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เอกสารแนะนําการเตรียมความพรอมในการอบรมการบันทกึขอมูล 

ในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัย.................................... 
 

ลําดับที่ 1     การกําหนดคาเร่ิมตนของหนวยงานใหกับระบบ (โดยผูดูแลระบบ) 

การกําหนดคาเริ่มตนของระบบเปนการทํางานเริ่มตนของระบบโดยผูดูแลระบบ เพื่อลงทะเบียนหนวยงาน คณะ /สํานัก และภาควิชา ใหกับระบบ     การ

กําหนดสิทธิการเขาไปใชงานใหกับเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลของคณะ /สํานักตางๆ   และกําหนดรหัสการใชงานท่ีจําเปนสําหรับระบบ     โดยเขาทํางา นในสวนท่ี 1 คือ Data 

Management ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

  1.1 ขอมูลมหาวิทยาลัย  

  1.2 ลงทะเบียนคณะและภาควิชา 

  1.3 กําหนดรหัสรายการ 

  1.4  กําหนดผูใชงาน 

ลําดับที่ 2   การบันทึกขอมูลในระบบ  (โดยเจาหนาที่บันทึกขอมูล) 

• การ Login เพื่อการใชงาน มี 2 แบบคือ 

1. Faculty Login  สําหรับผูท่ีไดรับสิทธิในการบันทึกขอมูล ในแตละประเภท (มหาวิทยาลัยหรือคณะแตงต้ัง) กรณีท่ีลืมรหัสผานผูท่ีไดรับสิทธิในการบันทึกขอมูลตอง

ติดตอขอทราบรหัสผานจากผูดูแลระบบ 

2. Personal Login สําหรับบุคลากรทุกคนท่ีใชรหัสผานในการตรวจสอบขอมูลประจําวัน  หรืออาจใชบันทึกขอมูลเพิ่มเติมในรายการสวนท่ีเปนภาระงานหลักและ

ภาระงานรองเทานั้น ในกรณีท่ีลืมรหัสผาน สามารถ key หมายเลขบัตรประชาชน XXXXXXXXXXXXX  ( 13 หลัก) เพื่อตรวจสอบรหัสผานไดดวยตนเอง 

• ชวงเวลาของการบันทึกขอมูล 

1. การบันทึกครั้งเดียวในรอบป  ไดแก module บุคลากร ขอมูลคณะ ขอมูลภาควิชา นักศึกษา หลักสูตร การเงินและงบประมาณ 

2. การบันทึกใหเปนงานประจําวัน ไดแก module การบริการวิชาการแกสังคม กิจกรรม คําสั่ง งานวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรค  บัณฑิต

วิทยาลัย และการพัฒนาบุคลากร  
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ลําดับที่ 3   การบันทึกขอมูลในระบบอื่นเพิ่มเติม  

1. การบันทึกขอมูลแผนงาน/โครงการ 

2. การบันทึกเอกสารอางอิง SAR online 

3. การบันทึกขอมูลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 

 

การทํางานของเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลใน Faculty Login 
module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

การบันทึกขอมูลประจําป (โดยเจาหนาที่บันทึกขอมูล) 

สามารถเขาทํางานในสวนท่ี 3 คือ Faculty login  ในการบันทึกขอมูลนี้จะทําการบันทึกเพียงครั้งเดียวในแตละป (ป พ.ศ.,ปงบประมาณ และปการศึกษา)เพื่อสราง

ฐานขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลยอนหลังและใชขอมูลพื้นฐานสําหรับการใชคํานวณในเรื่องท่ีเก่ียวของ ดังนี ้

  1.  บันทึกขอมูลคณะ ภาควิชา หนวยงานภายใน 

2.  บันทึกขอมูลบุคลากร และบันทึกขอมูลประจําป 

3.  บันทึกขอมูลหลักสูตร และบันทึกขอมูลประจําป 

4.  บันทึกขอมูลนักศึกษา 

5.  บันทึกขอมูลการเงินและงบประมาณ 

Module ที่ 1 ขอมูลหนวยงาน เปนเมนูการทํางานเพื่อการเริ่มตนระบบโดยการบันทึกหรือนําเขาขอมูลหนวยงานระดับคณะหรือเทียบเทา และหนวยงานระดับภาควิชาหรือ

เทียบเทา  เพื่อนําไปสูการเพิ่มขอมูลในสวนของบุคลากรท่ีจะตองไปสังกัดหรือไปเปนผูบริหาร 

1.1 หนวยงาน : 

ขอมูล

มหาวิทยาลัย  

เมนูสําหรับการทํางาน

บันทึกขอมูล

มหาวิทยาลัย เพื่อให

จัดเตรียมขอมูลท่ีมี

รายละเอียด ดังตอไปนี้  

1. ปรัชญา วิสัยทัศน 

1. สํานักงาน QAควรเปนผูรับผิดชอบการบันทึกขอมูลในสวนนี ้

2. ถาบันทึกขอมูลโยละเอียดครบถวน จะสามารถนํามาใชเปนสวนหนึ่งของรายงาน SAR ไดเลย 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

เห็นภาพของ

มหาวิทยาลัยวามี

ปรัชญา วิสัยทัศน 

พันธกิจ และโครงสราง

ขององคกรเปน

อยางไร  ประกอบดวย

ขอมูลท่ีจําเปนไดแก 

ชื่อหนวยงาน

ภาษาไทย  ชื่อ

หนวยงาน

ภาษาอังกฤษ ท่ีอยู

ของ Website 

หมายเลขโทรศัพท 

โทรสาร  ชื่อผูบริหาร

มหาวิทยาลัย ปรัชญา 

วิสัยทัศน  ขอมูล

มหาวิทยาลัยโดยยอ 

และรูปภาพ

มหาวิทยาลัย 

พันธกิจ ของ

มหาวิทยาลัย 

2. ชื่อหนวยงานท้ัง

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

หมายเลขโทรศัพท 

หมายเลขโทรสาร 

3. รูปภาพของ

มหาวิทยาลัย  

4. ขอมูลเหลานี้อาจ

เตรียมมาจาก word 

file หรือ นํามาจาก 

website ท่ีไดจัดทํา

แลวก็ได 

1.2. ขอมูลคณะ เมนูสําหรับการทํางาน

บันทึกขอมูลคณะ 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน 

พันธกิจ ของ

1. รหัสคณะ/สํานัก และหนวยงานยอย     จะเปนการกําหนดมาจากสวนกลาง 

2. ถาบันทึกขอมูลโยละเอียดครบถวน จะสามารถนํามาใชเปนสวนหนึ่งของรายงาน SAR ไดเลย 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

