
หลักเกณฑการใหคะแนนเว็บไซตหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย (คณะ) 

หนวยงาน เกณฑ รายละเอียดยอย คะแนน 

คณะ 

ประวัติหรือแนะนํา 

ประวัต ิ[1] 

3 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ 
[1] 
โครงสรางการบริหารงาน [1] 

ผูบริหาร/บุคลากร 

ผูบริหาร [1] 

4 
หัวหนาสาขาวิชา [1] 
กรรมการประจําคณะ [1] 
บุคลากร [1] 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา [1] 

3 เว็บไซตสาขาวิชาครบทุกสาขาฯ [1] 
หลักสูตรคราวๆ [1] 

ขอมูลหลักสูตร 
ช่ือแผนการศึกษา [1] 

2 
ขอมูลหลักสูตรใหดาวนโหลด [1] 

ขาวสาร กิจกรรม ขาวกิจกรรม ขาวประชาสัมพันธ [1] 1 

Link 
มหาวิทยาลัย [1] 

3 คณะ ศูนย สํานัก [1] 
ระบบสารสนเทศ [1] 

Sitemap ผังเว็บไซต [1] 1 

ภาษาอังกฤษ 
Menu [1] 

2 
Content [1] 
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รายละเอียดของเกณฑ 

ประวัติหรือแนะนํา 

1. ประวัติ 

• แสดงประวัติของคณะ ใหสามารถเห็นไดชัดเจนและคนหาไดงาย โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือ

บนหนาเว็บเทานั้น หามทําเปนไฟลอ่ืน ๆ แลวนํามาแปะท่ีหนาเว็บไซต 

2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ 

• แสดงปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ใหสามารถเห็นไดชัดเจนและคนหาไดงาย โดยท่ี

พิมพเปนตัวหนังสือบนหนาเว็บเทานั้น หามทําเปนไฟลอ่ืน ๆ แลวนํามาแปะท่ีหนาเว็บไซต 

3. โครงสรางการบริหารงาน 

• แสดงโครงสรางการบริการงานของคณะ ใหสามารถเห็นไดชัดเจนและคนหาไดงาย โดยท่ี

พิมพเปนตัวหนังสือ หรือทําเปนไฟลรูปภาพมาติดท่ีหนาเว็บก็ได  

ผูบริหาร/บุคลกร 

1. ผูบริหาร 

• แสดงรูปภาพท่ีชัดเจน(ไมเปนภาพหมู) สุภาพเรียบรอย พรอมระบุ ชื่อ-นามสกุล และ

ตําแหนงไวตําแหนงใดของรูปก็ได 

2. หัวหนาสาขาวิชา 

• แสดงรูปภาพท่ีชัดเจน(ไมเปนภาพหมู) สุภาพเรียบรอย พรอมระบุ ชื่อ-นามสกุล และ

ตําแหนงไวตําแหนงใดของรูปก็ได 

3. กรรมการประจําคณะ 

• แสดงรูปภาพท่ีชัดเจน(ไมเปนภาพหมู) สุภาพเรียบรอย พรอมระบุ ชื่อ-นามสกุล และ

ตําแหนงไวตําแหนงใดของรูปก็ได 

4. บุคลากร 

• แสดงรูปภาพท่ีชัดเจน(ไมเปนภาพหมู) สุภาพเรียบรอย พรอมระบุ ชื่อ-นามสกุล และ

ตําแหนงไวตําแหนงใดของรูปก็ได 

หนวยงาน/สาขาวิชา 

1. ชื่อสาขาวิชา 

• แสดงชื่อสาขาวิชาท่ีมีอยูในคณะ ใหสามารถเห็นไดชัดเจน โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือบนหนา

เว็บเทานั้น หามทําเปนไฟลอ่ืน ๆ แลวนํามาแปะท่ีหนาเว็บไซต 

2. เว็บไซตสาขาวิชา 

• แสดงเว็บของสาขาวิชาท่ีมีอยูในคณะในรูปแบบของลิงกเว็บไซต ใหสามารถเห็นไดชัดเจน จะ

อยูในรูปแบบของแบนเนอร หรือเปนขอความก็ได 

3. หลักสูตร 



• แสดงหลักสูตรท่ีเปดสอน ใหสามารถเห็นไดชัดเจน โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือบนหนาเว็บ

เทานั้น หามทําเปนไฟลอ่ืน ๆ แลวนํามาแปะท่ีหนาเว็บไซต 

ขอมูลหลักสูตร 

1. ชื่อแผนการศึกษา 

• แสดงชื่อแผนการศึกษา ใหสามารถเห็นไดชัดเจน โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือบนหนาเว็บ

เทานั้น หามทําเปนไฟลอ่ืน ๆ แลวนํามาแปะท่ีหนาเว็บไซต 

2. ขอมูลหลักสูตร (สําหรับการดาวนโหลด) 

• จัดทําขอมูลหลักสูตรท่ีมีอยู แลวบันทึกในรูปแบบของไฟล PDF เทานั้น แลวนําไปทําเปนไฟล

ดาวนโหลดบนเว็บไซต เพ่ือใหผูใชงานสามารถดาวนโหลดไปอานภายหลังได 

ขาวสารกิจกรรม 

1. ขาวกิจกรรม ขาวประชาสัมพันธ 

• แสดงขาวกิจกรรม ขาวประชาสัมพันธ ท่ีตองการเผยแพร ใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน และ

งายตอการคนหาขาวเกา ๆ 

Link 

1. ลิงกมหาวิทยาลัย 

• เชื่อมโยงลิงกมหาวิทยาลัย (www.npru.ac.th) ใหสามารถเห็นไดชัดเจน จะอยูในรูปแบบ

ของแบนเนอร หรือเปนขอความก็ได 

2. ลิงกคณะ ศูนย สํานัก 

• เชื่อมโยงลิงกของคณะ ศูนย สํานัก ใหสามารถเห็นไดชัดเจน จะอยูในรูปแบบของแบนเนอร 

ห รื อ เ ป น ข อ ค ว าม  ห รื อ จ ะ ลิ ง ก เ ว็ บ ไ ซต ไ ป ท่ี ห น า ร ว มลิ ง ก ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย 

(http://dept.npru.ac.th/cp) ก็ได 

3. ลิงกระบบสารสนเทศ 

• เชื่อมโยงลิงกระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ใหสามารถเห็นไดชัดเจน จะอยูในรูปแบบ

ของแบนเนอร หรือเปนขอความก็ได เชน ระบบสมัครสอบตาง ๆ , ระบบอีเมล , ระบบสมัคร 

SSO เปนตน 

Sitemap 

1. ผังเว็บไซต 

• จัดทําหนาผังเว็บไซต ใหสามารถเห็นไดชัดเจน โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือบนหนาเว็บเทานั้น 

หามทําเปนไฟลอ่ืน ๆ แลวนํามาแปะท่ีหนาเว็บไซต 

ภาษาอังกฤษ 



1. Menu 

• สรางเมนูท้ังหมดของเว็บไซต ใหมีภาษาอังกฤษควบคูไปดวย เพ่ือใหชาวตางชาติสามารถเขา

มาคนควาขอมูล เพ่ือท่ีจะนําไปใชตอไดอยางถูกตอง 

2. Content 

• สรางเนื้อหา บทความ หรือขอความท้ังหมด ใหมีภาษาอังกฤษควบคูกับเนื้อหา บทความ หรือ

ขอความไปดวย เพ่ือใหชาวตางชาติสามารถเขามาคนควาขอมูล เพ่ือท่ีจะนําไปใชตอไดอยาง

ถูกตอง 

  



หลักเกณฑการใหคะแนนเว็บไซตหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย (สาขาวิชา) 

หนวยงาน เกณฑ รายละเอียดยอย คะแนน 

สาขาวิชา 

รายละเอียด 
ประวัต ิ[1] 

