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บุคลากร 
 
 

ประวัตขิ้อมูลส่วนตัว  
 

ที่มาของข้อมูล 
ฐานข้อมลูระบบออกหนงัสอืค าสัง่ 

 

ประกอบด้วยข้อมูล 
- รูปภาพ หรือภาพในระบบ 

- ช่ือ-สกลุ 

- ต าแหนง่งานวิชาการ 
- เลขประจ าตวัประชาชน 

- ภาควิชา 

- คณะ 

- วิทยาเขต 
 

การเข้าสู่หน้าจอ 
 วิธีที่ 1 เป็นหน้าแรกเมื่อ login เข้าสูร่ะบบ 

 วิธีที่ 2 เมื่อ Click ที่เมน ูประวตัิข้อมลูสว่นตวั 
 

 
รูปท่ี 1 หน้าจอประวตัิข้อมลูสว่นตวั 

บุคลากร 
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งานบริหาร 
 

 
 

 

 

รูปท่ี 2 แผนภมิูแสดงการเพิ่มภาระงานบริการ 

 

การด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
 

ที่มาของข้อมูล  
ฐานข้อมลูระบบออกหนงัสอืค าสัง่ 

 

ประกอบด้วยข้อมูล 
- ช่ือ-สกลุ 

- ภาควิชา 

- คณะ 

- ภาคการศกึษา 

- ปีการศกึษา 

งานบริหาร 
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- ตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

o ลบ 

o ต าแหนง่บริหาร 
o ด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี (วนัท่ีเร่ิมด ารงต าแหนง่บริหาร) 
o สิน้สดุวาระวนัท่ี (วนัท่ีสิน้สดุวาระการด ารงต าแหนง่บริหาร) 
o ภาระงาน 

o รวม 

- ตารางข้อมลูใหม ่

o เลอืก 

o ต าแหนง่บริหาร 
o ด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี (วนัท่ีเร่ิมด ารงต าแหนง่บริหาร) 
o สิน้สดุวาระวนัท่ี (วนัท่ีสิน้สดุวาระการด ารงต าแหนง่บริหาร) 
o ภาระงาน 

- ข้อมลูการด ารงต าแหนง่กรรรมการและสภาข้าราชการ ซึง่แบง่เป็น 2 กรณีคือ 

o กรณีที่ 1 ข้อมลูการด ารงต าแหนง่ที่มีอยูแ่ล้วในฐานข้อมลู โดยข้อมลูที่เพิ่มประกอบด้วย 

 ต าแหนง่กรรมการและสภาข้าราชการ ซึง่ข้อมลูที่ใช้ในการเลอืก ประกอบด้วย 

 กรรมการสภามหาวิทยาลยั ประเภทคณาจารย์ประจ า 

 กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการประจ าคณะ 

 กรรมการประจ าคณะ ประเภทคณาจารย์ประจ า 

 ประธานสภาข้าราชการ 
 รองประธานสภาข้าราชการ 
 เลขาธิการสภาข้าราชการ 
 ประธานฝ่ายสภาข้าราชการ 
 ประธานกรรมาธิการสภาข้าราชการ 
 กรรมการสภาข้าราชการ 

 ด ารงแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 

 สิน้สดุวาระวนัท่ี 

o กรณีที่ 2 ข้อมลูการด ารงต าแหนง่อื่นๆ ประกอบด้วย 

 ต าแหนง่กรรมการและสภาข้าราชการ เป็น “ต าแหนง่อื่นๆ” 
 ด ารงแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 

 สิน้สดุวาระวนัท่ี 

 ระบตุ าแหนง่ 
 เทียบเทา่ต าแหนง่ ประกอบด้วย 

 อธิการบดี 
 รองอธิการบดี 
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 คณบดี 
 ผู้ช่วยอธิการบดี 
 ผู้อ านวยการ 
 รองคณบดี 
 รองผู้อ านวยการ 
 ผู้ช่วยรองอธิการบดี 
 ผู้ รักษาราชการแทนคณบดี 
 ผู้ช่วยคณบดี 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
 หวัหน้าสาขาวิชา 

 หวัหน้าภาควิชา 

 รองหวัหน้าภาควิชา 

 หวัหน้าสายวิชา 
 

เงื่อนไข 
1) การคิดภาระงานการด ารงต าแหนง่บริหารระบบจะน ามาค านวณ 1 งานเทา่นัน้ 

 

การเข้าสู่หน้าจอ 

คลกิที่เมน ู  
 

ขั้นตอนการท างาน 

การเพิ่มภาระงานจากต าแหน่งบริหารในตารางข้อมูลใหม่  
การเพิ่มภาระงานต าแหนง่บริหารจากข้อมลูในตารางข้อมลูใหม ่มีขัน้ตอนดงันี ้

1) เลอืกภาคการศกึษา 

2) เลอืกปีการศกึษา 

3) เลอืกข้อมลูงานบริหารที่ต้องการคิดภาระงาน จากตารางข้อมลูใหม ่โดยคลกิ  หน้าต าแหนง่บริหารที่
ต้องการคิดภาระงาน 

4) คลกิปุ่ ม  ระบบจะเพิ่มการค านวณภาระงานในตารางข้อมลูที่คิดภาระ
งาน  
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รูปท่ี 3 แสดงขัน้ตอนการเพิ่มภาระงานบริหารจากตารางข้อมลูใหม่ 

 

การเพิ่มภาระงานจากการด ารงต าแหน่งกรรมการและสภาข้าราชการ  
การเพิ่มภาระงานจากการด ารงต าแหนง่กรรมการและสภาข้าราชการ สามารถแบง่ขัน้ตอนการเพิ่มภาระงาน เป็น 

2 กรณี ดงันี ้
1. กรณีที่ 1 เลอืกต าแหนง่กรรมการและสภาข้าราชการท่ีมีในฐานข้อมลู มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกต าแหนง่กรรมการและสภาข้าราชการ 
4.) ระบดุ ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 

5.) ระบสุิน้สดุวาระวนัท่ี 

6.) คลกิปุ่ ม  ระบบจะเพิ่มการค านวณภาระงานในตารางข้อมลูที่คิด
ภาระงาน 
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รูปท่ี 4 แสดงขัน้ตอนการเพิ่มภาระงานบริหารจากการด ารงต าแหนง่กรรมการสภาข้าราชการ 
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2. กรณีที่ 2 เลอืกต าแหนง่กรรมการและสภาข้าราชการเป็น “ต าแหนง่อื่นๆ” มีขัน้ตอนดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกต าแหนง่กรรมการและสภาข้าราชการเป็น “ต าแหนง่อื่นๆ” 
4.) ระบดุ ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 

5.) ระบสุิน้สดุวาระวนัท่ี 

6.) ป้อนต าแหนง่หลงั ระบตุ าแหนง่ 
7.) เลอืก เทียบเทา่ 

8.) คลกิปุ่ ม  ระบบจะเพิ่มการค านวณภาระงานในตารางข้อมลูที่คิด
ภาระงาน 

 

 

 

 
รูปท่ี 5 แสดงขัน้ตอนการเพิ่มภาระงานบริหารในต าแหนง่อื่น ๆ 
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การลบภาระงานบริหาร 
การลบภาระงานบริหาร  สามารถท าได้โดย คลกิที่  หน้าภาระงานท่ีต้องการลบออก หากเป็นข้อมลูที่มาจาก

ตารางข้อมลูใหม ่ระบบลบออกจากการค านวณภาระงาน และจะย้ายข้อมลูออกจากตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน มาอยูใ่น
ตารางข้อมลูใหม ่แตห่ากเป็นข้อมลูที่มาจากการ Input ระบบจะลบออกจากตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน และไมน่ ามาคิด
ภาระงาน 
 

 
รูปท่ี 6 แสดงขัน้ตอนการลบภาระงานบริหาร 
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งานสอน งานพัฒนานิสิต และผลงานวิชาการ 
 
 

งานสอน 
 

ที่มาของข้อมูล  
ฐานข้อมลูตารางสอนของ มก. 

 

การเข้าสู่หน้าจอ 

คลกิที่เมน ู  
 

ประกอบด้วยข้อมูล 
- ช่ือ-สกลุ 

- ภาควิชา 

- คณะ 

- ภาคการศกึษา 

- ปีการศกึษา 

- ตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

o ลบ 

o งาน 

o ประเภท 

o รหสัวิชา 

o ช่ือวิชา 

o หมูเ่รียน 

o หนว่ยกิต 

o จน. นิสติ 

o ชัว่โมง/สปัดาห์/หนว่ยกิต 

o เวลาที่ใช้ตลอดภาคฯ (ชัว่โมง) 
o หน้าที่ 
o เวลาที่ใช้ (วนั) 
o ภาระงาน 

o รวมทัง้สิน้ 

o รวมที่น าไปคิดภาระงาน 

- ตารางข้อมลูใหม ่ประกอบด้วย 

o เลอืก 

งานสอน งานพัฒนานิสิต และผลงานวิชาการ 
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o งาน 

o ประเภท 

o รหสัวิชา 

o ช่ือวิชา 

o หมูเ่รียน 

o หนว่ยกิต 

o จน. นิสติ 

o ชัว่โมง/สปัดาห์/หนว่ยกิต 

o เวลาที่ใช้ตลอดภาคฯ (ชัว่โมง) 
o หน้าที่ 
o เวลาที่ใช้ (วนั) 

- ตาราง Input ข้อมลูเพิ่ม ประกอบด้วย 

o งาน ประกอบด้วย 

 รายวิชาภาคทฤษฎี  
 รายวิชาภาคปฏิบตัิ  
 รายวิชาปัญหาพิเศษ 

 รายวิชาสมัมนา 

 รายวิชาที่น านิสติออกศกึษา และฝึกปฏิบตัิงานภาคสนามในช่วงปิดภาคเรียน และ/หรือภาค
ฤดรู้อน 

 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

o วิทยาเขต 

o คณะ 

o ภาควิชา 

o ข้อมลูรายวิชา แบง่เป็น 

 รหสั หมูเ่รียน หนว่ยกิต วิชา 

 ประเภท 

 ช่ือวิชา 

 หมูเ่รียน 

 หนว่ยกิต 

 จ านวนนิสติ 

 ชม./สปัดาห์/หนว่ยกิต 

 เวลาที่ใช้ตลอดภาคฯ (ชม.) 
 หน้าที่ 
 เวลาที่ใช้ (วนั) 
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ขั้นตอนการท างาน 

ขั้นตอนการเพิ่มภาระงานสอนจากตารางข้อมูลใหม่  
ในการเพิ่มภาระงานสอนจากตารางข้อมลูใหม ่มีวิธีดงันี ้

1. ขัน้ตอนการเพิ่มภาระงานสอนในรายวิชาภาคปฏิบตัิจากข้อมลูใหม ่มีดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) คลกิเลอืก  หน้างานสอนท่ีต้องการ 
4.) เลอืกจ านวน ชัว่โมง/สปัดาห์/หนว่ยกิต 

5.) ป้อนข้อมลู เวลาที่ใช้ตลอดภาคฯ (ชัว่โมง) 

6.) คลกิ   ระบบจะเพิ่มการค านวณภาระงานสอนท่ีเลอืก 
ค านวณยอดรวมทัง้สิน้และยอดรวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 
 

 
รูปท่ี 7 แสดงขัน้ตอนการเพิ่มภาระงานสอนภาคปฏิบตัิจากตารางข้อมลูใหม่ 
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2. ขัน้ตอนการเพิ่มภาระงานสอนในรายวิชาภาคทฤษฎีจากข้อมลูใหม ่แยกตามประเภทของงานดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) คลกิเลอืก  หน้างานสอนท่ีต้องการ 
4.) ป้อนข้อมลู เวลาที่ใช้ตลอดภาคฯ (ชัว่โมง) 

5.) คลกิ   ระบบจะเพิ่มการค านวณภาระงานสอนท่ีเลอืก 
ค านวณยอดรวมทัง้สิน้และยอดรวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 
 

 
รูปท่ี 8 แสดงขัน้ตอนการเพิ่มภาระงานสอนภาคทฤษฎีจากตารางข้อมลูใหม่ 

 

ขั้นตอนการเพิ่มภาระงานสอนที่ไม่มีในตารางข้อมูลใหม่ แต่มีข้อมูลในตารางสอน 

การเพิ่มภาระงานสอนท่ีไมม่ีในตารางข้อมลูใหม ่สามารถแบง่ตามประเภทงานได้ 6 ประเภท ดงันี ้
1. การเพิ่มภาระงานสอนในรายวิชาภาคทฤษฎีที่ไมม่ีในตารางข้อมลูใหม่ มีขัน้ตอนดงันี ้
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1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกงาน “รายวิชาภาคทฤษฎี” 
4.) ระบบจะ Default ข้อมลู วิทยาเขต คณะ และภาควิชา ตามที่อาจารย์สงักดัอยู ่แตส่ามารถ

เปลีย่นแปลงข้อมลูได้ 

5.) คลกิที่   
6.) เลอืก รหสั หมูเ่รียน หนว่ยกิต วิชา ระบบจะแสดงรายละเอียดของวิชาที่มีในฐานข้อมลู 

7.) ป้อนจ านวน เวลาที่ใช้ตลอดภาคฯ (ชม.) 