หมายถึงหนวยงาน

ระดับคณะ หรือ

เทียบเทาคณะ เชน 

คณะ สํานัก ศูนย

ตางๆ  ประกอบดวย

ขอมูลท่ีจําเปนไดแก 

ชื่อหนวยงาน

ภาษาไทย  ชื่อ

หนวยงาน

ภาษาอังกฤษ ท่ีอยู

ของ Website 

หมายเลขโทรศัพท 

หมายเลขโทรสาร  ชื่อ

คณบดี ปรัชญา 

วิสัยทัศน ขอมูลคณะ

โดยยอ และรูปภาพ

คณะ 

หนวยงานท้ังระดับ

คณะและภาควิชา  

2. ชื่อหนวยงานท้ัง

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

หมายเลขโทรศัพท 

หมายเลขโทรสาร 

3. รูปภาพของคณะ/

ภาควิชา/หนวยงาน

ยอยภายใน   

4. ขอมูลเหลานี้อาจ

เตรียมมาจาก word 

file หรือ นํามาจาก 

website ท่ีไดจัดทํา

แลวก็ได 

1.3 ขอมูล

ภาควิชา 

เมนูสําหรับการทํางาน

บันทึกขอมูลภาควิชา

หรือเทียบเทา หรือ

หนวยงานยอยสังกัด
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

ภาควิชา ซึ่งอาจ

หมายถึง สาขาวิชา 

ภาควิชา กอง 

ประกอบดวยขอมูล 

รหัสหนวยงาน  ชื่อ

หนวยงานภาษาไทย  

ชื่อหนวยงาน

ภาษาอังกฤษ ท่ีอยู

ของ Website   

หมายเลขโทรศัพท   

หมายเลขโทรสาร  ชื่อ

หัวหนาภาควิชา 

ขอมูลภาควิชา 

ภาระหนาท่ี และ

รูปภาพภาควิชา 

1.4 ขอมูลอาคาร 

สถานที ่

เมนูสําหรับการ

ลงทะเบียนขอมูล

อาคารสถานท่ี หอง

ตางๆ ท่ีอยูภายใน

อาคาร ท่ีอยูในความ

รับผิดชอบของคณะ  

เตรียมขอมูลเก่ียวกับ

อาคาร ยานพาหนะ 

ท้ังหมด โดยมีรหัส

อาคาร ชั้น หองเรียน  

ขอมูลประกอบดวย

ขอมูล 4 ชุดคือ  

1. ควรมอบหมายใหหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งกําหนดความรับผิดชอบวาหนวยงานใดจะดูแลหอง ชั้น 

อาคาร หรือยานพาหนะใด 

2.  ควรมีการกําหนดรหัสอาคาร ชั้น หองเรียน 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

รวมท้ังใชในการ

จัดการเรื่องการจอง

การใชหองตางๆ  และ 

การบันทึกการใชจาย

ในการซอมบํารุงของ

อาคาร  

1.     ขอมูลอาคาร 

ไดแก รหัสอาคาร  

ชื่ออาคาร  จํานวน

ชั้น  พื้นท่ีใชงาน

ท้ังหมด  วันท่ี

สราง   ผูใชอาคาร

หรือลักษณะการ

ใชอาคาร 

งบประมาณในการ

สราง และรูปภาพ

อาคาร   

2.    ขอมูลหอง 

ประกอบดวย

ขอมูล รหัสหอง 

ชั้นท่ีหองอยู 

ประเภทของหอง  

พื้นท่ีใชงาน  สิ่ง

อํานวยความ

สะดวก  หมาย

เหตุ         

3.     ขอมูลการจอง/
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

อนุมัติ ไดแก วันท่ี

จอง  รหัสหอง 

วัตถุประสงค  ชื่อ

ผูจอง  เวลาท่ีจอง  

4.     ขอมูลการซอม

อาคาร ไดแก  

วันท่ีขออนุมัติ  

วันท่ีอนุมัติ  วันท่ี

เสร็จ  รายละเอียด

การซอม  ชื่อผู

ซอม คาใชจายใน

การซอมโดยงบ

เงินรายได 

งบประมาณ

แผนดิน งบอ่ืนๆ 

1.5 ขอมูลรถ เมนูสําหรับการ

ลงทะเบียนขอมูลรถ ท่ี

อยูในความรับผิดชอบ

ของคณะ รวมท้ังใชใน

การจัดการเรื่องการ

จองการใชรถ  

เตรียมขอมูลเก่ียวกับรถ

ท้ังหมด และกําหนด

รหัสประกอบดวยขอมูล 

3 ชุดคือ  

1.     ขอมูลรถ ไดแก 

ทะเบียนรถ 

1. ควรมอบหมายใหหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งกําหนดความรับผิดชอบวาหนวยงานใดจะดูแลเรื่องการใช