2 การติดตอ (ท่ีตั้ง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท 
อีเมล [1] 

หลักสูตร 

รายละเอียดหลักสูตรท่ีเปดสอน [1] 

4 
โครงสราง [1] 
แผนการศึกษา [1]  
รายวิชาท่ีเปดสอน [1] 

บุคลากร 
ตําแหนง [1] 

3 ช่ือ นามสกุล [1] 
เบอรโทร หรือ อีเมล [1] 

สถานท่ีและอุปกรณ 
หองเรียน หองแล็บ [1] 

2 
เครื่องมือ เครื่องจักร [1] 

ขาวสาร 

ขาวประกาศ [1] 

4 
ขาวประชาสัมพันธ [1] 
ขาวกิจกรรม [1] 
ปฏิทินกิจกรรม [1] 

Link 

มหาวิทยาลัย [1] 

4 
คณะ [1] 
ระบบสารสนเทศ [1] 
Website อาจารยในสาขาฯ [1] 

Sitemap ผังเว็บไซต [1] 1 

ภาษาอังกฤษ 
Menu [1] 

2 
Content [1] 

รวมคะแนนสาขาวิชา 22 
 

  



รายละเอียดของเกณฑ 

รายละเอียด 

1. ประวัติ 

• แสดงประวัติของคณะหรือสาขาวิชา ใหสามารถเห็นไดชัดเจนและคนหาไดงาย โดยท่ีพิมพ

เปนตัวหนังสือบนหนาเว็บเทานั้น หามทําเปนไฟลอ่ืน ๆ แลวนํามาแปะท่ีหนาเว็บไซต 

2. การติดตอ 

• แสดงท่ีตั้งของสาขาวิชา ท่ีอยูทางไปรษณีย เบอรโทรศัพท และอีเมล ท่ีสามารถติดตอกับ

สาขาวิชาไดโดยตรง ใหสามารถเห็นไดชัดเจนและคนหาไดงาย โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือบน

หนาเว็บเทานั้น หามทําเปนไฟลอ่ืน ๆ แลวนํามาแปะท่ีหนาเว็บไซต 

หลักสูตร 

1. รายละเอียดหลักสูตรท่ีเปดสอน 

• แสดงรายละเอียดหลักสูตรท่ีเปดสอน ใหสามารถเห็นไดชัดเจนและคนหาไดงาย โดยท่ีพิมพ

เปนตัวหนังสือบนหนาเว็บเทานั้น หามทําเปนไฟลอ่ืน ๆ แลวนํามาแปะท่ีหนาเว็บไซต 

2. โครงสราง 

• แสดงโครงสรางของหลักสูตรท่ีเปดสอน ใหสามารถเห็นไดชัดเจนและคนหาไดงาย โดยท่ีพิมพ

เปนตัวหนังสือ หรือทําเปนไฟลรูปภาพมาติดท่ีหนาเว็บก็ได 

3. แผนการศึกษา 

• แสดงแผนการศึกษา ใหสามารถเห็นไดชัดเจนและคนหาไดงาย โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือบน

หนาเว็บเทานั้น หามทําเปนไฟลอ่ืน ๆ แลวนํามาแปะท่ีหนาเว็บไซต 

4. รายวิชาท่ีเปดสอน 

• แสดงรายวิชาท่ีเปดสอน ใหสามารถเห็นไดชัดเจนและคนหาไดงาย โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือ

บนหนาเว็บเทานั้น หามทําเปนไฟลอ่ืน ๆ แลวนํามาแปะท่ีหนาเว็บไซต 

บุคลากร 

1. ตําแหนง 

• ระบุตําแหนงของบุคลากร โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือบนหนาเว็บเทานั้น หามทําเปนไฟลอ่ืน ๆ 

แลวนํามาแปะท่ีหนาเว็บไซต 

2. ชื่อ-นามสกุล 

• ระบุชื่อ-นามสกุลของบุคลากร โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือบนหนาเว็บเทานั้น หามทําเปนไฟล

อ่ืน ๆ แลวนํามาแปะท่ีหนาเว็บไซต 

3. เบอรโทร อีเมล 

• แสดงรายละเอียดเบอรโทร อีเมลของบุคลากร ท่ีสามารถติดตอไดโดยตรง โดยท่ีพิมพเปน

ตัวหนังสือบนหนาเว็บเทานั้น หามทําเปนไฟลอ่ืน ๆ แลวนํามาแปะท่ีหนาเว็บไซต 



สถานท่ี 

1. หองเรียน หองแล็บ 

• แสดงหองเรียน หองแล็บ ท่ีสาขาวิชาจัดเตรียมไวใหใชในการเรียนการสอน 

2. เครื่องมือ เครื่องจักร 

• แสดงเครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีสาขาวิชาจัดเตรียมไวใหใชในการเรียนการสอน 

ขาวสาร 

1. ขาวประกาศ 

• แสดงขาวประกาศ ท่ีตองการเผยแพร ใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน และงายตอการคนหา

ขาวเกา ๆ 

2. ขาวประชาสัมพันธ 

• แสดงขาวประชาสัมพันธ ท่ีตองการเผยแพร ใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน และงายตอการ

คนหาขาวเกา ๆ 

3. ขาวกิจกรรม 

• แสดงขาวกิจกรรม ท่ีตองการเผยแพร ใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน และงายตอการคนหา

ขาวเกา ๆ 

4. ปฏิทินกิจกรรม 

• แสดงปฏิทินกิจกรรม ท่ีตองการเผยแพร ใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน และงายตอการคนหา

ปฏิทินเกา ๆ 

Link 

1. ลิงกมหาวิทยาลัย 

• เชื่อมโยงลิงกมหาวิทยาลัย (www.npru.ac.th) ใหสามารถเห็นไดชัดเจน จะอยูในรูปแบบ

ของแบนเนอร หรือเปนขอความก็ได 

2. ลิงกคณะ  

• เชื่อมโยงลิงกของคณะ ใหสามารถเห็นไดชัดเจน จะอยูในรูปแบบของแบนเนอร หรือเปน

ขอความก็ได 

3. ลิงกระบบสารสนเทศ 

• เชื่อมโยงลิงกระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ใหสามารถเห็นไดชัดเจน จะอยูในรูปแบบ

ของแบนเนอร หรือเปนขอความก็ได เชน ระบบสมัครสอบตาง ๆ , ระบบอีเมล , ระบบสมัคร 

SSO เปนตน 

4. ลิงกเว็บไซตอาจารย 

• เชื่อมโยงลิงกเว็บไซตของอาจารยภายในสาขาวิชา ใหสามารถเห็นไดชัดเจน จะอยูในรูปแบบ

ของแบนเนอร หรือเปนขอความก็ได 



Sitemap 

1. ผังเว็บไซต 

• จัดทําหนาผังเว็บไซต ใหสามารถเห็นไดชัดเจน โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือบนหนาเว็บเทานั้น 

หามทําเปนไฟลอ่ืน ๆ แลวนํามาแปะท่ีหนาเว็บไซต 

ภาษาอังกฤษ 

1. Menu 

• สรางเมนูท้ังหมดของเว็บไซต ใหมีภาษาอังกฤษควบคูไปดวย เพ่ือใหชาวตางชาติสามารถเขา

มาคนควาขอมูล เพ่ือท่ีจะนําไปใชตอไดอยางถูกตอง 

2. Content 

• สรางเนื้อหา บทความ หรือขอความท้ังหมด ใหมีภาษาอังกฤษควบคูกับเนื้อหา บทความ หรือ

ขอความไปดวย เพ่ือใหชาวตางชาติสามารถเขามาคนควาขอมูล เพ่ือท่ีจะนําไปใชตอไดอยาง

ถูกตอง 

  



หลักเกณฑการใหคะแนนเว็บไซตหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย (ศูนย/สํานัก) 