8.) คลกิที่  ระบบจะเพิ่มการค านวณภาระงานสอนท่ีเลอืก ค านวณยอดรวม
ทัง้สิน้และยอดรวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 
 

 
รูปท่ี 9 แสดงขัน้ตอนการเพิ่มภาระงานสอนภาครายวิชาภาคทฤษฎีที่ไมม่ีในตารางข้อมลูใหม่ 
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2. การเพิ่มภาระงานสอนในรายวิชาภาคปฏิบตัิที่ไมม่ีในตารางข้อมลูใหม่ มีขัน้ตอนดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกงาน “รายวิชาภาคปฏิบตัิ” 
4.) ระบบจะ Default ข้อมลู วิทยาเขต คณะ และภาควิชา ตามที่อาจารย์สงักดัอยู ่แตส่ามารถ

เปลีย่นแปลงข้อมลูได้ 

5.) คลกิที่   
6.) เลอืก รหสั หมูเ่รียน หนว่ยกิต วิชา ระบบจะแสดงรายละเอียดของวิชาที่มีในฐานข้อมลู 

7.) เลอืกจ านวน ชม./สปัดาห์/หนว่ยกิต 

8.) ป้อนจ านวน เวลาที่ใช้ตลอดภาคฯ (ชม.) 

9.) คลกิที่  ระบบจะเพิ่มการค านวณภาระงานสอนท่ีเลอืก ค านวณยอดรวม
ทัง้สิน้และยอดรวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 
 

 
รูปท่ี 10 แสดงขัน้ตอนการเพิ่มภาระงานสอนรายวิชาภาคปฏิบตัิที่ไมม่ีในตารางข้อมลูใหม่ 
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3. การเพิ่มภาระงานสอนในรายวิชาปัญหาพิเศษที่ไมม่ีในตารางข้อมลูใหม่ มีขัน้ตอนดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกงาน “รายวิชาปัญหาพิเศษ” 
4.) ระบบจะ Default ข้อมลู วิทยาเขต คณะ และภาควิชา ตามที่อาจารย์สงักดัอยู ่แตส่ามารถ

เปลีย่นแปลงข้อมลูได้ 

5.) คลกิที่   
6.) เลอืก รหสั หมูเ่รียน หนว่ยกิต วิชา ระบบจะแสดงรายละเอียดของวิชาที่มีในฐานข้อมลู 

7.) คลกิที่  ระบบจะเพิ่มการค านวณภาระงานสอนท่ีเลอืก ค านวณยอดรวม
ทัง้สิน้และยอดรวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 
 

 
รูปท่ี 11 แสดงขัน้ตอนการเพิ่มภาระงานสอนรายวิชาปัญหาพิเศษที่ไมม่ีในตารางข้อมลูใหม่ 
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4. การเพิ่มภาระงานสอนในรายวิชาสมัมนาที่ไมม่ีในตารางข้อมลูใหม่ มีขัน้ตอนดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกงาน “รายวิชาสมัมนา” 
4.) ระบบจะ Default ข้อมลู วิทยาเขต คณะ และภาควิชา ตามที่อาจารย์สงักดัอยู ่แตส่ามารถ

เปลีย่นแปลงข้อมลูได้ 

5.) คลกิที่   
6.) เลอืก รหสั หมูเ่รียน หนว่ยกิต วิชา ระบบจะแสดงรายละเอียดของวิชาที่มีในฐานข้อมลู 

7.) คลกิที่  ระบบจะเพิ่มการค านวณภาระงานสอนท่ีเลอืก ค านวณยอดรวม
ทัง้สิน้และยอดรวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 

 

 
รูปท่ี 12 แสดงขัน้ตอนการเพิ่มภาระงานสอนรายวิชาสมัมนาที่ไมม่ีในตารางข้อมลูใหม่ 
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5. การเพิ่มภาระงานสอนในรายวิชาที่น านิสติออกศกึษา และฝึกปฏิบตัิงานภาคสนามในช่วงปิดภาคเรียน 
และ/หรือภาคฤดรู้อนที่ไมม่ีในตารางข้อมลูใหม ่มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกงาน “รายวิชาที่น านิสติออกศกึษา และฝึกปฏิบตัิงานภาคสนามในช่วงปิดภาคเรียน 
และ/หรือภาคฤดรู้อน” 

4.) ระบบจะ Default ข้อมลู วิทยาเขต คณะ และภาควิชา ตามที่อาจารย์สงักดัอยู ่แตส่ามารถ
เปลีย่นแปลงข้อมลูได้ 

5.) คลกิที่   
6.) เลอืก รหสั หมูเ่รียน หนว่ยกิต วิชา ระบบจะแสดงรายละเอียดของวิชาที่มีในฐานข้อมลู 

7.) เลอืกหน้าที่ 1 หน้าที่จากตวัเลอืก 

7.1.) หวัหน้าผู้ควบคมุ 

7.2.) ผู้ควบคมุเบิกจ่ายได้ 

7.3.) อาจารย์ร่วม 

8.) คลกิที่  ระบบจะเพิ่มการค านวณภาระงานสอนท่ีเลอืก ค านวณยอดรวม
ทัง้สิน้และยอดรวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

หมายเหต ุ งาน: “รายวิชาที่น านสติออกศกึษา และฝึกปฏิบตัิงานภาคสนามในช่วงปิดภาคเรียน 
และ/หรือภาคฤดรู้อน” จะน าไปคิดภาระงานได้ในภาคต้นของปีการศกึษาเทา่นัน้ 
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รูปท่ี 13 แสดงขัน้ตอนการเพิ่มภาระงานสอนในรายวิชาที่น านิสติออกศกึษา และฝึกปฏิบตัิงานภาคสนามในช่วงปิดภาค

เรียน และ/หรือภาคฤดรู้อนท่ีไมม่ีในตารางข้อมลูใหม่ 
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6. การเพิ่มภาระงานสอนในอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระที่ไมม่ีในตารางข้อมลูใหม่ มีขัน้ตอนดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกงาน “งานสอนในอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ” 
4.) ระบบจะ Default ข้อมลู วิทยาเขต คณะ และภาควิชา ตามที่อาจารย์สงักดัอยู ่แตส่ามารถ

เปลีย่นแปลงข้อมลูได้ 

5.) คลกิที่   
6.) เลอืก รหสั หมูเ่รียน หนว่ยกิต วิชา 

7.) คลกิที่  ระบบจะเพิ่มการค านวณภาระงานสอนท่ีเลอืก ค านวณยอดรวม
ทัง้สิน้และยอดรวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 
 

 
รูปท่ี 14 การเพิ่มภาระงานสอนในอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระท่ีไมม่ีในตารางข้อมลูใหม่ 
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ขั้นตอนการเพิ่มภาระงานสอนที่ไม่มีข้อมูลฐานข้อมูลตารางสอน 

การเพิ่มภาระงานสอนท่ีไมม่ีข้อมลูในฐานข้อมลูตารางสอน สามารถแบง่ตามประเภทงานได้ 6 ประเภท ดงันี ้
1. การเพิ่มภาระงานสอนในรายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีไมม่ีในฐานข้อมลูตารางสอน มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกงาน “รายวิชาภาคทฤษฎี” 
4.) ระบบจะ Default ข้อมลู วิทยาเขต คณะ และภาควิชา ตามที่อาจารย์สงักดัอยู ่แตส่ามารถ

เปลีย่นแปลงข้อมลูได้ 

5.) คลกิที่   
6.) เลอืกประเภท 

7.) ป้อนข้อมลู ดงันี ้
7.1.) รหสัวิชา 

7.2.) ช่ือวิชา 

7.3.) หมูเ่รียน 

7.4.) หนว่ยกิต 

7.5.) จ านวนนิสติ 

7.6.) จ านวน เวลาที่ใช้ตลอดภาคฯ (ชม.) 

8.) คลกิที่  ระบบจะเพิ่มการค านวณภาระงานสอนท่ีเลอืก ค านวณยอดรวม
ทัง้สิน้และยอดรวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 
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รูปท่ี 15 การเพิ่มภาระงานสอนในรายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีไมม่ีในฐานข้อมลูตารางสอน 

 

2. การเพิ่มภาระงานสอนในรายวิชาภาคปฏิบตัิ ที่ไมม่ีในฐานข้อมลูตารางสอน มีขัน้ตอนดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกงาน “รายวิชาภาคปฏิบตัิ” 
4.) ระบบจะ Default ข้อมลู วิทยาเขต คณะ และภาควิชา ตามที่อาจารย์สงักดัอยู ่แตส่ามารถ

เปลีย่นแปลงข้อมลูได้ 

5.) คลกิที่   
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6.) เลอืกประเภท 

7.) ป้อนข้อมลู ดงันี ้
7.1.) รหสัวิชา 

7.2.) ช่ือวิชา 

7.3.) หมูเ่รียน 

7.4.) หนว่ยกิต 

7.5.) จ านวนนิสติ 

7.6.) จ านวน เวลาที่ใช้ตลอดภาคฯ (ชม.) 

8.) คลกิที่  ระบบจะเพิ่มการค านวณภาระงานสอนท่ีเลอืก ค านวณยอดรวม
ทัง้สิน้และยอดรวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 
 

 
รูปท่ี 16 การเพิ่มภาระงานสอนในรายวิชาภาคปฏิบตัิ ที่ไมม่ีในฐานข้อมลูตารางสอน 
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3. การเพิ่มภาระงานสอนในรายวิชาปัญหาพิเศษ ที่ไมม่ีในฐานข้อมลูตารางสอน มีขัน้ตอนดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกงาน “รายวิชาปัญหาพิเศษ” 
4.) ระบบจะ Default ข้อมลู วิทยาเขต คณะ และภาควิชา ตามที่อาจารย์สงักดัอยู ่แตส่ามารถ

เปลีย่นแปลงข้อมลูได้ 

5.) คลกิที่   
6.) เลอืกประเภท 

7.) ป้อนข้อมลู ดงันี ้
7.1.) รหสัวิชา 

7.2.) ช่ือวิชา 

7.3.) หมูเ่รียน 

7.4.) หนว่ยกิต 

7.5.) จ านวนนิสติ 

8.) คลกิที่  ระบบจะเพิ่มการค านวณภาระงานสอนท่ีเลอืก ค านวณยอดรวม
ทัง้สิน้และยอดรวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 
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รูปท่ี 17 การเพิ่มภาระงานสอนในรายวิชาปัญหาพิเศษ ที่ไมม่ีในฐานข้อมลูตารางสอน 

 
 

4. การเพิ่มภาระงานสอนในรายวิชาสมัมนา ที่ไมม่ีในฐานข้อมลูตารางสอน มีขัน้ตอนดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกงาน “รายวิชาสมัมนา” 
4.) ระบบจะ Default ข้อมลู วิทยาเขต คณะ และภาควิชา ตามที่อาจารย์สงักดัอยู ่แตส่ามารถ

เปลีย่นแปลงข้อมลูได้ 

5.) คลกิที่   
6.) เลอืกประเภท 

7.) ป้อนข้อมลู ดงันี ้
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7.1.) รหสัวิชา 

7.2.) ช่ือวิชา 

7.3.) หมูเ่รียน 

7.4.) หนว่ยกิต 

7.5.) จ านวนนิสติ 

8.) คลกิที่  ระบบจะเพิ่มการค านวณภาระงานสอนท่ีเลอืก ค านวณยอดรวม
ทัง้สิน้และยอดรวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 
 

 
รูปท่ี 18 การเพิ่มภาระงานสอนในรายวิชาสมัมนา ที่ไมม่ีในฐานข้อมลูตารางสอน 
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5. การเพิ่มภาระงานสอนในรายวิชาที่น านิสติออกศกึษา และฝึกปฏิบตัิงานภาคสนามในช่วงปิดภาคเรียน 
และ/หรือภาคฤดรู้อน ที่ไมม่ีในฐานข้อมลูตารางสอน มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกงาน “รายวิชาที่น านิสติออกศกึษา และฝึกปฏิบตัิงานภาคสนามในช่วงปิดภาคเรียน 
และ/หรือภาคฤดรู้อน” 

4.) ระบบจะ Default ข้อมลู วิทยาเขต คณะ และภาควิชา ตามที่อาจารย์สงักดัอยู ่แตส่ามารถ
เปลีย่นแปลงข้อมลูได้ 

5.) คลกิที่   
6.) เลอืกประเภท 

7.) ป้อนข้อมลู ดงันี ้
7.1.) รหสัวิชา 

7.2.) ช่ือวิชา 

7.3.) หมูเ่รียน 

7.4.) หนว่ยกิต 

7.5.) จ านวนนิสติ 

8.) เลอืกหน้าที่ 1 หน้าที่จากตวัเลอืก 

8.1.) หวัหน้าผู้ควบคมุ 

8.2.) ผู้ควบคมุเบิกจ่ายได้ 

8.3.) อาจารย์ร่วม 

9.) คลกิที่  ระบบจะเพิ่มการค านวณภาระงานสอนท่ีเลอืก ค านวณยอดรวม
ทัง้สิน้และยอดรวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 
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รูปท่ี 19 การเพิ่มภาระงานสอนในรายวิชาที่น านิสติออกศกึษา และฝึกปฏิบตัิงานภาคสนามในช่วงปิดภาคเรียน และ/หรือ

ภาคฤดรู้อน ที่ไมม่ีในฐานข้อมลูตารางสอน 

 

6. การเพิ่มภาระงานสอนในงานสอนในอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ไมม่ีในฐานข้อมลูตารางสอน 

มีขัน้ตอนดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกงาน “งานสอนในอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ(Independent Study)” 
4.) ระบบจะ Default ข้อมลู วิทยาเขต คณะ และภาควิชา ตามที่อาจารย์สงักดัอยู ่แตส่ามารถ

เปลีย่นแปลงข้อมลูได้ 

5.) คลกิที่   
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6.) เลอืกประเภท 

7.) ป้อนข้อมลู ดงันี ้
7.1.) รหสัวิชา 

7.2.) ช่ือวิชา 

7.3.) หมูเ่รียน 

7.4.) หนว่ยกิต 

7.5.) จ านวนนิสติ 

8.) คลกิที่  ระบบจะเพิ่มการค านวณภาระงานสอนท่ีเลอืก ค านวณยอดรวม
ทัง้สิน้และยอดรวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 
 
 

 
รูปท่ี 20 การเพิ่มภาระงานสอนในงานสอนในอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ไมม่ีในฐานข้อมลูตารางสอน 
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การลบภาระงานสอน 

การลบภาระงานสอน สามารถท าได้โดย คลกิที่  หน้าภาระงานท่ีต้องการลบออก หากเป็นข้อมลูที่มาจาก
ตารางข้อมลูใหม ่ระบบลบออกจากการค านวณภาระงาน และจะย้ายข้อมลูออกจากตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน มาอยูใ่น
ตารางข้อมลูใหม ่แตห่ากเป็นข้อมลูที่มาจากการ Input ระบบจะลบออกจากตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน และไมน่ ามาคิด
ภาระงาน 
 

 
รูปท่ี 21 แสดงการลบภาระงานสอน 

 

งานกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัวนิสิต 
 

ที่มาของข้อมูล  
ฐานข้อมลูตารางสอนของ มก. 