รถ 

2.  ควรมีการกําหนดรหัส 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

การบันทึกการใช

จายในการซอม

บํารุงของรถในแต

ละคัน  

ประเภทของรถ 

จํานวนคนบรรทุก  

รายละเอียด

เพิ่มเติม  

คนขับรถประจํา   

2.     ขอมูลการจอง/

อนุมัติ ไดแก วันท่ี

จอง  รหัสหอง 

วัตถุประสงค     

ชื่อผูจอง  เวลาท่ี

จอง   

3.     ขอมูลการซอมรถ 

ไดแก  วันท่ีขอ

อนุมัติ    วันท่ี

อนุมัติ  วันท่ีเสร็จ  

รายละเอียดการ

ซอม  ชื่อผูซอม 

คาใชจายในการ

ซอมโดยงบเงิน

รายได 

งบประมาณ
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

แผนดิน งบอ่ืนๆ 

Module ที่ 2  ขอมูลบุคลากร 

2.1 ขอมูล

ผูบบริหาร / 

บันทึกตําแหนง

ผูบริหาร 

เมนุการทํางาน

ลงทะเบียนตําแหนง

ผูบริหาร  โดย

เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล

ท่ีสังกัดในหนวยงาน

นั้นเปนผูบันทึกการ

ลงทะเบียนของ

ผูบริหารทุกตําแหนง 

(ไมระบุชื่อบุคลากร) 

 

1. โครงสรางการ

แบงสวราชการ และ

ตําแหนงการบริหาร 

2. รายชื่อบุคลากรท่ี

ดํารงตําแหนง

ผูบริหาร 

1. ถาบุคลากรในหนวยงานนั้นเปนผูบริหาร เมื่อมีการลงทะเบียนบุคลากรในหัวขอตอไป ก็จะผูกโยงชื่อ

กับตําแหนงในภายหลัง 

2. ถาบุคลากรภายนอกหนวยงานมาเปนผูบริหาร หนวยงานตนสังกัดจะเปนผูผูกโยงชื่อหับตําแหนง

ทางบริหารให 

2.2  ขอมูล

บุคลากร/การ

ทํางาน /

ประสบการณ

รางวัล 

 

เมนูการทํางานบันทึก

ขอมูลสวนบุคคล 

ประกอบดวย

การศึกษา/ความ

เชี่ยวชาญ/เงินเดือน/

เครื่องราชอิสริยาภรณ

/วันเริ่มบรรจ/ุวัน

ลาออก/หมายเลขบัตร

ประชาชน/ประวัติการ

1.   ในสวนนี้จะมีการใช

ขอมูลสําเร็จท่ีไดมา

จากศูนยสารสนเทศ

หรือคณะเปนผู

บันทึกขอมูลเอง 

(ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย)   ผู

บันทึกขอมูลไมตอง

บันทึกขอมูลเอง แต

1. การบันทึกหมายเลขประจําตัวบัตรประชาชน ใหบันทึกเปนเลข 16 หลักX-XXXX-

XXXXX-XXX (13 หลัก + ชองวางที่พิมพ – ดวยอีก 3 หลัก) ไมเชนน้ันจะไมสามารถ

คนหา password จากการ key หมายเลขประจําตัวบัตรประชาชนได 

2. รูปภาพตองมีขนาดไมเกิน 184 x 210 pixels และใหต้ังชื่อไฟล โดยใชรหัสยอชื่อคณะนําหนาชื่อไฟล 

เชน Sci- ไมเชนนั้นจะมีปญหาวาแนบรูปไมได รูปหายไปบาง 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

ทํางานท่ีผานมา (ท่ีอ่ืน

ท่ีไมใช มหาวิทยาลัย) 

การศึกษาตอ ประวัติ

การเลื่อนขั้น /ประวัติ

การไดรับรางวัล 

สามารถ  Login ใน

สวนของ Personal 

Login เพื่อการ

ตรวจสอบขอมูลใน

สวนนี้เทานั้น 

1. เตรียมหมายเลข

ประจําตัวบัตร

ประชาชน 

2. รูปภาพ (ภาพถาย

ของตนเอง หรือ

ภาพถายของ

บุคลากรใน

หนวยงานท่ีผูบันทึก

รับผิดชอบ) ท่ีจะใช 

upload ในประวัติ 

เปนไฟล jpg ,gif , 

pdf 

Module ที่ 3 บัณฑิตศึกษา 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

3.1  

บัณฑิตศึกษา : 

วิทยานิพนธ / 

สารนิพนธ 

หมายถึง วิทยานิพนธ 

สารนิพนธ หรือดุษฎี

นิพนธ ของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา 

เปนการเพิ่มขอมูลท่ี

เก่ียวของกับ

วิทยานิพนธ หรือดุษฎี

นิพนธ  เขาไปใน

ฐานขอมูล โดย

สามารถทํางานตาม

แบบบันทึกการเพิ่ม

รายการขอมูล   การ

ปรับปรุงแกไขขอมูลใน

กรณีท่ีเกิดการ

เปลี่ยนแปลง หรือ 

ปรับปรุงขอมูลในแต

ละรายการ   

จัดเตรียมเอกสารท่ีมี

รายละเอียดของ

วิทยานิพนธ สารนิพนธ 

หรือดุษฎีนิพนธ ลงใน

ฐานขอมูล  

ประกอบดวยขอมูล 6 

รายการ คือ 

1. ปการศึกษา 

2. ระดับการศึกษา 

3. ชื่อนักศึกษา 

4. สาขาวิชา 

5. ชื่อเรรื่อง 

ภาษาไทย 

6. ชื่อเรื่อง 

ภาษาอังกฤษ 

7. วันท่ีจบ 

1. มหาวิทยาลัยตองกําหนดวาจะใหหนวยงานคณะหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานบัณฑิตวิทยาลัยเปนผู

บันทึกขอมูล 

2. อาจไมตองบันทึกขอมูลเปนประจําแตหนวยงานสามารถกําหนดชวงเวลาในการบันทึกได  ขึ้นอยูกับ

ขอกําหนดของหนวยงาน 

3.2 บัณฑิตศึกษา 

: การตีพิมพ

วิทยานิพนธ / 

สารนิพนธ 

เปนเมนูการบันทึก

ขอมูลการเผยแพร

ผลงานวิทยานิพนธ 

สารนิพนธ ดุษฎีนิพนธ 

จัดเตรียมเอกสารท่ีมี

รายละเอียดการบันทึก

การตีพิมพวิทยานิพนธ 

ลงในฐานขอมูล  

 



เอกสารการเตรียมความพรอมการอบรมการบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศคณะ 

