนื่อง 
• แตกตา่งจากหนังสอือืน่
• การมตีวัตนของผูเ้ขยีนอยู่ใน
ผลงาน

• ความเป็นเหตเุป็นผล 
• ความลกึซึง้



ผูอ้า่น

กายภาพ
• บทไม่ยาวเกนิไป 
• สรปุทา้ยบท 
• ไม่อา้งองิกลบัไปกลบัมาระหวา่ง
บท 

• สอดแทรกภาพ
• รปูเลม่ไม่เทอะทะ กระดาษแผ่ง่าย
• ตวัอกัษรใหญ ่ชดัเจน 
• ราคาเหมาะสม 

คณุภาพ 
• อา่นง่าย สบาย สนุก สะดวก 
• เร ือ่งสมบรูณใ์นทีเ่ดยีว 
• ภาษาง่าย คงเสน้คงวา
• เหมาะสมกบัพืน้ความรู ้ 



แนวทางการเขียนเนื้อหาแต่ละบท

องค์ประกอบของบท

1. กล่าวนํา/คํานํา

2. เนื้อเรื่อง

3. สรุป

4. การทบทวนบทเรียนหรือคําถามท้ายบท

5. บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง

6. ดัชนี



แนวทางการเขียนเนื้อหาแต่ละบท

องค์ประกอบ แนวการเขียน จุดเด่น

คํานํา/กล่าวนํา

(Introduction)

-ความเป็นมาและความสําคัญของเนื้อหา

-จะศึกษาเรื่องอะไรบ้าง

-มีวัตถุประสงค์อย่างไร

-เป็นส่วนตอนต้นของบท จึงต้องเขียน

ให้ “ตื่นเต้น” (ต)

-มีความยาวร้อยละ 5-10 ของเนื้อหา

บท

เนื้อเรื่อง

(Content)

-เรียบเรียงเนื้อหาตามลําดับของเรื่อง

-นําเสนอที่น่าสนใจด้วยภาพ แผนภูมิ รูป

แบบจําลอง ฯลฯ

-เขียนให้สละสลวย

-เป็นส่วนกลางของบทต้องเขียนให้ 

“กลมกลืน” (ก)

-เชื่อมโยงกับคํานําและเรื่องของบท

-ความยาวร้อยละ 80-90

สรุป

(Conclusion or 

Summary)

-เขียนสรุปให้ครอบคลุมเนื้อหาทุกเรื่อง

-เขียนให้กะทัดรัดชัดเจน

-มีการเชื่อมโยงกับบทต่อไป

-เป็นส่วนจบเนื้อหาบท ต้องเขียนให้ 

“จับใจ” (จ)

-สรุปย่อให้เห็นเนื้อหาแต่ละเรื่องที่

กล่าวนําไว้

-ความยาวร้อยละ 5-10

ตําราเรียนควรมี 10-13 บท หนังสือควรมี 12-16 บท 

แต่ละบทควรมี 6-10 เรื่อง/ตอน แต่ละเรื่องควรมี 2-5 ประเด็น



องค์ประกอบของเล่ม
1. ปกนอกหรือปกหน้า และปกใน

2. คํานํา

3. สารบัญ

4. เนื้อหาบทต่างๆ

5. บรรณานุกรม  หรือ เอกสารอ้างอิง 

6. ภาคคําศัพท์

7. ดัชนี

8. ภาคผนวก (ถ้ามี)

9. ประวัติของผู้เขียน

10. ปกหลัง และรองปกหลัง



บรรณาธิกร

1. ผู้เขียนต้องบรรณาธิกร (Editing) งานเขียนของตนเองอย่างรอบคอบ 

         ไม่เข้าข้างตนเอง

2. มอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้บรรณาธิกร เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

         ความครอบคลุม ความลึกซึ้งของเนื้อหา และความสละสลวย

การบรรณาธิกร
และการประเมิน



แนวทางการประเมินคุณภาพ

1. ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน

2. เป็นการประเมินเพื่อตรวจแก้ไข ปรับปรุง และเติมเต็ม

3. ผู้ประเมินอาจเป็นคณะ หรือ คนเดียวก็ได้



กรอบการประเมินคุณภาพ

1. เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความถูกต้องสมบูรณ์

2. แนวคิดและการนําเสนอชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ

3. สังเคราะห์และเสนอความรู้ หรือวิธีการที่ทันต่อความกา้วหน้าทาง

วิชาการ

4. สอดแทรกความคิดริเริ่ม และประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของ

ผู้เขียน

5. สามารถไปใช้อ้างอิงหรือปฏิบัติได้



ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง 

ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง 

ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ 

พระบรมราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก




