
 
 

 

 

 
 

แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพหลักสูตร 
และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานนิสิตในระดับ

บัณฑิตศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างานจัดการความรู้ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้จึง
แต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ คณะ
ท างานฯ ได้สรุปองค์ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้
ผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี การถอดประสบการณ์ครั้งนี้ จึงเป็นการรวบรวม
องค์ความรู้ ประสบการณ์ข้อมูลเดิมที่สะสมมาร่วมกับข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งการถอดประสบการณ์จากผู้รู้จากภายนอกคณะฯ แล้วท าการสังเคราะห์องค์ความรู้ดังกล่าว
มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรในคณะฯและผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ เนื้อหาแนวปฏิบัติประกอบไปด้วยแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ส าหรับ
มหาวิทยาลัย ส าหรับผู้บริหาร และผู้ประสานงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และแนวปฏิบัติที่ดีในการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์  

ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ศาสตราจารย์ ดร.เวคิน 
นพนิตย์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ นิดา มีสุข ที่ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานของคณะต่อไป 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวปฏิบัตินี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตรและสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
คณะท างานจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

สารบัญ 
     หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
การประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      ๑ 
แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๒ 

- แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ส าหรับมหาวิทยาลัย  ๕  
- แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ส าหรับผู้บริหาร  ๖ 
- แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ส าหรับผู้ประสานงาน  ๖ 

ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
แนวปฏิบัติที่ดีในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ๗ 

- มาตรฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และผลงานทางวิชาการของอาจารย์        ๗ 

- ผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ        ๘ 
- ลักษณะผลงานทางวิชาการ        ๘ 
- การเชื่อมโยงผลงานทางวิชาการ       ๙ 
- แนวปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร        ๑๐ 
- แนวปฏิบัติส าหรับผู้วิจัย        ๑๐ 
- แนวปฏิบัติส าหรับสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย     ๑๐ 
- แนวปฏิบัติส าหรับสายสนับสนุนเพื่อการวิจัยของตนเอง     ๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

-๑- 
 

 
 
 

 
 

กรอบแนวคิดระบบประกันคุณภาพ 
ระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU - Quality Assurance Framework: TSU - QAF) 

พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ กรอบ
ระบบคุณภาพ (Quality System Framework : QSF) มาตรฐานคุณภาพ (Quality  Standard : QS) และการ
จัดการคุณภาพ (Quality Management : QM) ซึ่งทั้ง ๓ ส่วน มีความจ าเป็นในการประกันคุณภาพ และมีความ
เชื่อมโยงกันจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได ้(แผนภาพที่ ๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU - QAF) 
 

 
กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์  จึงมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บ
ข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินในปีการศึกษาที่
ผ่านมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด - ปิดภาคการศึกษา
แบบเดิม หรือตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด - ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน  

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ ๑ – เดือนที่ ๑๒  

การประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

กรอบระบบคุณภาพ 
(Quality System Framework : QSF) 

 

การจัดการคุณภาพ 
(Quality Management : QM) 

มาตรฐานคุณภาพ 
(Quality Standard : QS) 



 
 

-๒- 
ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป)  
C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ส่วนงาน และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – 

สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป  
A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร ระดับ

หลักสูตร ระดับส่วนงาน และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้ อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปี
หรือ งบประมาณพิเศษ  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปแนว
ปฏิบัติที่ดี ทั้งที่ เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี การถอดประสบการณ์ครั้งนี้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ข้อมูล
เดิมที่สะสมร่วมกับข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรอบปีที่ผ่านมา  รวมทั้งการถอด
ประสบการณ์จากผู้รู้จากภายนอกคณะฯ แล้วท าการสังเคราะห์องค์ความรู้ดังกล่าวมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้ 

 
 

 