เอกสารการเตรียมความพรอมในการอบรบมการบันทึกขอมูล 12 

module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

ในรูปของการตีพิมพ 

หรือเผยแพรใน

รูปแบบอ่ืนๆ  โดย

โปรแกรมจะเรียกชื่อ

ผลงานวิทยานิพนธ 

สารนิพนธ ดุษฎีนิพนธ  

ท่ีไดมีการบันทึกขอมูล

ไวแลว 

ประกอบดวยขอมูล 6 

รายการ คือ 

1. วันท่ีเผยแพรหรือ

ตีพิมพ

วิทยานิพนธ 

2. สถานท่ี 

3. ภายในประเทศ

หรือตางประเทศ 

4. รูปแบบการ

เผยแพร เปนการ

เผยแพรใน

รูปแบบ โปสเตอร   

หรือ นําเสนอปาก

เปลา หรือ

บทความวิชาการ 

5. รายละเอียด ท่ี

เก่ียวของกับ

วารสาร หรือการ

ประชุมทาง

วิชาการท่ีนํา

วิทยานิพนธไป
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

เผยแพร 

6. ระดับการตีพิมพ : 

วารสาร  หรือ

รายงานการ

ประชุมทาง

วิชาการ 

Module ที่  4  การเรียนการสอน 

4.1  การเรียน

การสอน  

• หลักสูตร  

เปนการบันทึ กขอมูล

จํานวน และ  

รายละเอียดของ

หลักสูตร  กรรมการ

ประจําหลักสูตร และ

การปรับปรุงหลักสูตร  

1. เอกสารหลักสูตร

ฉบับท่ีสภา

มหาวิทยาลัย

อนุมัติ และไดรับ

การรับรองจาก 

สกอ . แลวท่ีมี

รายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

(1) ชื่อ ภาควิชา /

สาขาวิชา 

(2) ชื่อหลักสูตร  

ชื่อปริญญา  

ชื่อยอปริญ ญา 

ท้ังภาษาไทย  

การบันทึกอาจเปนการบันทึกประจําปหรืออาจบันทึกใหเปนงานประจําวันเมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรก็ได 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

และ

ภาษาอังกฤษ 

(3) ประเภทของ

หลักสูตร  

ระดับ

การศึกษา 

(4) ประเภท

การศึกษา 

หมายถึง ภาค

ปกติหรือภาค

พิเศษ 

(5) จํานวนหนวย

กิต ตลอด

หลักสูตร  

หมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป  

หมวดวิชา

เฉพาะ  หมวด

วิชาเลือกเสรี 

(6) วันท่ีอนุมัติ

หลักสูตร 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

(7) URL ของ

หลักสูตร 

 

2. รายชื่อกรรมการ

ประจําหลักสูตร 

3. ขอมูลท่ีเก่ียวของ

กับการปรับปรุง

หลักสูตร  ซึ่งอาจ

ใชไฟลท้ังหมดมา

ทําเปนเอกสาร

แนบได 

4.2 การเรียนการ

สอน  

•  นักศึกษา

ไดรับรางวัล 

เปนการบันทึกขอมูล

ท่ีเก่ียวของกับ

นักศึกษาท่ีไดรับ

รางวัล 

 

1. ขอมูลนักศึกษาท่ี

ไดรับรางวัลจาก

หนวยงาน

ภายนอก  ท่ีมี

รายละเอียด ดังนี้ 

(1) ระดับ

การศึกษาของ

นักศึกษา 

(2) ชื่อรางวัล และ

รายละเอียด 

1. เมื่อบันทึกรายละเอียดการรับและประเภทของรางวัลแลว ผูบันทึกขอมูลตองเลือกเมนูการปรับปรุง

ขอมูล เพื่อบันทึกรายชื่อ สาขาวิชา ของนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีไดรับรางวัล 

2. วันเดือนปของการบันทึกมีความสําคัญ 

3. สามารถบันทึกภาพได 1 ภาพ 

4. .ในกรณีท่ีนักศึกษาคณะใดคณะหนึ่งไดรับรางวัล ใหคณะนั้นๆเปนผูบันทึกขอมูล 

5. ในกรณีท่ีนักศึกษาจากหลายคณะรวมทีมกันไดรับรางวัล อาจใหสํานักงาน QA หรือ กองกิจการ

นักศึกษาเปนผูบันทึกขอมูล เพื่อปองกันการบันทึกซ้ํา 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

(3) สถานท่ี หรือ 

ผูใหรางวัลใน

ประเทศ หรือ 

ตางประเทศ 

(4) วันท่ี เดือน ป 

พ.ศ. ท่ีไดรับ

รางวัล 

(5) ลักษณะการ

ไดรับรางวัล 

จําแนกเปน 

จากการสงเขา

ประกวด  หรือ

จากการเสนอ

ชื่อ 

(6) ประเภทของ

รางวัล จําแนก

เปน ดาน

วิชาการ ดาน

วิชาชีพ ดาน

คุณธรรม/

จริยธรรม  ดาน
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

กีฬา  และดาน

อ่ืน ๆ 

(7) ระดับรางวัล 

จําแนกเปน 

ระดับชาติ หรือ

ระดับ

นานาชาติ 

2. scan รูปถาย 

ประกาศนียบัตร 

จดหมายแจงการ

ไดรับรางวัล หรือ

ภาพขาวจาก

หนังสือพิมพ หรื อ

อ่ืนๆท่ีแสดงวา

นักศึกษาไดรับ

รางวัล  

Module ที่ 5  งานวิจัย/นําเสนอ/ตีพิมพ 

5.1 และ 5.2  

งานวิจัย และการ

เผยแพร

ผลงานวิจัย 

เปนการบันทึกขอมูล

และสารสนเทศท่ี

เก่ียวของกับการ

บริหารงานวิจัย เชน 

จัดเตรียมขอมูลใหมี

รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลงานวิจัย 

(สามารถบันทึก

1. งานวิจัยสวนมากเปนไปตามปงบประมาณ ตองระวังการบันทึกวันดวย 

2. ทําคนเดียว 100% ผูวิจัยควรจะเปนผูมอบหมายใหบุคลากรในหนวยงานท่ีสังกัดเปนผูบันทึกขอมูล 