หนวยงาน เกณฑ รายละเอียดยอย คะแนน 

ศูนย/สํานัก 

รายละเอียด 

ประวัต ิ[1] 

6 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ [1] 
การติดตอ (ท่ีตั้ง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท 
อีเมล [1] 
การใหบริการ [1] 
เวลาการทําการ [1] 
รายละเอียดหนวยงานยอย [1] 

บุคลากร 

ตําแหนง [1] 

4 
รูปภาพ [1] 
ช่ือ นามสกุล [1] 
เบอรโทร หรือ อีเมล [1] 

ขาวสาร 

ขาวประกาศ [1] 

4 
ขาวประชาสัมพันธ [1] 
ขาวกิจกรรม [1] 
ปฏิทินกิจกรรม [1] 

Link 
มหาวิทยาลัย [1] 

2 ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
[1] 

Sitemap ผังเว็บไซต [1] 1 

ภาษาอังกฤษ 
Menu [1] 

2 
Content [1] 
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รายละเอียดของเกณฑ 

รายละเอียด 

1. ประวัติ 

• แสดงประวัติของศูนย/สํานัก ใหสามารถเห็นไดชัดเจนและคนหาไดงาย โดยท่ีพิมพเปน

ตัวหนังสือบนหนาเว็บเทานั้น หามทําเปนไฟลอ่ืน ๆ แลวนํามาแปะท่ีหนาเว็บไซต 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 

• แสดงปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ใหสามารถเห็นไดชัดเจนและคนหาไดงาย โดยท่ีพิมพเปน

ตัวหนังสือบนหนาเว็บเทานั้น หามทําเปนไฟลอ่ืน ๆ แลวนํามาแปะท่ีหนาเว็บไซต 

3. การติดตอ 

• แสดงท่ีตั้งของศูนย/สํานัก ท่ีอยูทางไปรษณีย เบอรโทรศัพท และอีเมล ท่ีสามารถติดตอกับ

ศูนย/สํานักไดโดยตรง ใหสามารถเห็นไดชัดเจนและคนหาไดงาย โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือ

บนหนาเว็บเทานั้น หามทําเปนไฟลอ่ืน ๆ แลวนํามาแปะท่ีหนาเว็บไซต 

4. การใหบริการ 

• แสดงรายละเอียดการใหบริการของศูนย/สํานัก ใหสามารถเห็นไดชัดเจนและคนหาไดงาย 

โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือบนหนาเว็บเทานั้น หามทําเปนไฟลอ่ืน ๆ แลวนํามาแปะท่ีหนา

เว็บไซต 

5. เวลาทําการ 

• แสดงเวลาทําการของศูนย/สํานัก ใหสามารถเห็นไดชัดเจนและคนหาไดงาย โดยท่ีพิมพเปน

ตัวหนังสือบนหนาเว็บ หรือทําเปนไฟลรูปภาพนํามาแปะก็ได 

6. รายละเอียดหนวยงานยอย 

• แสดงรายละเอียดของหนวยงานยอย หรือฝายงานท่ีมีอยูในศูนย/สํานัก เปนโครงสราง หรือ

เปนขอความ ใหสามารถเห็นไดชัดเจนและคนหาไดงาย โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือบนหนาเว็บ 

หรือทําเปนไฟลรูปภาพนํามาแปะก็ได 

บุคลากร 

1. ตําแหนง 

• ระบุตําแหนงของบุคลากร โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือบนหนาเว็บเทานั้น หามทําเปนไฟลอ่ืน ๆ 

แลวนํามาแปะท่ีหนาเว็บไซต 

2. รูปภาพ 

• แสดงรูปภาพของบุคลากรท่ีชัดเจน(ไมเปนภาพหมู) สุภาพเรียบรอย และมองเห็นไดชัดเจน 

3. ชื่อ-นามสกุล 

• ระบุชื่อ-นามสกุลของบุคลากร โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือบนหนาเว็บเทานั้น หามทําเปนไฟล