 

การเข้าสู่หน้าจอ 

คลกิที่เมน ู  
 

ประกอบด้วยข้อมูล 
- ช่ือ 

- ภาควิชา 

- คณะ 

- ภาคการศกึษา 

- ปีการศกึษา 

- ตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน ประกอบด้วย 

o ลบ 

o ประเภท  

o งาน 

o จ านวนนิสติ 

o ภาระงาน 
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o รวมทัง้สิน้ 

o รวมที่น าไปคิดภาระงาน 

- ตารางข้อมลูใหม ่

o เลอืก 

o ประเภท 

o งาน 

o จ านวนนิสติ 

- ค้นหาข้อมลู ค้นหาจาก 

o รหสัอาจารย์ 

o ช่ือ 

o นามสกลุ 

o E mail 

- ตาราง Input ข้อมลูที่คิดภาระงาน ประกอบด้วย 

o ประเภท 

 ภาคการศกึษาปกติ 
 โครงการพิเศษ 

o งาน 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัระดบัปริญญาเอก 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัระดบัปริญญาโท 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัระดบัปริญญาตรี 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมระดบัปริญญาเอก 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมระดบัปริญญาโท 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมระดบัปริญญาตรี 
 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

o จ านวนนิสติ 
 

ขั้นตอนการท างาน 

การเพิ่มข้อมูลใหม่ในกรณีที่อาจารย์มีหลาย Account 
การเพิ่มข้อมลูใหมใ่นกรณีที่อาจารย์มีหลาย Account มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) คลกิ   
4.) ระบบจะแสดงประเภทข้อมลูที่ใช้ในการค้นหาให้เลอืก ดงันี ้

i. รหสัอาจารย์ 

ii. ช่ือ 

iii. นามสกลุ 
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iv. E mail 

5.) ป้อนข้อมลูที่ต้องการค้นหา 

6.) คลกิ  ระบบผลการค้น 

7.) คลกิที่ รหสัอาจารย์ หรือ ช่ือ สกลุ หรือ อีเมล์แอดเดรส ระบบจะน าข้อมลูของ Account ที่เลอืกขึน้มา
แสดงในตารางรางข้อมลูใหม่ ซึง่สามารถน าไปใช้ในการค านวณเพิ่มภาระงานได้ 

 

 
 
 

 

 
รูปท่ี 22 การเพิ่มข้อมลูใหมใ่นกรณีที่อาจารย์มีหลาย Account 
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การเพิ่มภาระงานกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิตจากตารางข้อมูลใหม่ 
การเพิ่มภาระงานกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตวันิสติจากตารางข้อมลูใหม ่มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกงานท่ีต้องการคิดภาระงาน โดยมี 2 วิธี ดงันี ้
3.1) เลอืกข้อมลูทัง้หมดในตารางข้อมลูใหม ่ท าได้โดยคลกิที่  

3.2) เลอืกเฉพาะบางรายการในตารางข้อมลูใหม ่ท าได้โดยคลกิ  หน้างานท่ีต้องการคิดภาระ
งานเทา่นัน้ 

4.) คลกิ  ระบบจะน าข้อมลูที่เลอืกมาค านวณภาระงาน รวมทัง้สิน้ และ
รวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 
 

 
รูปท่ี 23 การเพิ่มภาระงานกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตวันิสติจากตารางข้อมลูใหม่ 
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การเพิ่มภาระงานกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิตที่ไม่มีข้อมูลในตารางข้อมูลใหม่ 
การเพิ่มภาระงานกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตวันิสติที่ไมม่ีข้อมลูในตารางข้อมลูใหม่ มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภท จากตวัเลอืก 

3.1) ภาคการศกึษาปกติ 
3.2) โครงการพิเศษ 

4.) เลอืกงาน จากตวัเลอืก 

4.1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัระดบัปริญญาเอก 

4.2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัระดบัปริญญาโท 

4.3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัระดบัปริญญาตรี 
4.4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมระดบัปริญญาเอก 

4.5) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมระดบัปริญญาโท 

4.6) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมระดบัปริญญาตรี 
4.7) กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

5.) ป้อนจ านวนนิสติ 

6.) คลกิ  ระบบจะน าข้อมลูที่เลอืกมาค านวณภาระงาน รวมทัง้สิน้ และรวมที่
น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 
 

 
รูปท่ี 24 การเพิ่มภาระงานกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตวันิสติที่ไมม่ีข้อมลูในตารางข้อมลูใหม่ 
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การลบภาระงานกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต 
การลบภาระงานกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตวันิสติ  สามารถด าเนินการได้โดย คลกิที่  หน้าภาระงานท่ีต้องการ

ลบออก หากเป็นข้อมลูที่มาจากตารางข้อมลูใหม ่ระบบลบออกจากการค านวณภาระงาน และจะย้ายข้อมลูออกจาก
ตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน มาอยูใ่นตารางข้อมลูใหม ่แตห่ากเป็นข้อมลูที่มาจากการ Input ระบบจะลบออกจาก
ตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน และไมน่ ามาคิดภาระงาน 

 

 
รูปท่ี 25 การลบภาระงานกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตวันิสติ 

 

งานนิเทศก ์ฝกึงาน สหกิจศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการโครงการพิเศษ 
 

ที่มาของข้อมูล  
 

ประกอบด้วยข้อมูล 
- ช่ือ 

- ภาควิชา 

- คณะ 

- ภาคการศกึษา 

- ปีการศกึษา 

- ตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน ประกอบด้วย 

o ลบ 

o แก้ไข 

o ประเภท  

o งาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 
o จ านวนชัว่โมง/นิสติ 

o ภาระงาน 

o รวมทัง้สิน้ 

o รวมทีน่ าไปคิดภาระงาน 
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- ตาราง Input ข้อมลู 

o ประเภทงาน: การดแูล การตรวจเยี่ยม การฝึกงาน งานนิเทศ ฝึกสอน 

 งาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 
o ประเภทงาน: การท าหน้าที่ประธาน/กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการด าเนินงาน

โครงการพิเศษ 

 งาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 
o ประเภทงาน: การเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

 งาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 
o ประเภทงาน: การเป็นคณะกรรมการหรือผู้บริหารจดัการโครงการสหกิจศกึษา 

 งาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 
o ประเภทงาน: อาจารย์ในการเทศงานสหกิจศกึษา 

 งาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 
 จ านวนนิสติ 

 

การเข้าสู่หน้าจอ 

คลกิที่เมน ู  
 

ขั้นตอนการท างาน 

การเพิ่มภาระงานนิเทศก์ ฝึกงาน สหกิจศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการโครงการพิเศษ 

การเพิ่มภาระงานนิเทศก์ ฝึกงาน สหกิจศกึษา ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร คณะกรรมการโครงการพิเศษ แบง่เป็น 2 กรณี
ดงันี ้

1. การเพิ่มภาระงานประเภท: อาจารย์ในการนิเทศงานสหกิจศกึษา มีขัน้ตอนดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภทงาน เป็น “อาจารย์ในการนิเทศงานสหกิจศกึษา” 
4.) ป้อนข้อมลูงาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 
5.) ป้อนจ านวนนิสติ 

6.) คลกิ   ระบบจะน าข้อมลูที่เลอืกมาค านวณภาระงาน รวมทัง้สิน้ และ
รวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 
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รูปท่ี 26 การเพิ่มภาระงานประเภท: อาจารย์ในการนิเทศงานสหกิจศกึษา 
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2. การเพิ่มภาระงานประเภทอื่น (ยกเว้นประเภทงาน: อาจารย์ในการนิเทศงานสหกิจศกึษา) มีขัน้ตอนดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภทงาน (ยกเว้นประเภทงาน: อาจารย์ในการนิเทศงานสหกิจศกึษา) ได้แก่ 
3.1) การดแูล การตรวจเยี่ยม การฝึกงาน งานนิเทศ ฝึกสอน 

3.2) การท าหน้าที่ประธาน/กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการพิเศษ 

3.3) การเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
3.4) การเป็นคณะกรรมการหรือผู้บริหารจดัการโครงการสหกิจศกึษา 

4.) ป้อนข้อมลูงาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 

5.) คลกิ   ระบบจะน าข้อมลูที่เลอืกมาค านวณภาระงาน รวมทัง้สิน้ และ
รวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 
 

 
รูปท่ี 27 การเพิ่มภาระงานประเภทอื่น (ยกเว้นประเภทงาน: อาจารย์ในการนิเทศงานสหกิจศกึษา) 
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การแก้ไขข้อมูลภาระงานนิเทศก ์ฝึกงาน สหกิจศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการโครงการพิเศษ 

การแก้ไขข้อมลูภาระงานนิเทศก์ ฝึกงาน สหกิจศกึษา ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร คณะกรรมการโครงการพิเศษ มี
ขัน้ตอน ดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) คลกิที่  หน้าประเภทงานท่ีต้องการแก้ไข ระบบจะแสดงข้อมลูให้แก้ไขในตาราง Input ข้อมลู 

4.) แก้ไขข้อมลู 

5.) คลกิที่   ระบบจะบนัทกึข้อมลูใหมแ่ละแสดงผลในตารางข้อมลูที่คิดภาระ
งาน 

 

 
 
 

 
รูปท่ี 28 การแก้ไขข้อมลูภาระงานนิเทศก์ ฝึกงาน สหกิจศกึษา ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร คณะกรรมการโครงการพิเศษ 
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การลบภาระงานนิเทศก์ ฝึกงาน สหกิจศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการโครงการพิเศษ 

การลบภาระงานนิเทศก์ ฝึกงาน สหกิจศกึษา ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร คณะกรรมการโครงการพิเศษ ท าได้โดย คลกิที่ 
 หน้าประเภทงานท่ีต้องการลบ ระบบจะท าการลบข้อมลูและแสดงผลการลบในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 
รูปท่ี 29 การลบภาระงานนิเทศก์ ฝึกงาน สหกิจศกึษา ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร คณะกรรมการโครงการพิเศษ 

 

งานพัฒนานิสิต 
 

ที่มาของข้อมูล  
 
 

ประกอบด้วยข้อมูล 
- ช่ือ 

- ภาควิชา 

- คณะ 

- ภาคการศกึษา 

- ปีการศกึษา 

- ตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

o ลบ 

o แก้ไข 

o ประเภท 

o งาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 
o จ านวน (ชัว่โมง) (นิสติ) 
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o ภาระงาน 

- ตาราง Input ข้อมลูประกอบด้วย 

o ประเภทงาน: การเป็นกรรมการ คณะท างาน ประกอบด้วย 

 งาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 
 จ านวนชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษา 

o ประเภทงาน: การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสติ ประกอบด้วย 

 งาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 
 จ านวนนิสติ 

o ประเภทงาน: การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสติตามธรรมนญูนิสติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 

 งาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 
o ประเภทงาน: การเป็นกรรมการฝึกซ้อมนิสติในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประกอบด้วย 

 งาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 
o ประเภทงาน: การเป็นอาจารย์ในโครงการก้าวแรกสูบ่ณัฑิตยคุใหม่ ประกอบด้วย 

 งาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 
o ประเภทงาน: การเป็นอาจารย์ผู้ควบคมุกิจการนิสติ/โครงการพฒันานิสติ/ภาคการศกึษาและฝึก

ปฏิบตัิการนอกสถานท่ี ประกอบด้วย 

 งาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 
 จ านวนนิสติ 

o ประเภทงาน: การเป็นอาจารย์ผู้ควบคมุกิจการนิสติ/โครงการพฒันานิสติในวิทยาเขต ประกอบด้วย 

 งาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 
 จ านวนนิสติ 

 

การเข้าสู่หน้าจอ 

คลกิที่เมน ู  
 

ขั้นตอนการท างาน 

การเพิ่มภาระงานงานพัฒนานิสิต 
การเพิ่มภาระงานพฒันานิสติ แบง่ตามประเภทงานเป็น 7 วิธีดงันี ้

1. การเพิ่มภาระงานในประเภทงาน: การเป็นกรรมการ คณะท างาน มีขัน้ตอนดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภทงาน เป็น “การเป็นกรรมการ คณะท างาน” 
4.) ป้อนงาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 
5.) ป้อนจ านวนชัว่โมง/ภาคการศกึษา 
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6.) คลกิที่   ระบบจะน าข้อมลูที่เลอืกมาค านวณภาระงาน รวมทัง้สิน้ 
และรวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 
 
 

 
รูปท่ี 30 การเพิ่มภาระงานในประเภทงาน: การเป็นกรรมการ คณะท างาน 
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2. การเพิ่มภาระงานในประเภทงาน: การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสติ มีขัน้ตอนดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภทงาน เป็น “การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสติ” 
4.) ป้อนงาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 
5.) ป้อนจ านวนนิสติ 

6.) คลกิที่   ระบบจะน าข้อมลูที่เลอืกมาค านวณภาระงาน รวมทัง้สิน้ 
และรวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 
 

 
รูปท่ี 31 การเพิ่มภาระงานในประเภทงาน: การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสติ 
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3. การเพิ่มภาระงานในประเภทงาน: การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสติตามธรรมนญูนิสติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภทงาน เป็น “การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสติตามธรรมนญูนิสติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์” 

4.) ป้อนงาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 

5.) คลกิที่   ระบบจะน าข้อมลูที่เลอืกมาค านวณภาระงาน รวมทัง้สิน้ 
และรวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 
 

 
รูปท่ี 32 การเพิ่มภาระงานในประเภทงาน: การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสติตามธรรมนญูนิสติฯ 

 
 



 
                                                       Upfront Solution System Co.,Ltd. 