3. ถาเปนการทําวิจัยรวม  ตองบันทึกขอมูลหนาแรกของการวิจัยกอน  แลวไปท่ีหนาตอไปจะใหมีการ

บันทึกรายชื่อผูรวมวิจัย  ดังนั้นหัวหนาโครงการควรจะเปนผูมอบหมายใหบุคลากรในหนวยงานของ
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

ขอมูลหรือ หลักฐาน

การจัดหาแหลงทุน 

ขอมูลการจัดสรร

งบประมาณเพื่อ

สนับสนุนการวิจัย 

ขอมูลการสนับสนุน

ทรัพยากรดานอ่ืนๆ 

ตอการวิจัย ขอมูลทุน

วิจัยท่ีคณาจารยและ

นักวิจัยไดรับพรอมชื่อ

คณาจารย และนักวิจัย 

ขอมูลเก่ียวกับ

ผลการวิจัยท่ีตีพิมพ

หรือเผยแพรใน

ลักษณะอ่ืนๆ หรือการ

นําไปใชประโยชน 

ตลอดจน ขอมูลหรือ

หลักฐานการสราง

ขวัญและกําลังใจแก

นักวิจัย โดยมีเมนูยอย  

3   เมนู  ไดแก งานวิจัย  

บทคัดยอและรูปภาพ

ได) ท่ีมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

(1) วันท่ีเริ่มตน

โครงการ  และ

วันท่ีสิ้นสุด

โครงการ 

(2) ระยะเวลา

ดําเนิน

โครงการ 

(3) ชื่องานวิจัย

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

(4) ผูดําเนินงาน

วิจัย 

(5) ภาควิชา/

หนวยงาน 

(6) ประเภท

งานวิจัยเพื่อ

พัฒนาการ

เรียนรู 

หัวหนาโครงการเปนผูบันทึกขอมูลของผูรวมวิจัยท้ังหมด 

4. ในกรณีท่ีตองการบันทึกขอมูลการตีพิมพ เสนอผลงานวิจัย การอางอิง แลวไมพบขอมูลงานวิจัย  ผู

บันทึกขอมูลตองกลับไปเพิ่มรายการเพื่อบันทึกขอมูลงานวิจัยกอน 

5. งานวิจัยท่ีเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยสามารถบันทึกไดทุกชิ้นงาน  แตจะมี menu การคัดกรองขอมูลเพื่อ

เลือกวาชิ้นใดจะไปรับการประเมินจากหนวยใดบาง  

6. การบันทึกงานวิจัยสามารถบันทึกไดทันทีท่ีไดรับการอนุมัติใหจัดทํา และอนุมัติงบประมาณ แลวจึง

เพิ่มเติมบทคัดยอและรูปภาพในภายหลัง 

7. การไดรับการอางอิง จะมีการระบุวา journal ใดสามารถนํามาใชในการอางอิงได 

8. การ search ขอมูลงานวิจัยจากการ login ในระดับคณะ จะเห็นขอมูลงานวิจัยเฉพาะคณะของตนเอง ใน

กรณีท่ีตองการดูรายชื่องานวิจัยท้ังมหาวิทยาลัย ใหออกไปท่ีเมนูการ search เลือก เมนูยอย ใส

ขอความหรือคําสวนหนึ่งสวนใดของงานวิจัยจะไดรายชื่องานวิจัยท้ังหมด ตามตองการ 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

การนําเสนอ/ตีพิมพ/

อางอิง  ทรัพยสินทาง

ปญญา 

(7) เก่ียวของกับ

กิจกรรม 

(8) สาขาวิชาท่ีทํา

การวิจัย 

(9) งบประมาณ 

(10) ปงบประมาณท่ี

จัดทํา 

(11) สัดสวนของ

งาน 

(12) ประเภททุน  

ภายใน/

ภายนอก 

(13) แหลงทุน 

(14) ตําแหนงในงาน 

(15) หนวยงานท่ีเขา

รวม 
 

2. การเสนอ

ผลงานวิจัย เปนการ

บันทึกใน 4 รายการ 

(1) วันท่ี 

(2) สถานท่ี   ใน
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

ประเทศ  หรือ

ตางประเทศ 

(3) รูปแบบการ

นําเสนอ 

(4) รายละเอียด 

3. การตีพิมพ

ผลงานวิจัย เปนการ

บันทึกใน 8 รายการ 

(1) ชื่อผูเขียน

บทความ 

(2) ชื่อบทความ

ภาษาไทย 

(3) ชื่อบทความ

ภาษาอังกฤษ 

(4) วารสาร/ปท่ี/เลม

ท่ี 

(5) วารสาร ใน

ประเทศ หรือ

ตางประเทศ 

(6) ระดับการตีพิมพ 

วารสาร หรือ 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

รายงานการ

ประชุมวิชาการ 

(7) ปท่ีพิมพ 

(8) รอยละความ

รับผิดชอบ 

4. การไดรับการ

อางอิง เปนการบันทึก

การไดรับการอางอิงของ

งานวิจัย ท่ีประกอบดวย

ขอมูลยอย   6   

รายการ ไดแก 

(1) เจาของบทความ 

(2) ชื่อบทความ

ภาษาไทย 

(3) ชื่อบทความ

ภาษาอังกฤษ 

(4) รายละเอียดการ

อางอิง 

(5) การอางอิง ใน

ประเทศ หรือ

ตางประเทศ 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

(6) ปท่ีอางอิง 

 

 