คณะท างานฯ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ประจ าหลักสูตร ประธาน
สาขาวิชา ผู้ประสานงานประจ าหลักสูตร ผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการของคณะฯ และผู้รู้ ท าให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติ
ที่ดี การประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้งานประกันคุณภาพเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างระบบพี่เลี้ยง 
/แชร์องค์ความรู้ 

จัดการความรู้/ 
คลังความรู้ 

 

วัฒนธรรมองค์กร
ด้านการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

 

มีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 



 
 

-๒- 
 

๒. ด าเนินงานตามวงจรการควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA) 
๒.๑ มีการวางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
 

 
 
 
 
 
 
 

วางแผนการรองรับ
การประกันคุณภาพ

หลักสูตรและ
แผนพัฒนาคุณภาพ 

แต่งตั้งคณะกรรม 
การฝ่ายประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพหลักสูตร 

สร้างองค์ความรู้
รายตัวบ่งชี้แก่

บุคลากร 

คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา
และนโยบายการ

บริหาร 

แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

จัดท าร่างรายงาน 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตรตาม
องค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

ก าหนดองค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้เป้าหมาย
และผู้รับผิดชอบ 

แผนการด าเนินงาน 
(PLAN) 

 



 
 

-๓- 
๒.๑ มีการด าเนินงานตามแผน (Do) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

รายงานผลตามแผน
รองรับการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและ
แผนพัฒนาคุณภาพทุก 

๓ เดือน 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพหลักสูตร 

จัดท าเอกสารแนว
ปฏิบัติทีด่ีการ

ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

จัดท ารายงานผลการ
ประกันคุณภาพ

หลักสูตรทุก ๓ เดือน 

ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ

หลักสูตรทุก ๓ เดือน 

ด าเนินการตามแผน
รองรับและแผนพัฒนา
คุณภาพถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์หน่วยงานสู่

บุคลากร 

จัดท ารายงาน
ประเมินตนเอง/

เอกสารอ้างอิงราย
องค์ประกอบและราย

ตัวบ่งชี้ 

ด าเนินงานตามแผน 
(DO) 

 



 
 

-๔- 
 

๒.๓ มีการประเมินผล (Check) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลการด าเนินงานตาม

ตัวบ่งชี้ 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพหลักสูตร 

 

เผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

รับการประเมินจาก
คณะกรรมการภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ประเมินผลความส าเร็จ
การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองและ

ประเมินผลความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการ 

การประเมินผล 
(CHECK) 

 



 
 

-๕- 
 

๒.๔ น าผลการประเมินมาปรับปรุง (Action) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพหลักสูตร ส าหรับมหาวิทยาลัย 
๑. มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา เพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษารายละเอียดของ

องค์ประกอบคุณภาพใน ระดับหลักสูตร ทั้ง ๖ องค์ประกอบ  
๒. มีประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายคุณภาพและนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ โดยใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพเป็นเครื่องมือในการผลักดันมหาวิทยาลัย ให้มีผลการด าเนินงานตาม
เป้าหมาย ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและหน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  เพ่ิมศักยภาพด้านการ
แข่งขันและสร้างความเป็นเลิศให้กับมหาวิทยาลัย 

 
 

น าผลการประเมินของคณะกรรมการ
พิจารณาร่วมกันในที่ประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร
และน าเสนอผลการประเมินในที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

จัดท าแผนรองรับการตรวจ
ประเมินของคณะกรรมการฯ
และแผนพัฒนาคุณภาพของ

คณะฯ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือหารือ
แนวทางการพัฒนาการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

การน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุง 

(CHECK) 



 
 

-๖- 
 

๓. จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การประกันคุณภาพหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยให้แก่
บุคลากรทุกระดับ สร้างความร่วมมือแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามแนวทางที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

๔. มีคู่มือการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้และแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลที่มีการก าหนดรายละเอียดของ
ข้อมูลที่จัดเก็บอย่างละเอียด และน าเสนอข้อมูลตามแบบฟอร์มในรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือความถูกต้อง
ชัดเจน ในการการประเมินตนเอง ท าให้ผู้ประเมินสามารถศึกษาข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕. มีการก ากับ/ติดตาม/การรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร โดยฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุก ๓ เดือน  

๖. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรประจ าทุกปี เพ่ือให้หลักสูตรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๗. จัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร เพ่ือผู้ประสานงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร รวมทั้งผู้ตรวจประเมินให้มีความเข้าใจตรงกันในการรองรับและตรวจประเมิน 

๘. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพ่ือมาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาต่อไป 

๙. มหาวิทยาลัยน าระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ (e-SAR System Thaksin 
University) มาใช้ในการติดตามการรายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพหลักสูตร ส าหรับผู้บริหาร 

๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในระดับหลักสูตรอย่างชัดเจน ท าให้การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร เป็นการด าเนินการทีม่ีส่วนร่วมจากผู้รับผิดชอบโดยตรง 

๒. สร้างความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพหลักสูตรให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ในเรื่ององค์ประกอบ
คุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตร ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินการประกัน
คุณภาพตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

๓. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ให้แก่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้ประสานงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีความรู้ความเข้าใจมี
ทักษะเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) สร้างความม่ันใจในการ
เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรการประเมินคุณภาพเกิดข้ึน 

 

แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพหลักสูตร ส าหรับผูป้ระสานงาน ระดับหลักสูตร 
๑. จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
๒. น าวงจรควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA) เข้ามาใช้ในงานด้านระบบคุณภาพและ

การปรับปรุงกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตร 
๓. พัฒนาตนเอง โดยการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตร 



 
 

-๗- 
 

๒. แนวปฏิบัติที่ดีในการตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์  โดยเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.
เวคิน นพนิตย์ มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ในคณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยอาศัยวงจรควบคุมคุณภาพ (PDCA) ในการก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานดังนี้  
 
 
 
 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลที่ได้ 
 

PLAN  ทราบผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมาและ
ทราบแนวโน้มผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่
ในปีต่อไป ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองพันธกิจหลัก
ของคณะฯ 
 

DO  มีองค์ความรู้ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ของ
นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา 
และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 
 

CHECK  มีผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 
 
 

Action  
 
 
 
 

ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ ผ่านมาตรฐานที่ 
สกอ.ก าหนด 

มาตรฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา 
และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

 

วิเคราะห์/หาสาเหตุเพ่ือเพ่ิม
จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ด้านการวชิาการของอาจารย์
และนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา 

สอดคล้องกับพันธกิจ
หลักของคณะฯ 

สร้างองค์ความรู้ด้าน 
การตีพิมพ์เผยแพร่ฯผลงานนิสิตใน
ระดับบณัฑิตศึกษาและผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ 

อาจารย์/นิสิต
บัณฑิตศึกษามุ่งมัน่ใน

การพัฒนาตนเอง 

ติดตามความก้าวหน้าด้าน 
การตีพิมพ์เผยแพร่ฯผลงานนิสิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานทาง

วิชาการของอาจารย ์

น าผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
(Peer Review)  
มาปรับปรุงแก้ไข 



 
 

-๘- 
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ 
๑. ถูกต้องครบถ้วน 
๒. ทันสมัย ทันกาล 
๓. ได้มาตรฐาน 
๔. คนอ่านรู้เรื่อง 

ผลงานทางวิชาการมี ๖ ชนิด 
๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. เอกสารทางวิชาการ 
๓. บทความวิชาการ (บทความปริทัศน์ (Review Article)) * 
๔.รายงาน (ผลงาน) วิจัย (Research Article) * 
๕. หนังสือวิชาการ (Book) 
๖. ต ารา (Text Book) อ่ืนๆ  
* ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
 