  

 

 126/19-20 ปาร์คเอเวนู โฮมออฟฟิต ถนนเอกมัย(สุขุมวิท 63) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110  Tel.3919900-1,7144310-4  Fax:3917770 
http://www.upfront.co.th  Page | 44  

 

 

4. การเพิ่มภาระงานในประเภทงาน: การเป็นกรรมการฝึกซ้อมนิสติในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร มีขัน้ตอน
ดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภทงาน เป็น “การเป็นกรรมการฝึกซ้อมนิสติในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร” 
4.) ป้อนงาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 

5.) คลกิที่   ระบบจะน าข้อมลูที่เลอืกมาค านวณภาระงาน รวมทัง้สิน้ 
และรวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 
 
 

 
รูปท่ี 33 การเพิ่มภาระงานในประเภทงาน: การเป็นกรรมการฝึกซ้อมนิสติในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 
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5. การเพิ่มภาระงานในประเภทงาน: การเป็นอาจารย์ในโครงการก้าวแรกสูบ่ณัฑิตยคุใหม่ มีขัน้ตอนดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภทงาน เป็น “การเป็นอาจารย์ในโครงการก้าวแรกสูบ่ณัฑิตยคุใหม่” 
4.) ป้อนงาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 

5.) คลกิที่   ระบบจะน าข้อมลูที่เลอืกมาค านวณภาระงาน รวมทัง้สิน้ 
และรวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 
 

 
รูปท่ี 34 การเพิ่มภาระงานในประเภทงาน: การเป็นอาจารย์ในโครงการก้าวแรกสูบ่ณัฑิตยคุใหม่ 
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6. การเพิ่มภาระงานในประเภทงาน: การเป็นอาจารย์ผู้ควบคมุกิจการนิสิต/โครงการพฒันานิสติ/ภาค
การศกึษาและฝึกปฏิบตัิการนอกสถานที่ มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภทงาน เป็น “การเป็นอาจารย์ผู้ควบคมุกิจการนิสติ/โครงการพฒันานิสติ/ภาค
การศกึษาและฝึกปฏิบตัิการนอกสถานที่” 

4.) ป้อนงาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 
5.) ป้อนจ านวนนิสติ 

6.) คลกิที่   ระบบจะน าข้อมลูที่เลอืกมาค านวณภาระงาน รวมทัง้สิน้ 
และรวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 
 

 
รูปท่ี 35 การเพิ่มภาระงานในประเภทงาน: การเป็นอาจารย์ผู้ควบคมุกิจการนิสติ/โครงการพฒันานิสติ/ภาคการศกึษาและ

ฝึกปฏิบตัิการนอกสถานที่ 
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7. การเพิ่มภาระงานในประเภทงาน: การเป็นอาจารย์ผู้ควบคมุกิจการนิสติ/โครงการพฒันานิสติในวิทยาเขต มี
ขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภทงาน เป็น “การเป็นอาจารย์ผู้ควบคมุกิจการนิสติ/โครงการพฒันานิสติในวิทยาเขต” 
4.) ป้อนงาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 
5.) ป้อนจ านวนนิสติ 

6.) คลกิที่   ระบบจะน าข้อมลูที่เลอืกมาค านวณภาระงาน รวมทัง้สิน้ 
และรวมที่น าไปคิดภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 
 

 
รูปท่ี 36 การเพิ่มภาระงานในประเภทงาน: การเป็นอาจารย์ผู้ควบคมุกิจการนิสติ/โครงการพฒันานิสติในวิทยาเขต 
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การแก้ไขภาระงานพัฒนานิสิต 
การแก้ไขภาระงานพฒันานิสติ สามารถด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้ 

1.) คลกิที่  หน้าประเภทงานท่ีต้องการแก้ไข  
2.) แก้ไขข้อมลูที่ต้องการ 

3.) คลกิที่  ระบบจะบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขใหม ่

 

 
 

 
รูปท่ี 37 การแก้ไขภาระงานพฒันานิสติ 
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การลบภาระงานพัฒนานิสิต 
การลบภาระงานพฒันานิสติ สามารถด าเนินการ โดย คลกิที่  หน้าประเภทงานท่ีต้องการลบ ระบบจะท าการลบ

ข้อมลูและจะค านวณภาระงานใหม ่

 

 
รูปท่ี 38 การลบภาระงานพฒันานิสติ 

 

ผลงานทางวิชาการ 
 

ที่มาของข้อมูล  
ฐานข้อมลูเผยแพร่ 

 

ประกอบด้วยข้อมูล 
- ช่ือ 

- ภาควิชา 

- คณะ 

- ภาคการศกึษา 

- ปีการศกึษา 

- ตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

o ลบ 

o ประเภท 

o ช่ือผลงาน/รายละเอียด 

o เดือน ปี 

o การเผยแพร่ 
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o นานาชาติ 
o สดัสว่น % 

o ภาระงาน 

o รวม 

- ตารางข้อมลูใหม ่

o เลอืก 

o ลบ 

o แก้ไข 

o ประเภท 

o ช่ือผลงาน/รายละเอียด 

o เดือน ปี 

o การเผยแพร่ 
o ภาระงาน 

- ตาราง Input ข้อมลู 

o ประเภท: เอกสารประกอบการสอน 

 รายละเอียด 

 แหลง่ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 เดือน ปี(พ.ศ.) ที่ตีพิมพ์ 

 การมีสว่นร่วม 

o ประเภท: เอกสารค าสอน 

 รายละเอียด 

 แหลง่ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 เดือน ปี(พ.ศ.) ที่ตีพิมพ์ 

 การมีสว่นร่วม 

o ประเภท: ต าราหรือหนงัสอื 

 ช่ือต ารา/หนงัสอื 

 ช่ือแหลง่พิมพ์/สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
 เดือน ปี(พ.ศ.) ที่ตีพิมพ์ 

 การมีสว่นร่วม 

o ประเภท: งานปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน ต าราหรือหนงัสอื 

 รายละเอียด 

 แหลง่ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 เดือน ปี(พ.ศ.) ที่ตีพิมพ์ 

 การมีสว่นร่วม 

o ประเภท: บทความทางวิชาการ 
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 ช่ือบทความ 

 ช่ือวารสาร/ช่ือหนงัสอื รวมบทความ/ช่ือหนงัสอื 

 ประมวลผลการประชมุวิชาการ 
 ตีพิมพ์ในประเทศ 

 ตีพิมพ์ตา่งประเทศ 

 เดือน ปี(พ.ศ.) ที่ตีพิมพ์ 

 การมีสว่นร่วม 
 

การเข้าสู่หน้าจอ 

คลกิที่เมน ู  
 

ขั้นตอนการท างาน 

การท างานเพิ่มภาระงานผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
1. การเพิ่มข้อมูลผลงานทางวิชาการลงตารางข้อมูลใหม่ (ดู การเพิ่มข้อมูลผลงานทางวิชาการลงในตารางข้อมูล

ใหม)่ 
2. การเพิ่มภาระงานผลงานทางวิชาการจากตารางข้อมูลใหม่ (ดู การเพิ่มภาระงานผลงานทางวิชาการจาก

ตารางข้อมูลใหม่) 
 

การเพิ่มข้อมูลผลงานทางวิชาการลงในตารางข้อมูลใหม่ 
การเพิ่มข้อมลูผลงานทางวิชาการลงในตารางข้อมลูใหม ่มีขัน้ตอนการเพิ่มข้อมลู โดยจ าแนกตามประเภทผลงาน

ทางวิชาการได้ 5 ประเภท ดงันี ้
1. การเพิ่มข้อมลูผลงานทางวิชาการในประเภท: เอกสารประกอบการสอน 

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภทผลงานทางวิชาการ “เอกสารประกอบการสอน” 
4.) ป้อนข้อมลูตา่ง ๆ ดงันี ้

4.1) ป้อนรายละเอียด 

4.2) ป้อนแหลง่ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
4.3) ป้อนเดือน ปี(พ.ศ.) ที่ตีพิมพ์ 

4.4) ป้อนจ านวน % ที่มีสว่นร่วม 

5.) คลกิที่  ระบบจะเพิ่มข้อมลูลงในตารางข้อมลูใหม ่
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รูปท่ี 39 การเพิ่มข้อมลูผลงานทางวิชาการในประเภท: เอกสารประกอบการสอน 
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2. การเพิ่มข้อมลูผลงานทางวิชาการในประเภท: เอกสารค าสอน 

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภทผลงานทางวิชาการ “เอกสารค าสอน” 
4.) ป้อนข้อมลูตา่ง ๆ ดงันี ้

4.1) ป้อนรายละเอียด 

4.2) ป้อนแหลง่ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
4.3) ป้อนเดือน ปี(พ.ศ.) ที่ตีพิมพ์ 

4.4) ป้อนจ านวน % ทีม่ีสว่นร่วม 

5.) คลกิที่  ระบบจะเพิ่มข้อมลูลงในตารางข้อมลูใหม่ 
 

 
 

 
รูปท่ี 40 การเพิ่มข้อมลูผลงานทางวิชาการในประเภท: เอกสารค าสอน 
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3. การเพิ่มข้อมลูผลงานทางวิชาการในประเภท: ต าราหรือหนงัสอื 

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภทผลงานทางวิชาการ “ต าราหรือหนงัสอื” 
4.) ป้อนข้อมลูตา่ง ๆ ดงันี ้

4.1) ป้อนช่ือต ารา/หนงัสอื 

4.2) ช่ือแหลง่พิมพ์/สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
4.3) เดือน ปี(พ.ศ.) ทีต่ีพิมพ์ 

4.4) ป้อนจ านวน % ที่มีสว่นร่วม 

5.) คลกิที่  ระบบจะเพิ่มข้อมลูลงในตารางข้อมลูใหม่ 
 

 
 

 
รูปท่ี 41 การเพิ่มข้อมลูผลงานทางวิชาการในประเภท: ต าราหรือหนงัสอื 
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4. การเพิ่มข้อมลูผลงานทางวิชาการในประเภท: งานปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน ต ารา
หรือหนงัสอื 

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภทผลงานทางวิชาการ “งานปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน ต ารา
หรือหนงัสอื” 

4.) ป้อนข้อมลูตา่ง ๆ ดงันี ้
4.1) ป้อนรายละเอียด 

4.2) ป้อนแหลง่ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
4.3) เดือน ปี(พ.ศ.) ที่ตีพิมพ์ 

4.4) ป้อนจ านวน % ที่มีสว่นร่วม 

5.) คลกิที่  ระบบจะเพิ่มข้อมลูลงในตารางข้อมลูใหม่ 
 

 

 
รูปท่ี 42 การเพิ่มข้อมลูผลงานทางวิชาการในประเภท: งานปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน ต าราหรือ

หนงัสอื 
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5. การเพิ่มข้อมลูผลงานทางวิชาการในประเภท: บทความทางวิชาการ 
1.) เลอืกภาคการศึกษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภทผลงานทางวิชาการ “บทความทางวิชาการ” 
4.) ป้อนข้อมลูตา่ง ๆ ประกอบด้วย 