5.3 ทรัพยสินทาง

ปญญา 

เปนการบันทึก

งานวิจัยและงาน

สรางสรรคท่ีr

พัฒนาขึ้นเปน

ทรัพยสินทางปญญา 

การสรางความรูความ

เขาใจและสรางระบบ

บริหารจัดการ

ทรัพยสินทางปญญา

ของผลิตภาพดังกลาว 

อาทิ การจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา

หรือสิทธิบัตร 

ทรัพยสินทางปญญา 

เปนการบันทึกการไดรับ

สิทธิบัตรหรืออ่ืนๆ ของ

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค  การเตรียม

ขอมูลเอกสารใหมี

รายละเอียดท่ี

ประกอบดวยขอมูลยอย   

7   รายการ ไดแก 

1. ชื่อเจาของผลงาน 

2. วันท่ีจด 

3. ชื่อเรียกภาษาไทย 

4. ชื่อเรียก

ภาษาอังกฤษ 

5. สถานท่ี/

รายละเอียด  ใน

ประเทศ หรือ

ตางประเทศ 

การบันทึกการไดรบัสิทธิบัตรหรืองานสรางสรรค ผูบันทึกสามารถท่ีจะ บันทึกรูปภาพ  หรือเอกสารท่ี

เก่ียวของ  บันทึกผูรวมงานแตละรายการไดโดยการเขาไปท่ีเมนูการปรับปรุงขอมูล 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

6. ปท่ีจด 

7. รอยละของความ

รับผิดชอบ 

การบันทึก และปรับปรุงขอมูลในแตละ module บันทึกเปนงานประจําวัน (โดยเจาหนาที่บันทึกขอมูล) 

  1.  หลังจากท่ีผูดูแลระบบลงทะเบียนขอมูลเบื้องตนมหาวิทยาลัย  ลงทะเบียนหนวยงาน และ ใหสิทธิการใชงานของเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลระดับคณะแลว    คณะโดย

เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลซึ่งมีสิทธิในการบันทึกและปรับปรุงขอมูลหนวยงาน สําหรับระบบ     โดยเขาทํางานในสวนท่ี 3 คือ Faculty login   สามารถทําการบันทึกและปรับปรุงขอมูล

หนวยงานโดยเลือกรายการเมนูการทํางาน  การทํางานในสวนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบันทึกขอมูลทํางานในระบบใหเปนงานปกติประจําวัน 

          2. มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีหนวยงานหรือผูตรวจสอบขอมูลความถูกตอง ขัน้สุดทาย เพื่อเตรียมความพรอมของขอมูลใหมีความถูกตอง และเปนปจจุบัน รวมท้ังมีการ

อางอิงท่ีถูกตองดวย 

Module ที่ 6  ผลงานอื่นๆ / นวัตกรรม 

6. ผลงานอ่ืนๆ : 

นวัตกรรมและ

งานสรางสรรค 

เปนการบันทึกชิ้นงาน

ท่ีเก่ียวของกับงานดาน

ศิลปะ มีการสงเสริมให

มีการเผยแพรและ

นําไปใชประโยชนท้ัง

ในเชิงวิชาการและการ

แขงขันของประเทศ 

นวัตกรรมและงาน

สรางสรรค เปนการ

บันทึกงานสรางสรรค  

การเตรียมขอมูล

เอกสารใหมีรายละเอียด

ท่ีประกอบดวยขอมูล

ยอย   7   รายการ 

ไดแก 

1. ชื่อเจาของผลงาน 

2. ชื่องานภาษาไทย 

3. ชื่องาน

1.  ผลงานตางๆเหลานี้เปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของอาจารย ซึ่งมีสวนเก่ียวของ

กับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

2.  ผลงานท่ีบันทึกจะไปปรากฏในประวัติของบุคลากร 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

ภาษาอังกฤษ 

4. รายละเอียด  ใน

ประเทศ หรือ

ตางประเทศ 

5. ปท่ีจด 

6. รอยละของความ

รับผิดชอบ 

12. ผลงาน

วิชาการอ่ืนๆ 

เปนการบันทึกการ

จัดทําผลงานของ

คณาจารยในรูปแบบ

ตางๆ เชน เอกสารคํา

สอน เอกสาร

ประกอบการสอน  

หนังสือ ตํารา งานแตง 

แปลหรือเรียบเรียง e-

learning งานประดิษฐ  

ภาพถายสไลด 

powerpoint  

สามารถ upload 

เอกสารได  

จัดเตรียมเอกสารหรือ

ขอมูล ท่ีมีรายละเอียด 

ของผลงานวิชาการ 

ไดแก 

1. ชื่อบุคลากร

เจาของผลงาน 

2. ชื่อผูรวมทํา

ผลงาน 

3. เรื่อง ภาษาไทย 

4. เรื่อง 

ภาษาอังกฤษ 

5. รายละเอียด 

6. ในประเทศ หรือ

ตางประเทศ 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

7. ปท่ี พ.ศ. 

8. รอยละของความ

รับผิดชอบ 

Module ที่  7  การพัฒนาบุคลากร 

7.1 พัฒนา

บุคลากร : การ

ฝกอบรม/ประชุม 

หมายถึง การพัฒนา

ความรู และทักษะใน

วิชาชีพ ของบุคลากร 

ไดแก  

1)   การสงบุคลากรไป

ศึกษาตอ  

2)   การสงบุคลากรไป

ประชุม อบรม 

สัมมนา หรือดู

งาน ในหนวยงาน

ภายนอก 

3)    การฝกอบรมท่ี

สถาบันจัดขึ้นเอง มี

วัตถุประสงคเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร  

4)   การประชุม

จัดเตรียมเอกสารท่ีมี

ขอมูลสําหรับการพัฒนา

บุคลากร ประกอบดวย

ขอมูล 9 รายการคือ 

1. ประเภทหรือ

ลักษณะงาน  

2. ประเภทของ

กิจกรรมท่ี

เก่ียวของ เปน

กิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา ซึ่ง

อาจจะมี หรือไมมี

ก็ได 

3. ชื่อหลักสูตร หรือ  

ชื่อโครงการ ท่ี

การวิเคราะหเอกสาร 

•  แยกประเภทใหถูกตอง 

• เรียกประเภทของกิจกรรมท่ีเก่ียวของใหถูกตอง 

เน่ืองจากบุคลากรที่เขาอบรมแตละคร้ังมีจํานวนมากและอาจจะมาจากหลายหนวยงาน วิธีการ

การบันทึกขอมูลกระทําไดดังตอไปน้ี 

1. หนวยงานภายนอกเปนผูจัดอบรม  

• ถาผูเขารวมอบรมประกอบดวยบุคลากรจากหลายคณะ/สํานัก ใหหนวยงานท่ีบุคลากรในสังกัดเขา

อบรมเปนผูบันทึกขอมูลเฉพาะบุคคลในสังกัด ดังนั้นแตละคณะอาจบันทึกซ้ํากันได เพราะเปนการ