ลักษณะผลงานทางวิชาการ 
๑. เอกสารประกอบการสอน หรืออุปกรณ์ประกอบวิชาใด วิชาหนึ่ง ประกอบด้วยแผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มี
รายละเอียด) อาจมีอ้างอิง ภาพ แผนภูมิ 
๒. เอกสารค าสอน คือ เอกสารค าบรรยาย/อุปกรณ์เนื้อหาสาระสมบูรณ์กว่าข้อ ๑ เป็นรูปเล่ม 
๓. บทความวิชาการ คือ เอกสารเรียบเรียงจากผลงานวิชาการของตนเองและผู้อ่ืน วิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอ
ความคิดใหม่ ตีพิมพ์ เผยแพร่ * 
๔. ผลงานวิจัย คือ ผลงานการค้นคว้าอย่างมีระบบ ตามรูปแบบสากลและตีพิมพ์เผยแพร่ * 
๕. หนังสือ คือ เอกสารที่ผ่านการเรียบเรียงอย่างมีระบบแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาชัดเจน เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ (กึ่ง
วิชาการ-วิชาการ) 
๖. ต ารา คือ เอกสารที่ใช้ในการเรียนวิชา (เฉพาะ) เรียบเรียงอย่างมีระบบ มี ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง สรุป อ้างอิง 
ที่ครบถ้วนทันสมัย มีดรรชนี ละเอียด ลึกซ้ึง สมบูรณ์ในแต่ละบท มีรูปเล่ม 
๗. ลักษณะอ่ืนๆ คือ ผลงานที่ไม่ใช่ ๑-๖ เช่น สิ่งประดิษฐ์ วิดีทัศน์ ภาพยนตร์ คู่มือฝึก ฯลฯ 
 * ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารสิ่งพิมพ์ปฐมภูมิ (Journal) 
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) คือ การประกาศเกียรติคุณผู้ที่ท าประโยชน์ให้ เขียนเชิงวิชาการเท่านั้น 
การเขียนบทความ ก าหนดประเด็นในการเขียนได้ดังนี้ 
๑. Planning (การวางแผน) 
๒. Outline (ก าหนดประเด็นย่อย) 
๓. Writing (การเขียน) 
๔. Editing (การแก้ไข) 
๕. Re-Writing (การเขียนซ้ า/การเขียนใหม่/ทบทวน) 

POWER 



 
 

-๙- 
 

การเชื่อมโยงของผลงานวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ตีพิมพ์เผยแพร่ (Publish) 
โครงสร้างการเขียน 

๑. ส่วนน า 
- ชื่อเรื่อง (Title) 
- ผู้นิพนธ์และสังกัด (Author + By line & Affiliation) 
- เรื่องย่อ (Summary : สาระสังเขปส าคัญ) หรือบทคัดย่อ (Abstract) : ต้องเขียนตัวรายงานให้เสร็จ 
ก่อน 
- ค าส าคัญ (Keywords)  ควรมี ๓-๕ ค า 

๒. ส่วนเนื้อ (Text/Body) 
๓. ส่วนอ้างอิง (Bibliography/Literature Cited) ต้องทันสมัยและชัดเจน มี ๒ แบบ คือ แบบ Vancouver 

และ APA 
-Bibliography : บทบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง (References)  
-Literature Cited : วรรณกรรมที่น ามากล่าวอ้าง 
 

 
 

ต ารา (Text Book)* 

 
หนังสือ ( Book)* 

 
ผลงานวิจัย (Research Article)* 

 
บทความวิชาการ
(General Article) 

 

บทความปริทัศน์*
(Review Article) 

 เอกสารค าสอน 

(Course Syllabus) 

 

เอกสารประกอบการสอน 

(Course Outline) 

 



 
 

-๑๐- 
 

แนวปฏิบัติที่ดสี าหรับผู้บริหาร 
๑. ก าหนดนโยบายการพัฒนางานวิจัยในแผนพัฒนาคณะ โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท า นโยบายที่มี

ความสอดคล้องในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา และมีการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดในการ
พัฒนางานวิจัยที่ชัดเจน 

๒. จัดกิจกรรรมหรือโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์โดยการให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมทักษะ
เกี่ยวกับการวิจัยโดยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 