4.1) ป้อนช่ือบทความ 

4.2) ป้อนช่ือวารสาร/ช่ือหนงัสอื รวมบทความ/ช่ือหนงัสอื ประมวลผลการประชมุวิชาการ 
4.3) เลอืกการตีพิมพ์ ระหวา่ง  

a. ตีพิมพ์ในประเทศ 

b. ตีพิมพ์ตา่งประเทศ 

4.4) ป้อนเดือน ปี(พ.ศ.) ที่ตีพิมพ์ 

4.5) ป้อนจ านวน % ที่มีสว่นร่วม 

5.) คลกิที่  ระบบจะเพิ่มข้อมลูลงในตารางข้อมลูใหม่ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 43 การเพิ่มข้อมลูผลงานทางวิชาการในประเภท: บทความทางวิชาการ 
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6. การเพิ่มข้อมลูผลงานทางวิชาการในประเภท: ผลงานอื่น ๆ 

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภทผลงานทางวิชาการ “ผลงานอื่น ๆ” 
4.) เลอืกเทียบเทา่ ประเภท จากตวัเลอืก 

4.1) เอกสารประกอบการสอน 

4.2) เอกสารค าสอน 

4.3) ต าราหรือหนงัสอื 

4.4) งานปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน ต าราหรือหนงัสอื 

4.5) บทความทางวิชาการ 
5.) ป้อนข้อมลูตา่ง ๆ ซึง่ประกอบด้วย 

5.1) ป้อนรายละเอียด 

5.2) ป้อนจ านวน % ที่มีสว่นร่วม 

6.) คลกิที่  ระบบจะเพิ่มข้อมลูลงในตารางข้อมลูใหม่ 
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รูปท่ี 44 การเพิ่มข้อมลูผลงานทางวิชาการในประเภท: ผลงานอื่น ๆ 
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การแก้ไขข้อมูลผลงานทางวิชาการในตารางข้อมูลใหม่ 
การแก้ไขข้อมลูผลงานทางวิชาการในตารางข้อมลูใหม ่มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) คลกิที่  หน้าประเภทงานท่ีต้องการแก้ไข  
2.) แก้ไขข้อมลูที่ต้องการ 

3.) คลกิที่  ระบบจะบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขใหม่ 
 

 

 
รูปท่ี 45 การแก้ไขข้อมลูผลงานทางวิชาการในตารางข้อมลูใหม่ 
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การลบข้อมูลผลงานทางวิชาการออกจากตารางข้อมูลใหม่ 
การลบข้อมลูผลงานทางวิชาการออกจากตารางข้อมลูใหม่ สามารถด าเนินการได้ โดย คลกิที่  หน้าประเภทงาน

ที่ต้องการลบ ระบบจะลบข้อมลูผลงานทางวิชาการออกจากตารางข้อมลูใหม่ 
 

 
รูปท่ี 46 การลบข้อมลูผลงานทางวิชาการออกจากตารางข้อมลูใหม ่

 
 

การเพิ่มภาระงานผลงานทางวิชาการจากตารางข้อมูลใหม่ 
การเพิ่มภาระงานผลงานทางวิชาการจากตารางข้อมลูใหม ่มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกงานท่ีต้องการค านวณภาระงาน โดยมีวิธีการเลอืก 2 วิธีดงันี ้
3.1) เลอืกข้อมลูทัง้หมดในตารางข้อมลูใหม ่ท าได้โดยคลกิที่   

3.2) เลอืกข้อมลูบางรายการจากตารางข้อมลูใหม่ โดยคลกิที่  หน้าประเภทผลงานทาง
วิชาการท่ีต้องการ 

4.) คลกิที่  ระบบจะน าข้อมลูที่เลอืกมาค านวณภาระงาน และรวมที่น าไปคิด
ภาระงาน ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 
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รูปท่ี 47 การเพิ่มภาระงานผลงานทางวิชาการจากตารางข้อมลูใหม่ 
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การลบภาระงานผลงานทางวิชาการ 
การลบภาระงานผลงานทางวิชาการ สามารถด าเนินการได้ โดย คลกิที่  หน้าประเภทงานท่ีต้องการลบ หากเป็น

ข้อมลูที่มาจากตารางข้อมลูใหม ่ระบบลบออกจากการค านวณภาระงาน และจะย้ายข้อมลูออกจากตารางข้อมลูที่คิดภาระ
งาน มาอยูใ่นตารางข้อมลูใหม่ 
 

 
 

 
รูปท่ี 48 การลบภาระงานผลงานทางวิชาการ 
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งานวิจัย 
 

งานวิจัย 
 

ที่มาของข้อมูล  
ฐานข้อมลูโครงการวิจยั 

 

ประกอบด้วยข้อมูล 
- ช่ือ 

- ภาควิชา 

- คณะ 

- ภาคการศกึษา 

- ปีการศกึษา 

- ตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

o ลบ 

o ปีงบประมาณ 

o ช่ือโครงการวิจยั 

o แหลง่ทนุ 

o สถานะภาพในโครงการ 
o สดัสว่น % 

o ภาระงาน 

o รวม 

- ตารางข้อมลูใหม ่

o เลอืก 

o ปีงบประมาณ 

o ช่ือโครงการวิจยั 

o แหลง่ทนุ 

o สถานะภาพในโครงการ 
o สดัสว่น % 

 

การเข้าสู่หน้าจอ 

คลกิที่เมน ู  
 

งานวิจัย 
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ขั้นตอนการท างาน 

การเพิ่มภาระงานวิจัย 
การเพิ่มภาระงานวิจยั มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) คลกิ  หน้างานท่ีต้องการคิดภาระงานในตารางข้อมลูใหม่ 
4.) กรณีที่มีสถานะภาพในโครงการเป็น “ผู้ ร่วมโครงการวิจยั” จะต้องระบ ุสดัสว่น (คิดเป็น %) หากมี

สถานะภาพในโครงการเป็น “ผอ.ชดุโครงการวิจยั” หรือ “หวัหน้าโครงการวิจยั” ระบบจะ Default 

สดัสว่นเป็น 100% ให้ข้ามไปด าเนินการตามข้อ 5.) 

5.) คลกิที่  ระบบจะน าข้อมลูที่เลอืกมาค านวณภาระงาน และรวม ใน
ตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 
รูปท่ี 49 การเพิ่มภาระงานวิจยั-1 
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รูปท่ี 50 การเพิ่มภาระงานวิจยั-2 
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การลบภาระงานวิจัย 
การลบภาระงานวิจยั สามารถด าเนินการได้โดย คลกิที่  หน้าประเภทงานท่ีต้องการลบ ระบบจะท าการลบข้อมลู

ในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน และย้ายไปแสดงในตารางข้อมลูใหม่ พร้อมทัง้ค านวณภาระงานใหม่ 
 

 
 

 
รูปท่ี 51 การลบภาระงานวิจยั 

 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 

ที่มาของข้อมูล  
ฐานข้อมลูงานวิจยั-งานสร้างสรรค์ 

 

ประกอบด้วยข้อมูล 
- ช่ือ 

- ภาควิชา 
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- คณะ 

- ภาคการศกึษา 

- ปีการศกึษา 

- ตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

o ลบ 

o บทความวิจยั 

o วารสารท่ีตีพิมพ์ 

o ปีที่ตีพิมพ์ 

o สถานะภาพในบทความวิจยั 

o สดัสว่น % 

o ตีพิมพ์ในปท. 
o ตีพิมพ์นานาชาติ 
o ภาระงาน  

o รวม 

- ตารางข้อมลูใหม ่

o เลอืก 

o บทความวิจยั 

o วารสารท่ีตีพิมพ์ 

o ปีที่ตีพิมพ์ 

o สถานะภาพในบทความวิจยั 

o สดัสว่น % 

o ตีพิมพ์ในปท. 
o ตีพิมพ์นานาชาติ 

 

การเข้าสู่หน้าจอ 

คลกิที่เมน ู  
 

ขั้นตอนการท างาน 

การเพิ่มภาระงานผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจากตารางข้อมูลใหม่ 
การเพิ่มภาระงานผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจากตารางข้อมลูใหม่ มีขัน้ตอน ดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) คลกิ  หน้างานท่ีต้องการคิดภาระงาน 
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4.) กรณีที่มีสถานะภาพในโครงการเป็น “ผู้ ร่วมโครงการวิจยั” จะต้องระบ ุสดัสว่น (คิดเป็น %) หากมี
สถานะภาพในโครงการเป็น “ผอ.ชดุโครงการวิจยั” หรือ “หวัหน้าโครงการวิจยั” ระบบจะ Default 

สดัสว่นเป็น 100% ให้ข้ามไปด าเนินการตามข้อ 5.) 

5.) คลกิที่  ระบบจะน าข้อมลูที่เลอืกมาค านวณภาระงาน และรวม ใน
ตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 
 

 
รูปท่ี 52 การเพิ่มภาระงานผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจากตารางข้อมลูใหม ่

 

การลบภาระงานผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
การลบภาระงานผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สามารถด าเนินการได้โดย คลกิที่  หน้าประเภทงานท่ีต้องการ

ลบ ระบบจะท าการลบข้อมลูในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 
 

 
รูปท่ี 53 การลบภาระงานผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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สิ่งประดิษฐ์และผลงานอื่นๆ 
 

ที่มาของข้อมูล  
ฐานข้อมลูงานวิจยั-งานสร้างสรรค์ 

 

ประกอบด้วยข้อมูล 
- ช่ือ 

- ภาควิชา 

- คณะ 

- ภาคการศกึษา 

- ปีการศกึษา 

- ตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

o งานประชมุ/ประเภทผลงาน 

o ช่ือผลงาน 

o หน้าที่ 
o สดัสว่น % 

o ระดบันานาชาติ 
o วนัท่ี 

o ภาระงาน  

o รวม 

- ตารางข้อมลูใหม ่

o งานประชมุ/ประเภทผลงาน 

o ช่ือผลงาน 

o หน้าที่ 
o สดัสว่น % 

o ระดบันานาชาติ 
o วนัท่ี 

 

การเข้าสู่หน้าจอ 

คลกิที่เมน ู  
 

ขั้นตอนการท างาน 

การเพิ่มภาระงานส่ิงประดิษฐ์และผลงานอื่นๆ 

การเพิ่มภาระงานสิง่ประดิษฐ์และผลงานอื่นๆ มีดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 
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2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกสิง่ประดิษฐ์หรือผลงานอื่นๆ ซึง่มีวิธีในการเลอืก 2 วิธีดงันี ้
3.1) เลอืกข้อมลูทัง้หมดในตารางข้อมลูใหม่ ท าได้โดยคลกิที่  

3.2) เลอืกเฉพาะบางรายการท าได้โดย คลกิ  หน้างานท่ีต้องการคิดภาระงานในตารางข้อมลู
ใหม ่

4.) กรณีที่มีสถานะภาพในโครงการเป็น “ผู้ ร่วมโครงการวิจยั” จะต้องระบ ุสดัสว่น (คิดเป็น %) หากมี
สถานะภาพในโครงการเป็น “ผอ.ชดุโครงการวิจยั” หรือ “หวัหน้าโครงการวิจยั” ระบบจะ Default 

สดัสว่นเป็น 100% ให้ข้ามไปด าเนินการตามข้อ 5.) 

5.) คลกิที่  ระบบจะน าข้อมลูที่เลอืกมาค านวณภาระงาน และรวม ใน
ตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 

 

 
 

 
รูปท่ี 54 การเพิ่มภาระงานสิง่ประดิษฐ์และผลงานอื่นๆ 
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การลบภาระงานส่ิงประดิษฐ์และผลงานอื่นๆ 

การลบภาระงานสิง่ประดิษฐ์และผลงานอื่นๆ สามารถด าเนินการได้โดย คลกิที่  หน้าประเภทงานท่ีต้องการลบ 
ระบบจะท าการลบข้อมลูในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน และย้ายไปแสดงในตารางข้อมลูใหม่ 
 

 
 

 
รูปท่ี 55 การลบภาระงานสิง่ประดิษฐ์และผลงานอื่นๆ 
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งานบริการวิชาการ 
 

งานคณะท างาน ผู้ทรงคุณวุฒ ิกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย 
 

ที่มาของข้อมูล  
ฐานข้อมลู 

 

ประกอบด้วยข้อมูล 
- ช่ือ-สกลุ 

- ภาควิชา 

- คณะ 

- ภาคการศกึษา 

- ปีการศกึษา 

- ตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน ประกอบด้วย 

o ประเภทงานบริการทางวิชาการ ประเภทลกัษณะงานบริการทางวิชาการ รายละเอียด/ช่ือหนว่ยงาน
ภายนอกกลุม่เป้าหมาย/ผุ้วา่จ้าง 

o ตอบสนองสงัคม 

o จ านวนชัว่โมง/ผลงาน/เจ้าของ 
o มีการบรูณาการ 
o ระยะเวลาการจดักิจกรรม 

o การน าความรู้และประสพการณ์มาใช้ 

o ภาระงาน 

o รวม 

- ตาราง Input ข้อมลู แยกตามประเภทงานบริการทางวิชาการ แบง่ได้ 7 ประเภท ดงันี ้
o ประเภทงานบริการทางวิชาการ: การเป็นคณะกรรมการ คณะท างาน หรือคณะอนกุรรมการ 

ประกอบด้วย 

 ประเภทลกัษณะงานบริการทางวิชาการ ประกอบด้วย 

 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอ่ม 

 บริการเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ ทางการศกึษา 

 บริการจดัฝึกอบรม สมัมนา และประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
 บริการเก่ียวกบัสขุภาพท่ีนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 บริการศกึษา วิจยั ส ารวจ การวางแผน การจดัการ 
 บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ ผลติ 