นับบบุคลากร ไมไดนับท่ีกิจกรรม 

• ถาผูเขารวมประชุมมาจากหนวยงานเพียงคณะเดียว ใหคณะนั้นเปนผูบันทึกขอมูล 

2. ถาหนวยงานภายในเปนผูจัด มีบุคลากรภายในเขารวมกิจกรรม โดยมาจากท่ีตางๆ ใหหนวยงาน

เจาภาพเปนผูบันทึกขอมูลผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 

3. ถามีนักศึกษารวมดวย ไมจําปนตองบันทึกใน module นี้แตจะนําไปใสเปยนขาวได 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

คณะกรรมการ ไม

นํามานับในสวนนี้

เพราะเปนการ

ทํางานตามพันธกิจ 

ไมไดทําเพื่อการ

พัฒนา 

โดยแบงออกเปนแตละ

ประเภทดังนี้  

• ฝกอบรม  /  

ฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ  

• ประชุม / ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ  /

ประชุมสัมมนา  

• สัมมนา/ชิง

ปฏิบัติการ  

• ศึกษาดูงาน  

• ประชุมวิชาการ  

(เปนคัวบงชี้ของ 

ก.พ.ร.) 

• เสวนา 

ไดรับการพัฒนา 

4. วันท่ีเริ่ม 

5. วันท่ีสิ้นสุด 

6. หนวยงานท่ีจัด 

7. สถานท่ีจัด 

8. ระดับการจัดไดแก 

ในประเทศ หรือ 

ตางประเทศ 

9. หมายเหตุ หรือ 

อธิบายเพิ่มเติม 

 



เอกสารการเตรียมความพรอมการอบรมการบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศคณะ 

เอกสารการเตรียมความพรอมในการอบรบมการบันทึกขอมูล 27 

module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

5) รายชื่อบุคลากรจะ

อยูในหนา 2 ของ

การบันทึกขอมูล 

7.2 พัฒนา

บุคลากร : การ

ไดรับรางวัล

เกียรติคุณ 

1.   เปนการบันทึกท้ัง

การไดรางวัลจาก

หนวยงานภายใน

หรือหนวยงาน

ภายนอก  

2.    การบันทึกท้ัง 2 

แบบ จะทําให

บุคลากรมีประวัติ

การไดรับรางวัล

โดยอัตโนมัติ 

3.   สามารถแนบภาพ

ท่ีไดรับรางวัลได

ดวย 

จัดเตรียมเอกสารท่ีมี

ขอมูลสําหรับการไดรีบ

รางวัล 

1. รางวัล 

2. รายละเอียด 

3. สถานท่ี / ผูให

รางวัล 

4. ป พ.ศ. / วันเดือน

ป 

5. ลักษณะการไดรับ

รางวัล 

6. ประเภท 

7. ระดับ 

 

Module ที่  8 การบริการวิชาการ 

8.1 การบริการ

วิชาการ 

หมายถึง โครงการ

หรือกิจกรรมท่ี

ตอบสนอง หรือแสดง

ความรับผิดชอบตอ

1. ในกรณีท่ีหนวยงาน

เปนผูจัดทํา

โครงการเองให

เตรียมเอกสารการ

1. การจัดทําโครงการท่ีเขาขายงานบริการวิชาการ ตองเปนกิจกรรมท่ีไมใชหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรง

หรือเปนภารกิจท่ีทําเปนประจําทุกวัน 

2.  เปนการใหบริการวิชาการแกภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งใน module จะแยกประเภทออกอยางเดนชัด 

3. ในกรณีท่ีเปนการทํากิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายใน องคกรประเมินภายนอกจะไมนับเปนผลงาน แต
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

สังคม    ซึ่งถือเปน

บทบาทหนึ่งของ

สถาบันอุดมศึกษาตาม

หลักการสากล

อุดมศึกษา ไดแก 

กิจกรรมดังตอไปนี้ 

1. บริการวิเคราะห 

ทดสอบ 

ตรวจสอบ และ

ตรวจซอม 

2. บริการ

เครื่องมือและ

อุปกรณตางๆ

ทางการศึกษา 

3. บริการจัด

ฝกอบรม สัมนา 

และประชุมเชิง

ปฏิบัติการแบบ

ลงทะเบียน 

4. บริการจัด

ฝกอบรม สัมนา 

ขออนุมัติจัดทํา

โครงการ 

2. ในกรณีที่บุคลากร

ของหนวยงานไดรับ

เชิญจากภายนอก ให

นําหนังสือเชิญหรือ

หนังสือตอบรับหรือ

หนังสือขออนุมัติ

เดินทาง 
เอกสารควรมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

1. ประเภท/ลักษณะ

งาน 

2. หลักสูตร/หัวขอ 

3. ระยะเวลาท่ีจัด 

และระยะเวลา

สิ้นสุด 

4. หนวยงานท่ีจัด 

(จัดในประเทศ

หรือตางประเทศ) 

5. บันทึกความพึง

พอใจของ

มหาวิทยาลัยสามารถเก็บขอมูลไวเปนผลงานได โดยบันทึกไวใน module ยอยของการบริการวิชาการ

ท่ีระบุวาอ่ืนๆ  

4.  เมื่อบันทึกรายละเอียดของการบริการวิชาการแลว ผูบันทึกขอมูลตองเลือกเมนูการปรับปรงุขอมูลเพื่อ