๓. ด าเนินการร่วมกับสาขาวิชาในการจัดท ามาตรการส่งเสริมให้บุคลากรในสาขาผลิตงานวิจัย  เช่น  
การก าหนดจ านวนชิ้นงานวิจัยขั้นต่ าของแต่ละสาขาวิชาต่อปี 

๔. ควรสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัย โดยการให้รางวัลและการเชิดชูเกียรติให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย 
ที่มีคุณภาพ 

๕. ควรให้แนวทางในก าหนดโจทย์วิจัย โดยก าหนดหัวข้อวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ 
๖. ควรก าหนดการวิจัยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๗. ควรก าหนดแนวปฏิบัติ/หลักเกณฑ์ในการอนุญาตบุคลากรลาเพ่ือท างานวิจัย และก าหนดสัดส่วนภาระ

งานขั้นต่ าที่เหมาะสม เช่นก าหนดภาระงานทดแทนระหว่างภาระงานสอนกับภาระงานวิจัย    
       

แนวปฏิบัติที่ดสี าหรับผู้วิจัย 
๑. มีการจัดสรรเวลาให้เพียงพอ ผู้วิจัยจะต้องมีความตระหนักและจัดสรรเวลาให้เหมาะสม อุทิศตนในการ

ท างานวิจัย เช่นนักวิจัยก าหนดแผนการท างานให้กับตนเอง และท าให้ได้ตามแผนที่วางไว้ ต้องมุ่งมั่นและ
ไม่ยอท้อต่อปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการท าวิจัย 

๒. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการท าวิจัย เช่น โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการท าวิจัย
ให้แก่บุคลากรของคณะ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่สาขาวิชาจัดขึ้น 

๓. ควรมีการรวมกลุ่มจัดตั้งระบบพ่ีเลี้ยงหรือที่ปรึกษาด้านการวิจัยให้แก่นักวิจัยหน้าใหม่ เพ่ือส่งเสริมเสริมให้
นักวิจัยมีส่วนร่วมในการเป็นพี่เลี้ยงหรือท่ีปรึกษาให้แก่นักวิจัยหน้าใหม่ 

๔. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลที่ได้รับจากการวิจัยและการน าองค์ความรู้ไปต่อยอด ด้วยการเข้าร่วมเสนอ
ผลงานวิจัยในเวทีต่าง ๆ 

๕. ควรผลิตงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในเชิงวิชาการ เช่นการเพ่ิมองค์ความรู้เพ่ือไปพัฒนาการเรียน
การสอนในรายวิชา หรือเขียนเอกสารต ารา 
 

แนวปฏิบัติที่ดสี าหรับสายสนับสนุน เพื่อสนับสนุนการวิจัย 
๑. มีการจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของสาขาวิชาและฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยสถาบัน 
๒. จัดท าแบบฟอร์มส ารวจติดตามหัวข้องานวิจัยของอาจารย์แต่ละหลักสูตรว่ามีประเด็นงานวิจัยเกี่ยวข้อง

ครอบคลุมเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพของหลักสูตรหรือไม่ เพ่ือแจ้งต่อผู้บริหารในการตัดสินใจ
ต่อไป 

๓.  ช่วยตรวจสอบข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ เพ่ือให้ผ่าน
เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 
 
 



 
 

-๑๑- 

 

แนวปฏิบัติที่ดสี าหรับสายสนับสนุนเพื่อการวิจัยของตนเอง 
๑. งานวิจัยเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาองค์กร เช่น งานการเงิน การพัสด ุการบริหารงานบุคคล 

สายสนับสนุนสามารถน าความรู้จากงานที่ท าสูงานวิจัยได้ (Routine To Research) สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาองค์ไดจ้ริง 

๒. จัดแบ่งเวลาการท างานต่อการผลิตงานวิจัยในสัดส่วน  ๘๐ : ๒๐ เพ่ือให้สายสนับสนุนสามารถผลิต
งานวิจัยได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 