งานบริการวิชาการ 
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 บริการศกึษาความเหมาะสมของโครงการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 บริการอื่นๆ 

 รายละเอียด 

 การตอบสนองสงัคม ชมุชน ประเทศชาติ ประกอบด้วย 

 ตอบสนอง 
 ไมต่อบสนอง 

 ระยะเวลาการจดักิจกรรม ประกอบด้วย 

 ตัง้แตว่นัท่ี 

 ถึงวนัท่ี 

 กลุม่เป้าหมาย/ผู้วา่จ้าง 
 การน าความรู้และประสพการณ์มาใช้ในการพฒันาการเรียน การสอน และการวิจยั 

ประกอบด้วย 

 เฉพาะการเรียนการสอน 

 เฉพาะการวิจยั 

 ทัง้การเรียนการสอน และการวิจยั 

 การบรูณาการ การจดัการเรียน การสอนกบัการวิจยั และการบริการวิชาการ ประกอบด้วย 

 มี 
 ไมม่ี 

o ประเภทงานบริการทางวิชาการ: การเป็นวิทยากรฝึกอบรม ประกอบด้วย 

 ประเภทลกัษณะงานบริการทางวิชาการ ประกอบด้วย 

 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอ่ม 

 บริการเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ ทางการศกึษา 

 บริการจดัฝึกอบรม สมัมนา และประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
 บริการเก่ียวกบัสขุภาพท่ีนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 บริการศกึษา วิจยั ส ารวจ การวางแผน การจดัการ 
 บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ ผลติ 

 บริการศกึษาความเหมาะสมของโครงการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 บริการอื่นๆ 

 รายละเอียด 

 การตอบสนองสงัคม ชมุชน ประเทศชาติ ประกอบด้วย 

 ตอบสนอง 
 ไมต่อบสนอง 

 ระยะเวลาการจดักิจกรรม ประกอบด้วย 

 ตัง้แตว่นัท่ี 
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 ถึงวนัท่ี 

 เวลาที่ใช้ (ชัว่โมง) 
 กลุม่เป้าหมาย/ผู้วา่จ้าง 
 การน าความรู้และประสพการณ์มาใช้ในการพฒันาการเรียน การสอน และการวิจยั 

ประกอบด้วย 

 เฉพาะการเรียนการสอน 

 เฉพาะการวิจยั 

 ทัง้การเรียนการสอน และการวิจยั 

 การบรูณาการ การจดัการเรียน การสอนกบัการวิจยั และการบริการวิชาการ ประกอบด้วย 

 มี 
 ไมม่ี 

o ประเภทงานบริการทางวิชาการ: การฝึกงานให้แก่บคุคลภายนอกหนว่ยงาน ประกอบด้วย 

 ประเภทลกัษณะงานบริการทางวิชาการ ประกอบด้วย 

 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอ่ม 

 บริการเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ ทางการศกึษา 

 บริการจดัฝึกอบรม สมัมนา และประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
 บริการเก่ียวกบัสขุภาพท่ีนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 บริการศกึษา วิจยั ส ารวจ การวางแผน การจดัการ 
 บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ ผลติ 

 บริการศกึษาความเหมาะสมของโครงการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 บริการอื่นๆ 

 รายละเอียด 

 การตอบสนองสงัคม ชมุชน ประเทศชาติ ประกอบด้วย 

 ตอบสนอง 
 ไมต่อบสนอง 

 ระยะเวลาการจดักิจกรรม ประกอบด้วย 

 ตัง้แตว่นัท่ี 

 ถึงวนัท่ี 

 เวลาที่ใช้ตลอด 1 ภาคการศกึษาปกติ (ชัว่โมง) 
 กลุม่เป้าหมาย/ผู้วา่จ้าง 
 การน าความรู้และประสพการณ์มาใช้ในการพฒันาการเรียน การสอน และการวิจยั 

ประกอบด้วย 

 เฉพาะการเรียนการสอน 

 เฉพาะการวิจยั 
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 ทัง้การเรียนการสอน และการวิจยั 

 การบรูณาการ การจดัการเรียน การสอนกบัการวิจยั และการบริการวิชาการ ประกอบด้วย 

 มี 
 ไมม่ี 

o ประเภทงานบริการทางวิชาการ: การเป็นผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณาบทความทางวิชาการทัง้ภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย 

 ประเภทลกัษณะงานบริการทางวิชาการ ประกอบด้วย 

 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอ่ม 

 บริการเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ ทางการศกึษา 

 บริการจดัฝึกอบรม สมัมนา และประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
 บริการเก่ียวกบัสขุภาพท่ีนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 บริการศกึษา วิจยั ส ารวจ การวางแผน การจดัการ 
 บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ ผลติ 

 บริการศกึษาความเหมาะสมของโครงการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 บริการอื่นๆ 

 รายละเอียด 

 การตอบสนองสงัคม ชมุชน ประเทศชาติ ประกอบด้วย 

 ตอบสนอง 
 ไมต่อบสนอง 

 ระยะเวลาการจดักิจกรรม ประกอบด้วย 

 ตัง้แตว่นัท่ี 

 ถึงวนัท่ี 

 จ านวนบทความ (ชิน้งาน) 
 กลุม่เป้าหมาย/ผู้วา่จ้าง 
 การน าความรู้และประสพการณ์มาใช้ในการพฒันาการเรียน การสอน และการวิจยั 

ประกอบด้วย 

 เฉพาะการเรียนการสอน 

 เฉพาะการวิจยั 

 ทัง้การเรียนการสอน และการวิจยั 

 การบรูณาการ การจดัการเรียน การสอนกบัการวิจยั และการบริการวิชาการ ประกอบด้วย 

 มี 
 ไมม่ี 

o ประเภทงานบริการทางวิชาการ: การเป็นผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณาผลงานทางวิชาการหรืออา่นต าราทัง้
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย 
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 ประเภทลกัษณะงานบริการทางวิชาการ ประกอบด้วย 

 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอ่ม 

 บริการเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ ทางการศกึษา 

 บริการจดัฝึกอบรม สมัมนา และประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
 บริการเก่ียวกบัสขุภาพท่ีนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 บริการศกึษา วิจยั ส ารวจ การวางแผน การจดัการ 
 บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ ผลติ 

 บริการศกึษาความเหมาะสมของโครงการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 บริการอื่นๆ 

 รายละเอียด 

 การตอบสนองสงัคม ชมุชน ประเทศชาติ ประกอบด้วย 

 ตอบสนอง 
 ไมต่อบสนอง 

 ระยะเวลาการจดักิจกรรม ประกอบด้วย 

 ตัง้แตว่นัท่ี 

 ถึงวนัท่ี 

 จ านวนเจ้าของผลงาน (คน) 
 กลุม่เป้าหมาย/ผู้วา่จ้าง 
 การน าความรู้และประสพการณ์มาใช้ในการพฒันาการเรียน การสอน และการวิจยั 

ประกอบด้วย 

 เฉพาะการเรียนการสอน 

 เฉพาะการวิจยั 

 ทัง้การเรียนการสอน และการวิจยั 

 การบรูณาการ การจดัการเรียน การสอนกบัการวิจยั และการบริการวิชาการ ประกอบด้วย 

 มี 
 ไมม่ี 

o ประเภทงานบริการทางวิชาการ: การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 

 ประเภทลกัษณะงานบริการทางวิชาการ ประกอบด้วย 

 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอ่ม 

 บริการเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ ทางการศกึษา 

 บริการจดัฝึกอบรม สมัมนา และประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
 บริการเก่ียวกบัสขุภาพท่ีนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 บริการศกึษา วิจยั ส ารวจ การวางแผน การจดัการ 
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 บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ ผลติ 

 บริการศกึษาความเหมาะสมของโครงการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 บริการอื่นๆ 

 ช่ือหนว่ยงานภายนอก 

 การตอบสนองสงัคม ชมุชน ประเทศชาติ ประกอบด้วย 

 ตอบสนอง 
 ไมต่อบสนอง 

 ระยะเวลาการจดักิจกรรม ประกอบด้วย 

 ตัง้แตว่นัท่ี 

 ถึงวนัท่ี 

 กลุม่เป้าหมาย/ผู้วา่จ้าง 
 การน าความรู้และประสพการณ์มาใช้ในการพฒันาการเรียน การสอน และการวิจยั 

ประกอบด้วย 

 เฉพาะการเรียนการสอน 

 เฉพาะการวิจยั 

 ทัง้การเรียนการสอน และการวิจยั 

 การบรูณาการ การจดัการเรียน การสอนกบัการวิจยั และการบริการวิชาการ ประกอบด้วย 

 มี 
 ไมม่ี 

o ประเภทงานบริการทางวิชาการ: การเป็นผู้ทรงคณุวฒุิในการประเมินหลกัสตูร ประกอบด้วย 

 ประเภทลกัษณะงานบริการทางวิชาการ ประกอบด้วย 

 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอ่ม 

 บริการเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ ทางการศกึษา 

 บริการจดัฝึกอบรม สมัมนา และประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
 บริการเก่ียวกบัสขุภาพท่ีนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 บริการศกึษา วิจยั ส ารวจ การวางแผน การจดัการ 
 บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ ผลติ 

 บริการศกึษาความเหมาะสมของโครงการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 บริการอื่นๆ 

 รายละเอียด 

 การตอบสนองสงัคม ชมุชน ประเทศชาติ ประกอบด้วย 

 ตอบสนอง 
 ไมต่อบสนอง 

 ระยะเวลาการจดักิจกรรม ประกอบด้วย 
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 ตัง้แตว่นัท่ี 

 ถึงวนัท่ี 

 จ านวนหลกัสตูร (หลกัสตูร) 
 กลุม่เป้าหมาย/ผู้วา่จ้าง 
 การน าความรู้และประสพการณ์มาใช้ในการพฒันาการเรียน การสอน และการวิจยั 

ประกอบด้วย 

 เฉพาะการเรียนการสอน 

 เฉพาะการวิจยั 

 ทัง้การเรียนการสอน และการวิจยั 

 การบรูณาการ การจดัการเรียน การสอนกบัการวิจยั และการบริการวิชาการ ประกอบด้วย 

 มี 
 ไมม่ี 

 

การเข้าสู่หน้าจอ 

คลกิที่เมน ู  
 

ขั้นตอนการท างาน 

การเพิ่มภาระงานคณะท างาน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย 
การเพิ่มภาระงานคณะท างาน ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หนว่ยงานนอกมหาวิทยาลยั แบง่ตาม

ประเภทงานบริการวิชาการได้ 7 ประเภท ดงันี ้
1. การเพิ่มภาระงานในประเภทงานบริการทางวิชาการ: การเป็นคณะกรรมการ คณะท างาน หรือ

คณะอนกุรรมการ มีขัน้ตอน ดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภทงานบริการวิชาการ เป็น “การเป็นคณะกรรมการ คณะท างาน หรือคณะอนกุรรมการ” 
4.) เลอืกประเภทงานบริการทางวิชาการ จากตวัเลอืกตอ่ไปนี ้

4.1) บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจสซอ่ม 

4.2) บริการเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ ทางการศกึษา 

4.3) บริการจดัฝึกอบรม สมัมนา  และประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
4.4) บริการเก่ียวกบัสขุภาพท่ีนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง 
4.5) บริการศกึษา วิจยั  ส ารวจ การวางแผน การจดัการ 
4.6) บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ ผลติ 

4.7) บริการศกึษาความเหมาะสมของโครงการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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4.8) บริการอื่น ๆ 

5.) ป้อนข้อมลูตา่งๆ ประกอบด้วย 

5.1) ป้อนรายละเอียด 

5.2) เลอืกการตอบสนองสงัคม ชมุชน ประเทศชาติ จากตวัเลอืก  
i. ตอบสนอง 

ii. ไมต่อบสนอง 
5.3) ระบรุะยะเวลาการจดักิจกรรม ในช่อง 

i. ตัง้แตว่นัท่ี 

ii. ถึงวนัท่ี 

5.4) ป้อนกลุม่เป้าหมาย/ผู้วา่จ้าง 
5.5) เลอืกการน าความรู้และประสพการณ์มาใช้ในการพฒันาการเรียน การสอน และการวิจยั 

จากตวัเลอืก 

i. เฉพาะการเรียนการสอน 

ii. เฉพาะการวิจยั 

iii. ทัง้การเรียนการสอน และการวิจยั 

5.6) เลอืกการบรูณาการ การจดัการเรียน การสอนกบัการวิจยั และการบริการวิชาการ จาก
ตวัเลอืก 

i. มี 
ii. ไมม่ี 

6.) คลกิที่  ระบบจะค านวณภาระงาน และแสดงในตารางที่คิดภาระงาน 
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2. การเพิ่มภาระงานในประเภทงานบริการทางวิชาการ: การเป็นวิทยากรฝึกอบรม มีขัน้ตอนดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภทงานบริการทางวิชาการ เป็น “การเป็นวิทยากรฝึกอบรม” 
4.) เลอืกประเภทลกัษณะงานบริการวิชาการ จากตวัเลอืกตอ่ไปนี ้

4.1) บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจสซอ่ม 

4.2) บริการเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ ทางการศกึษา 

4.3) บริการจดัฝึกอบรม สมัมนา  และประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
4.4) บริการเก่ียวกบัสขุภาพท่ีนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง 
4.5) บริการศกึษา วิจยั  ส ารวจ การวางแผน การจดัการ 
4.6) บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ ผลติ 