อ่ืน ๆ แลวนํามาแปะท่ีหนาเว็บไซต 

4. เบอรโทร อีเมล 



• แสดงรายละเอียดเบอรโทร อีเมลของบุคลากร ท่ีสามารถติดตอไดโดยตรง โดยท่ีพิมพเปน

ตัวหนังสือบนหนาเว็บเทานั้น หามทําเปนไฟลอ่ืน ๆ แลวนํามาแปะท่ีหนาเว็บไซต 

ขาวสาร 

1. ขาวประกาศ 

• แสดงขาวประกาศ ท่ีตองการเผยแพร ใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน และงายตอการคนหา

ขาวเกา ๆ 

2. ขาวประชาสัมพันธ 

• แสดงขาวประชาสัมพันธ ท่ีตองการเผยแพร ใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน และงายตอการ

คนหาขาวเกา ๆ 

3. ขาวกิจกรรม 

• แสดงขาวกิจกรรม ท่ีตองการเผยแพร ใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน และงายตอการคนหา

ขาวเกา ๆ 

4. ปฏิทินกิจกรรม 

• แสดงปฏิทินกิจกรรม ท่ีตองการเผยแพร ใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน และงายตอการคนหา

ปฏิทินเกา ๆ 

Link 

1. ลิงกมหาวิทยาลัย 

• เชื่อมโยงลิงกมหาวิทยาลัย (www.npru.ac.th) ใหสามารถเห็นไดชัดเจน จะอยูในรูปแบบ

ของแบนเนอร หรือเปนขอความก็ได 

2. ลิงกระบบสารสนเทศ 

• เชื่อมโยงลิงกระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ใหสามารถเห็นไดชัดเจน จะอยูในรูปแบบ

ของแบนเนอร หรือเปนขอความก็ได เชน ระบบสมัครสอบตาง ๆ , ระบบอีเมล , ระบบสมัคร 

SSO เปนตน 

Sitemap 

1. ผังเว็บไซต 

• จัดทําหนาผังเว็บไซต ใหสามารถเห็นไดชัดเจน โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือบนหนาเว็บเทานั้น 

หามทําเปนไฟลอ่ืน ๆ แลวนํามาแปะท่ีหนาเว็บไซต 

ภาษาอังกฤษ 

1. Menu 

• สรางเมนูท้ังหมดของเว็บไซต ใหมีภาษาอังกฤษควบคูไปดวย เพ่ือใหชาวตางชาติสามารถเขา

มาคนควาขอมูล เพ่ือท่ีจะนําไปใชตอไดอยางถูกตอง 



2. Content 

• สรางเนื้อหา บทความ หรือขอความท้ังหมด ใหมีภาษาอังกฤษควบคูกับเนื้อหา บทความ หรือ

ขอความไปดวย เพ่ือใหชาวตางชาติสามารถเขามาคนควาขอมูล เพ่ือท่ีจะนําไปใชตอไดอยาง

ถูกตอง 

  



หลักเกณฑการใหคะแนนเว็บไซตอาจารยภายในมหาวิทยาลัย 

ขอ เกณฑการตัดสิน คะแนน 
1 โครงสรางเว็บไซต  

1. ประวัติ จะตองมีรายละเอียดสวนตัว 

[4] 
- ชื่อ – นามสกุล [1] 
- ประวัติการศึกษา [1] 
- ประวัติการทํางาน [1] 
- สาขาวิชาและคณะท่ีสังกัด [1] 

2. มีการแสดงรูปภาพเจาของเว็บไซตท่ีชัดเจนและสุภาพ [1] [1] 
3. มีการแสดงรายวิชาท่ีสอน 

[3] 
- รายชื่อวิชา [1] 
- คําอธิบายรายวิชา [1] 
- มีเอกสาร มคอ ใหดาวนโหลด [1] 