4.7) บริการศกึษาความเหมาะสมของโครงการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม 

4.8) บริการอื่น ๆ 

5.) ป้อนข้อมลูตา่ง ๆ ดงันี ้
5.1) ป้อนรายละเอียด 

5.2) เลอืกการตอบสนอง ชมุชน ประเทศชาติ จากตวัเลอืก  
a. ตอบสนอง 
b. ไมต่อบสนอง 

5.3) ระบรุะยะเวลาการจดักิจกรรม ในช่อง  
a. ตัง้แตว่นัท่ี 

b. ถึงวนัท่ี 

5.4) ป้อนเวลาที่ใช้ (ชัว่โมง) 
5.5) ป้อนกลุม่เป้าหมาย/ผู้วา่จ้าง 
5.6) เลอืกการน าความรู้และประสพการณ์มาใช้ในการพฒันาการเรียน การสอน และการวิจยั 

จากตวัเลอืก  
a. เฉพาะการเรียนการสอน 

b. เฉพาะการวิจยั 

c. ทัง้การเรียนการสอน และการวิจยั 

5.7) เลอืการบรูณาการ การจดัการเรียน การสอน กบัการวิจยั และการบริการวิชาการ จาก
ตวัเลอืก 

a. มี 
b. ไมม่ี 

6.) คลกิที่  ระบบจะค านวณภาระงาน และแสดงในตารางที่คิดภาระงาน 
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3. การเพิ่มภาระงานในประเภทงานบริการทางวิชาการ: การฝึกงานให้แก่บคุคลภายนอกหนว่ยงาน มีขัน้ตอน
ดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภทงานบริการทางวิชาการ เป็น “การฝึกงานให้แก่บคุคลภายนอกหนว่ยงาน” 
4.) เลอืกประเภทลกัษณะงานบริการทางวิชาการ จากตวัเลอืก ดงันี ้

4.1) บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจสซอ่ม 

4.2) บริการเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ ทางการศกึษา 

4.3) บริการจดัฝึกอบรม สมัมนา  และประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
4.4) บริการเก่ียวกบัสขุภาพท่ีนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง 
4.5) บริการศกึษา วิจยั  ส ารวจ การวางแผน การจดัการ 
4.6) บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ ผลติ 

4.7) บริการศกึษาความเหมาะสมของโครงการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม 

4.8) บริการอื่น ๆ 

5.) ป้อนข้อมลูตา่ง ดงันี ้
5.1) ป้อนรายละเอียด 

5.2) เลอืกการตอบสนองสงัคม ชมุชน ประเทศชาติ จากตวัเลอืก 

a. ตอบสนอง 
b. ไมต่อบสนอง 

5.3) ระบรุะยะเวลาการจดักิจกรรม ในช่อง 
a. ตัง้แตว่นัท่ี 

b. ถึงวนัท่ี 

5.4) ป้อนจ านวนชัว่โมง ในเวลาที่ใช้ตลอด 1 ภาคการศกึษา 

5.5) ป้อนกลุม่เป้าหมาย/ผู้วา่จ้าง 
5.6) เลอืกการน าความรู้และประสพการณ์มาใช้ในการพฒันาการเรียน การสอน และการวิจยั จาก

ตวัเลอืก  
a. เฉพาะการเรียนการสอน 

b. เฉพาะการวิจยั 

c. ทัง้การเรียนการสอน และการวิจยั 

5.7) เลอืกการบรูณาการ การจดัการเรียน การสอนกบัการวิจยั และการบริการวิชาการ 
a. มี 
b. ไมม่ี 

6.) คลกิที่  ระบบจะค านวณภาระงาน และแสดงในตารางที่คิดภาระงาน 
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4. การเพิ่มภาระงานในประเภทงานบริการทางวิชาการ: การเป็นผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณาบทความทางวิชาการทัง้
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยั มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภทงานบริการทางวิชาการ เป็น “การเป็นผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณาบทความทางวิชาการทัง้
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยั” 

4.) เลอืกประเภทลกัษณะงานบริการทางวิชาการ จากตวัเลอืก ดงันี ้
4.1) บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจสซอ่ม 

4.2) บริการเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ ทางการศกึษา 

4.3) บริการจดัฝึกอบรม สมัมนา  และประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
4.4) บริการเก่ียวกบัสขุภาพท่ีนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง 
4.5) บริการศกึษา วิจยั  ส ารวจ การวางแผน การจดัการ 
4.6) บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ ผลิต 

4.7) บริการศกึษาความเหมาะสมของโครงการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม 

4.8) บริการอื่น ๆ 

5.) ป้อนข้อมลูตา่ง ๆ ดงันี ้
5.1) ป้อนรายละเอียด 

5.2) เลอืกการตอบสนองสงัคม ชมุชน ประเทศชาติ จากตวัเลอืก 

a. ตอบสนอง 
b. ไมต่อบสนอง 

5.3) ระบรุะยะเวลาการจดักิจกรรม 

a. ตัง้แตว่นัท่ี 

b. ถึงวนัท่ี 

5.4) ป้อนจ านวนบทความ (ชิน้งาน) 
5.5) ป้อนกลุม่เป้าหมาย/ผู้วา่จ้าง 
5.6) เลอืกการน าความรู้และประสพการณ์มาใช้ในการพฒันาการเรียน การสอน และการวิจยั 

จากตวัเลอืก 

a. เฉพาะการเรียนการสอน 

b. เฉพาะการวิจยั 

c. ทัง้การเรียนการสอน และการวิจยั 

5.7) เลอืกการบรูณาการ การจดัการเรียน การสอนกบัการวิจยั และการบริการวิชาการ 
a. มี 
b. ไมม่ี 



 
                                                       Upfront Solution System Co.,Ltd. 

  

 

 126/19-20 ปาร์คเอเวนู โฮมออฟฟิต ถนนเอกมัย(สุขุมวิท 63) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110  Tel.3919900-1,7144310-4  Fax:3917770 
http://www.upfront.co.th  Page | 86  

 

 

6.) คลกิที่  ระบบจะค านวณภาระงาน และแสดงในตารางที่คิดภาระงาน 

 

 
 

 
รูปท่ี 59 การเพิ่มภาระงานในประเภทงานบริการทางวิชาการ: การเป็นผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณาบทความทางวิชาการทัง้

ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยั 
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5. การเพิ่มภาระงานในประเภทงานบริการทางวิชาการ: การเป็นผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณาผลงานทางวิชาการหรือ
อา่นต าราทัง้ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยั มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภทงานบริการทางวิชาการ เป็น “การเป็นผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณาผลงานทางวิชาการหรือ
อา่นต าราทัง้ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยั” 

4.) เลอืกประเภทลกัษณะงานบริการวิชาการ 
4.1) บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจสซอ่ม 

4.2) บริการเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ ทางการศกึษา 

4.3) บริการจดัฝึกอบรม สมัมนา  และประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
4.4) บริการเก่ียวกบัสขุภาพท่ีนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง 
4.5) บริการศกึษา วิจยั  ส ารวจ การวางแผน การจดัการ 
4.6) บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ ผลติ 

4.7) บริการศกึษาความเหมาะสมของโครงการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม 

4.8) บริการอื่น ๆ 

5.) ป้อนข้อมลูตา่ง ๆ ดงันี ้
5.1) ป้อนรายละเอียด 

5.2) เลอืกการตอบสนองสงัคม ชมุชน ประเทศชาติ จากตวัเลอืก 

a. ตอบสนอง 
b. ไมต่อบสนอง 

5.3) ระบรุะยะเวลาการจดักิจกรรม ในช่อง 
a. ตัง้แตว่นัท่ี 

b. ถึงวนัท่ี 

5.4) ป้อนจ านวนเจ้าของผลงาน (คน) 
5.5) ป้อนกลุม่เป้าหมาย/ผู้วา่จ้าง 
5.6) เลอืกการน าความรู้และประสพการณ์มาใช้ในการพฒันาการเรียน การสอน และการวิจยั 

จากตวัเลอืก 

a. เฉพาะการเรียนการสอน 

b. เฉพาะการวิจยั 

c. ทัง้การเรียนการสอน และการวิจยั 

5.7) เลอืกการบรูณาการ การจดัการเรียน การสอนกบัการวิจยั และการบริการวิชาการ จาก
ตวัเลอืก 

a. มี 
b. ไมม่ี 
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6.) คลกิที่  ระบบจะค านวณภาระงาน และแสดงในตารางที่คิดภาระงาน 

 

 
 

 
รูปท่ี 60 การเพิ่มภาระงานในประเภทงานบริการทางวิชาการ: การเป็นผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณาผลงานทางวิชาการหรืออา่น

ต าราทัง้ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยั 
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6. การเพิ่มภาระงานในประเภทงานบริการทางวิชาการ: การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มีขัน้ตอนดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภทงานบริการทางวิชาการ เป็น “การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์” 
4.) เลอืกประเภทลกัษณะงานบริการทางวิชาการ 

4.1) บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจสซอ่ม 

4.2) บริการเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ ทางการศกึษา 

4.3) บริการจดัฝึกอบรม สมัมนา  และประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
4.4) บริการเก่ียวกบัสขุภาพท่ีนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง 
4.5) บริการศกึษา วิจยั  ส ารวจ การวางแผน การจดัการ 
4.6) บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ ผลติ 

4.7) บริการศกึษาความเหมาะสมของโครงการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม 

4.8) บริการอื่น ๆ 

5.) ป้อนข้อมลูตา่ง ๆ ดงันี ้
5.1) ป้อนช่ือหนว่ยงานภายนอก 

5.2) เลอืกการตอบสนองสงัคม ชมุชน ประเทศชาติ จากตวัเลอืก 

a. ตอบสนอง 
b. ไมต่อบสนอง 

5.3) ระบรุะยะเวลาการจดักิจกรรม ในช่อง 
a. ตัง้แตว่นัท่ี 

b. ถึงวนัท่ี 

5.4) ป้อนกลุม่เป้าหมาย/ผู้วา่จ้าง 
5.5) เลอืกการน าความรู้และประสพการณ์มาใช้ในการพฒันาการเรียน การสอน และการวิจยั 

จากตวัเลอืก 

a. เฉพาะการเรียนการสอน 

b. เฉพาะการวิจยั 

c. ทัง้การเรียนการสอน และการวิจยั 

5.6) เลอืกการบรูณาการ การจดัการเรียน การสอนกบัการวิจยั และการบริการวิชาการ จาก
ตวัเลอืก 

a. มี 
b. ไมม่ี 

6.) คลกิที่  ระบบจะค านวณภาระงาน และแสดงในตารางที่คิดภาระงาน 
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รูปท่ี 61 การเพิ่มภาระงานในประเภทงานบริการทางวิชาการ: การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
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7. การเพิ่มภาระงานในประเภทงานบริการทางวิชาการ: การเป็นผู้ทรงคณุวฒุิในการประเมินหลกัสตูร มีขัน้ตอน
ดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภทงานบริการทางวิชาการ เป็น “การเป็นผู้ทรงคณุวฒุิในการประเมินหลกัสตูร” 
4.) เลอืกประเภทลกัษณะงานบริการทางวิชาการ 

4.1) บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจสซอ่ม 

4.2) บริการเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ ทางการศกึษา 

4.3) บริการจดัฝึกอบรม สมัมนา  และประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
4.4) บริการเก่ียวกบัสขุภาพท่ีนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง 
4.5) บริการศกึษา วิจยั  ส ารวจ การวางแผน การจดัการ 
4.6) บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ ผลติ 

4.7) บริการศกึษาความเหมาะสมของโครงการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม 

4.8) บริการอื่น ๆ 

5.) ป้อนข้อมลูตา่ง ๆ ดงันี ้
5.1) ป้อนรายละเอียด 

5.2) เลอืกการตอบสนองสงัคม ชมุชน ประเทศชาติ จากตวัเลอืก 

a. ตอบสนอง 
b. ไมต่อบสนอง 

5.3) ระบรุะยะเวลาการจดักิจกรรม ในช่อง 
a. ตัง้แตว่นัท่ี 

b. ถึงวนัท่ี 

5.4) ป้อนจ านวนหลกัสตูร 
5.5) ป้อนกลุม่เป้าหมาย/ผู้วา่จ้าง 
5.6) เลอืกการน าความรู้และประสพการณ์มาใช้ในการพฒันาการเรียน การสอน และการวิจยั 

จากตวัเลอืก 

a. เฉพาะการเรียนการสอน 

b. เฉพาะการวิจยั 

c. ทัง้การเรียนการสอน และการวิจยั 

5.7) การบรูณาการ การจดัการเรียน การสอนกบัการวิจยั และการบริการวิชาการ จากตวัเลอืก 

a. มี 
b. ไมม่ี 

6.) คลกิที่  ระบบจะค านวณภาระงาน และแสดงในตารางที่คิดภาระงาน 
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รูปท่ี 62 การเพิ่มภาระงานในประเภทงานบริการทางวิชาการ: การเป็นผู้ทรงคณุวฒุิในการประเมินหลกัสตูร 
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การแก้ไขข้อมูลภาระงานคณะท างาน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย 
การแก้ไขข้อมลูภาระงานคณะท างาน ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หนว่ยงานนอกมหาวิทยาลยั มี

ขัน้ตอน ดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) คลกิที่  หน้าประเภทงานท่ีต้องการแก้ไข 

4.) แก้ไขข้อมลูที่ต้องการใน ตาราง Input  

5.) คลกิที่  ระบบจะบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขใหม่ 
 

 

 
รูปท่ี 63 การแก้ไขข้อมลูภาระงานคณะท างาน ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หนว่ยงานนอกมหาวิทยาลยั 
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การลบภาระงานคณะท างาน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย 
การลบภาระงานคณะท างาน ผู้ทรงคณุวฒุิ สามารถด าเนินการได้โดย คลกิที่  หน้าประเภทงานท่ีต้องการลบ 

ระบบจะท าการลบข้อมลูในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 
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งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 

ที่มาของข้อมูล  
ฐานข้อมลู 

 

ประกอบด้วยข้อมูล 
- ช่ือ 

 

การเข้าสู่หน้าจอ 

คลกิที่เมน ู  
 

ขั้นตอนการท างาน 

การเพิ่มภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 การเพิ่มภาระงานท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม มีขัน้ตอน ดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภทงาน 

4.) ป้อนข้อมลูงาน/หน้าที่ท่ีปฏิบตัิ 

5.) คลกิที่  ระบบจะค านวณภาระงาน และแสดงในตารางที่คิดภาระงาน 
 

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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รูปท่ี 64 การเพิ่มภาระงานท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 
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การแก้ไขภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การแก้ไขภาระงานท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม มีขัน้ตอน ดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) คลกิที่  หน้าประเภทงานท่ีต้องการแก้ไข 

4.) แก้ไขข้อมลูที่ต้องการใน ตาราง Input  

5.) คลกิที่  ระบบจะบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขใหม่ 
 

 
 

 
รูปท่ี 65 การแก้ไขภาระงานท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 
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การลบภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การลบภาระงานท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม สามารถด าเนินการได้โดย คลกิที่  หน้าประเภทงานท่ีต้องการลบ 
ระบบจะท าการลบข้อมลูในตารางข้อมลูที่คิดภาระงาน 
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รายงาน 
 
 

สรุปรวมภาระงานทั้งหมด 

การเข้าสู่หน้าจอ 

คลกิที่เมน ู   
 

สรุปรวมภาระงานทั้งหมดกรณีไม่ด ารงต าแหน่งบริหาร 
การดสูรุปรวมภาระงานทัง้หมดกรณีไมด่ ารงต าแหนง่บริหาร มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา ระบบจะสรุปภาระงานของอาจารย์ และน ามาแสดงในตารางดงัรูป 

 

 
รูปท่ี 66 การดสูรุปรวมภาระงานทัง้หมดกรณีไมด่ ารงต าแหนง่บริหาร 

หน้าจอสรุปรวมภาระงานทั้งหมดกรณีไม่ด ารงต าแหน่งบริหาร ประกอบด้วย 
o เมนูการใช้งาน ประกอบด้วย 

 แบบรายงานภาระงาน 

 สรุปรายงาน ประกอบด้วย 
 แบบสรุปการประเมินผลภาระงาน ภาควิชาต้นสังกัด 

 แบบสรุปการประเมินผลภาระงาน ระดับภาควิชา 
 แบบสรุปการประเมินผลภาระงาน ระดับคณะ 

o ช่ือ 

o ภาควิชา 

รายงาน 
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o คณะ 
o ภาคการศึกษา 
o ปีการศึกษา 
o ประเภท 

o ตารางสรุปภาระงาน ในภาคการศึกษา และประเภทงานที่เลือก ซ่ึงประกอบด้วย 
 งาน 

 ภาระงาน 

 รวม (ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ) 
 

สรุปรวมภาระงานทั้งหมดกรณีด ารงต าแหน่งบริหาร 
การดูสรุปรวมภาระงานทั้งหมดกรณีด ารงต าแหน่งบริหาร 
การดสูรุปรวมภาระงานทัง้หมดกรณีด ารงต าแหนง่บริหาร มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา  
3.) เลอืกประเภท ระบบจะสรุปภาระงานของอาจารย์ และน ามาแสดงในตาราง พร้อมทัง้สรุปภาระงานของ

หนว่ยงานในสงักดั เช่น หากด ารงต าแหนง่คณะบดี จะสรุปภาระงานของแตล่ะภาควิชา เป็นต้น 
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รูปท่ี 67 การดสูรุปรวมภาระงานทัง้หมดกรณีด ารงต าแหนง่บริหาร 

หน้าจอสรุปรวมภาระงานทั้งหมดกรณีด ารงต าแหน่งบริหาร ประกอบด้วย 
o เมนูการใช้งาน ประกอบด้วย 

 แบบรายงานภาระงาน 

 สรุปรายงาน ประกอบด้วย 
 แบบสรุปการประเมินผลภาระงาน ภาควิชาต้นสังกัด 

 แบบสรุปการประเมินผลภาระงาน ระดับภาควิชา 
 แบบสรุปการประเมินผลภาระงาน ระดับคณะ 

o ช่ือ 

o ภาควิชา 
o คณะ 
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o ภาคการศึกษา 
o ปีการศึกษา 
o ประเภท 

o ตารางสรุปภาระงาน ในภาคการศึกษา และประเภทงานที่เลือก ซ่ึงประกอบด้วย 
 งาน 

 ภาระงาน 

 จ านวนรวม (ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ) 
o ตารางสรุปภาระงาน ของหน่วยงานในสังกัด และประเภทที่เลือก ซ่ึงประกอบด้วย  

 หน่วยงาน 

 จ านวนงานที่ผ่าน 

 จ านวนงานที่ไม่ผ่าน 
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การดูสรุปรวมภาระงานของทุกคนในสังกัดหน่วยงานเดียวกัน 

การดสูรุปรวมภาระงานของทกุคนในสงักดัหนว่ยงานเดียวกนั มีขัน้ตอนดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภท 

4.) คลกิที่ช่ือหนว่ยงาน ระบบจะแสดงสรุปภาระงานของบคุคลที่สงักดัหนว่ยงานที่เลอืก 

5.) หากต้องการกลบัไปยงัหน้าจอสรุปรวมภาระงานหน้าแรก ให้คลกิที่  

6.) หากต้องการดแูบบสรุปภาระงานของแตล่ะบคุคล ให้ดทูี่ การดแูบบสรุปรวมภาระงานเฉพาะบคุคลที่
เลอืกในสงักดัหนว่ยงานเดียวกนั 

 

 
รูปท่ี 68 การดสูรุปรวมภาระงานของทกุคนในสงักดัหนว่ยงานเดียวกนั-1 
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รูปท่ี 69 การดสูรุปรวมภาระงานของทกุคนในสงักดัหนว่ยงานเดียวกนั-2 
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การดูแบบสรุปรวมภาระงานเฉพาะบุคคลที่เลือกในสังกัดหน่วยงานเดียวกัน 

การดแูบบสรุปรวมภาระงานเฉพาะบคุคลที่เลอืกในสงักดัหนว่ยงานเดียวกนั มีขัน้ตอนดงันี ้
1.) หลงัจากดสูรุปรวมภาระงานของทกุคนในสงักดัหนว่ยงานเดียวกนั แล้วเลอืกบคุคลที่ต้องการดขู้อมลู โดย

คลกิที่  หน้าช่ือบคุคลที่ต้องการ 

2.) คลกิที่  ระบบจะ Pop up หน้าจอแสดงแบบรายงานภาระงาน 

 

 
รูปท่ี 70 การดแูบบสรุปรวมภาระงานเฉพาะบคุคลที่เลอืกในสงักดัหนว่ยงานเดียวกนั-1 
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รูปท่ี 71 การดแูบบสรุปรวมภาระงานเฉพาะบคุคลที่เลอืกในสงักดัหนว่ยงานเดียวกนั-2 
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แบบรายงานภาระงาน 

การดแูบบรายงานภาระงาน มีขัน้ตอนดงันี ้
1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) คลกิที่  ระบบ จะ Pop up แบบรายงานสรุปภาระงาน อีกหน้าจอ ซึง่สามารถ
สัง่พิมพ์เอกสารได้ 

 

 
 

 
รูปท่ี 72 การดแูบบรายงานภาระงาน 
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แบบสรุปการประเมินผลภาระงาน ภาควิชาต้นสังกัด 
การดแูบบสรุปการประเมินผลภารงาน ภาควิชาต้นสงักดั มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกเมน ูสรุปรายงาน  แบบสรุปการประเมินผลภาระงาน ภาควิชาต้นสงักดั 

4.) ระบบจะ Pop up หน้าจอ แบบสรุปการประเมินผลภาระงานขัน้ต ่าขึน้มาแสดง ซึง่สามารถสัง่พิมพ์ได้ 

 

 
 

 
รูปท่ี 73 การดแูบบสรุปการประเมินผลภารงาน ภาควิชาต้นสงักดั 
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แบบสรุปการประเมินผลภาระงาน ระดับภาควิชา 
การดแูบบสรุปการประเมินผลภารงาน ระดบัภาควิชา มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกเมน ูสรุปรายงาน  แบบสรุปการประเมินผลภารงาน ระดบัภาควิชา 

 

 
 

 
รูปท่ี 74 การดแูบบสรุปการประเมินผลภารงาน ระดบัภาควิชา 
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แบบสรุปการประเมินผลภาระงาน ระดับคณะ 
การดแูบบสรุปการประเมินผลภารงาน ระดบัคณะ มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกเมน ูสรุปรายงาน  แบบสรุปการประเมินผลภารงาน ระดบัคณะ 

 

 
 

 
รูปท่ี 75 การดแูบบสรุปการประเมินผลภารงาน ระดบัคณะ 
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Executive Reports 
 

การเข้าสู่หน้าจอ 

คลกิที่เมน ู  
 

ขั้นตอนการดู Executive Report 
การด ูExecutive Report มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกภาคการศกึษา 

2.) เลอืกปีการศกึษา 

3.) เลอืกประเภท 

4.) คลกิที่  ระบบจะแสดงสรุปภาระงาน ประจ าภาคการศกึษาที่เลอืก 
จ าแนกตามวิทยาเขต 

5.) คลกิที่วิทยาเขต ระบบจะแสดงสรุปภาระงาน ประจ าภาคการศกึษาที่เลอืก ในวิทยาเขตที่เลอืก จ าแนก
ตามคณะ 

6.) คลกิที่คณะ ระบบจะแสดงสรุปภาระงาน ประจ าภาคการศกึษาที่เลอืก ในคณะที่เลอืก จ าแนกตาม
ภาควิชา 

7.) คลกิที่ภาควิชา ระบบจะแสดงสรุปภาระงาน ของอาจารย์ประจ าภาคภาควิชาที่เลอืก 

 

หมายเหต ุ หากต้องการย้อนกลบัหน้าจอเดิม ให้คลกิ  
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ภาระงานทางวชิาการ 
 
 

แบบรายงานภาระงานทางวิชาการ 

การเข้าสู่หน้าจอ 

คลกิที่เมน ู  
 

 
 

ภาระงานทางวิชาการ 
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ที่มาของข้อมูล 
มาจากการเพิ่มภาระงานผลงานทางวิชาการ และภาระงานวิจยั 

 

การเพิ่มภาระงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 
การเพิ่มภาระงานวิจยัที่ได้รับการเผยแพร่ มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกปีการศกึษา 

2.) เลอืกงานวิจยัที่ต้องการเพิ่มภาระงาน โดยมี 2 วิธี คือ 

2.1) เลอืกงานวิจยัทัง้หมด ท าได้โดย คลกิที่  

2.2) เลอืกบางรายการ ท าได้โดย คลกิ  หน้างานวิจยัที่ต้องการ 

3.) คลกิที่   
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การเพิ่มภาระงานต าราหรือหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ 
การเพิ่มภาระงานต าราหรือหนงัสอืที่ได้รับการเผยแพร่ มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกปีการศกึษา 

2.) เลอืกงานวิจยัที่ต้องการเพิ่มภาระงาน โดยมี 2 วิธี คือ 

2.1) เลอืกงานวิจยัทัง้หมด ท าได้โดย คลกิที่  

2.2) เลอืกบางรายการ ท าได้โดย คลกิ  หน้างานวิจยัที่ต้องการ 

3.) คลกิที่   
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การเพิ่มภาระงานผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เทียบเท่างานวิจัย 
การเพิ่มภาระงานผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่นที่เทียบเทา่งานวิจยั มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกปีการศกึษา 

2.) ป้อนข้อมลูตา่ง ๆ ดงันี ้
2.1) ช่ือผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

2.2) การมีสว่นร่วม (%) 

3.) คลกิที่   
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การลบภาระงานทางวิชาการ 
การลบภาระงานทางวิชาการ สามารถด าเนินการได้โดย คลกิที่  หน้าประเภทงานท่ีต้องการลบ ระบบจะท าการ

ลบข้อมลูในตารางข้อมลูที่คิดภาระงานทางวิชาการ 
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การดูแบบภาระงานผลทางวิชาการ 
การดแูบบภาระงานผลงานทางวิชาการ มีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เลอืกปีการศกึษา 

2.) คลกิที่  
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ระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย-งานสร้างสรรค ์
 

ระบบโครงการวิจัย 
 

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง 