4. มีการแสดงผลงานวิจัย หรืองานตีพิมพตาง ๆ [1] [1] 
5. การเช่ือมโยง Link กลับมามหาวิทยาลัย [1] [1] 
6. มีการแสดงหนาสําหรับติดตออาจารย [1] 

[3] 
- หมายเลขโทรศัพทภายใน (034-xxxxxx) หรือ VOIP [1] 
- อีเมล [1] 
- ท่ีอยูสําหรับติดตอไปรษณีย [1] 

7. มีภาษาอังกฤษ 
[2] - Menu [1] 

- Content [1] 
 8. มี link ไประบบ LMS [1] 

รวมคะแนนเว็บไซตสวนตัว 16 
 

  



รายละเอียดของเกณฑการประเมินเว็บไซตอาจารยภายในมหาวิทยาลัย 

ประวัติ 

1. ชื่อ – นามสกุล 

• ระบุชื่อ-นามสกุลของตนเอง โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือบนหนาเว็บ 

2. ประวัติการศึกษา 

• แสดงประวัติการศึกษาท่ีผานมารวมถึงปจจุบัน โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือบนหนาเว็บ 

3. ประวัติการทํางาน 

• แสดงประวัติการทํางานท่ีผานมารวมถึงปจจุบัน หากทํางานท่ีนี่เปนท่ีแรกใหแสดงไวดวย โดย

ท่ีพิมพเปนตัวหนังสือบนหนาเว็บ 

4. สาขาวิชาและคณะท่ีสังกัด 

• แสดงรายละเอียดของสาขาวิชาและคณะท่ีตนเองสังกัดอยู โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือบนหนา

เว็บ หรือแบนเนอร 

รูปประจําตัว 

1. รูปประจําตัว 

• แสดงรูปภาพของตนเองท่ีชัดเจนท่ีสุภาพเรียบรอย 

รายวิชาท่ีสอน 

1. รายชื่อวิชา 

• แสดงรายชื่อวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบในการสอน โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือบนหนาเว็บ 

2. คําอธิบายรายวิชา 

• แสดงคําอธิบายรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบในการสอน โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือบนหนาเว็บ 

3. เอกสาร มคอ. (สําหรับดาวนโหลด) 

• จัดทําขอ มคอ. ในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบในการสอน แลวบันทึกในรูปแบบของไฟล

เอกสาร แลวนําไปทําเปนไฟลดาวนโหลดบนเว็บไซต  

ผลงานวิจัย หรืองานตีพิมพ 

1. ผลงานวิจัย หรืองานตีพิมพ 

• แสดงชื่อหัวขอผลงานวิจัยท่ีผานมา 

Link 

1. ลิงกมหาวิทยาลัย 

• เชื่อมโยงลิงกมหาวิทยาลัย (www.npru.ac.th) ใหสามารถเห็นไดชัดเจน 

  



การติดตออาจารย 

1. หมายเลขโทรศัพท 

• แสดงหมายเลขโทรศัพทภายใน หรือ VOIP ท่ีสามารถติดตออาจารยไดโดยตรง หรือ

หมายเลขโทรศัพทของมหาวิทยาลัย 

2. อีเมล 

• แสดงอีเมลท่ีสามารถติดตออาจารยไดโดยตรง โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือบนหนาเว็บ 

3. ท่ีอยูทางไปรษณีย 

• แสดงท่ีอยูทางไปรษณียของหองพัก หรือสาขาวิชา โดยท่ีพิมพเปนตัวหนังสือบนหนาเว็บ 

ภาษาอังกฤษ 

1. Menu 

• สรางเมนูท้ังหมดของเว็บไซต ใหมีภาษาอังกฤษควบคูไปดวย  

2. Content 

• แสดงเนื้อหาภาษาอังกฤษ บนหนาประวัติสวนตัว และหนารายวิชา เปนอยางนอย 

ระบบ LMS 

1. ลิงกไประบบ LMS 

• เชื่อมโยงลิงกของระบบ LMS (https://lms.npru.ac.th) ใหสามารถเห็นไดชัดเจน  

 

 

 