บันทึกบุคลากรผูใหบริการวิชาการแตละรายการ 

5. ขอควรระวังในการบันทึก คือการจําแนกเอกสารท่ีผานเขามาวาเปนประเภทใดบาง ซึ่งตองอาศัยความ

ชํานาญและการตรวสอบจากบุคลากรในคณะนั้นๆวามีการบันทึกถูกตองหรือไม  

6. สถิติแยกรายป จะบอกประเภทของการพัฒนาบุคลากร ดังนั้นถาบันทึกประเภทไมถูกตองจะสงผลมาท่ี

สถิติแยกรายป 

7. การเขารวมประชุมคณะกรรมการท่ัวไป ใหนําไปใสในกิจกรรม 

8. มหาวิทยาลัยควรกําหนดมูลคาของการใหบริการวิชาการท้ังในสวนของบุคคล สถานท่ี  และประกาศให

หนวยงานนําไปตีมูลคาของการใหบริการวิชาการ 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

และประชุมเชิง

ปฏิบัติการแบบ

ใหเปลา 

5. บริการจัด

ฝกอบรม สัมนา 

และประชุมเชิง

ปฏิบัติการใน

ลักษณะการ

วาจาง 

6. บริการเก่ียวกับ

สุขภาพท่ี

นอกเหนือจาก

หนาท่ีความ

รับผิดชอบ

โดยตรงของ

หนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

7. บริการศึกษา 

วิจัย สํารวจ 

การวางแผน 

การจัดการ 

ผูรับบริการ 

6. ปริมาณ : จํานวน

ชั่วโมงท่ีปฏิบัติ

จริง   

7. ระดับกิจกรรม :  

ระดับชาติ  ระดับ

นานาชาติ 

8. คาใชจายหรือ

มูลคาของกิจกรรม 

9. รายได/รายรับ

สุทธิจากการ

บริการวิชาการ 

10. จํานวนผูเขารับ

บริการ 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

8. บริการ

การศึกษาความ

เหมาะสมของ

โครงการศึกษา

ผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

9. บริการวาง

ระบบ ออกแบบ 

สราง ประดิษฐ 

และผลิต 

10. บริการอ่ืนๆ 

ท้ังนี้ไมนับรวม

การเปน

วิทยากรท่ีไมอยู

ในแผนของ

สถาบัน 

Module ที่ 9 คําสั่งแตงต้ัง / กรรมการ 

9. คําส่ังแตงต้ัง

กรรมการ 

คําส่ัง  หมายถึง กลไก

ของกิจกรรมตางๆท่ี 

มหาวิทยาลัย/คณะ/

สํานัก ไดสั่งการให

เตรียมเอกสารคําสั่งของ

คณะ/สํานักหรือ

มหาวิทยาลัย วาสั่งการ

ใหบุคลากรปฏิบัติงาน

1. หนวยงานท่ีออกคําสั่ง เปนผูบันทึก 

2. ดังนั้นถาหนวยงานจะทําคําสั่ง สามารถทําใน FIS แลว copy มาจัดวางใน word เพื่อออกเปนคําสั่ง

ฉบับจริงก็ได 

3. เมื่อบันทึกขอมูลคําสั่งในเมนูการทํางาน ขอมูลจะถูกสงไปท่ีแฟมบุคลากรของคนๆนั้นโดยอัตโนมัติ   
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

บุคลากรภายใน หรือ

ภายนอก ดําเนินการ

หรือมอบหมายใหทํา 

ตามวันเวลาท่ีกําหนด  

ใชในการบันทึกวาใน

การจัดทํากิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นใน

มหาวิทยาลัยวามีผูใด

รับผิดชอบบาง 

หนวยงานท่ีทําหนาท่ี

ออกคําสั่งจะเปนผู

บันทึกขอมูล 

ประกาศ หมายถึง

เอกสารท่ีมหาวิทยาลัย

จัดทําขึ้น เพื่อให

บุคลากรใน

มหาวิทยาลัยไดรับ

ทราบรวมกัน 

ในเรื่องใดบาง ซึ่งจะสะสมเปนผลงานใน portfolio ตอไป  

Module ที่ 10   กิจกรรมในรอบป 

10. กิจกรรมใน

เดือน/ประชุม 

เปนกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

ในมหาวิทยาลัย

1.   เอกสารการขอ

อนุมัติจัดโครงการ  

1.  หนวยงานท่ีจัดกิจกรรม เปนผูบันทึกขอมูล ดังนั้นใน 1 วัน อาจมีกิจกรรมเกิดขึ้นหลายๆกิจกรรมพรอม

กันได ถา Login ระดับคณะ จะพบกิจกรรมเฉพาะคณะตนเอง แตถาดูท่ี public Information จะพบ
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

ท้ังหมด แสดงออกมา

ในรูปตาราง เปน

ปฏิทิน  บันทึกรูปได

มากท่ีสุด 8 ภาพ 

บรรยายรูปใตภาพได  

การบันทึกอาจทํา

ลวงหนาได  แตเมื่อ

เสร็จสิ้นแลวมกีาร

แสดงผลการ

ดําเนินงาน 

1.  กิจกรรมในรอบป  

(นับจํานวน

กิจกรรม) 

หมายถึง 

กิจกรรม/การ

ประชุม/งาน ท่ี

มหาวิทยาลัยได

จัดทําขึ้น มี

วัตถุประสงคหลัก

เพื่อใหบุคลากร/

นักศึกษาของ

และมีรายละเอียด

ของกิจกรรมท่ีมีการ

วางแผนวาจะจัดให

มี และมีการ

กําหนดเวลาไว

แนนอน 

2.   เอกสารท่ีหนวยงาน

ภายนอกขออนุญาต

จัดกิจกรรม โดยมี

การอนุมัติใหจัด

กิจกรรมเรียบรอย

แลว 

3.   เอกสารการรายงาน

ผลการดําเนินงาน

ของแตละกิจกรรม 

4.   รูปภาพท่ีเก่ียวของ

ของแตละกิจกรรม 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดในมหาวิทยาลัย 

2.  ควรมีการบันทึกลวงหนากอนประมาณ 1 สัปดาห เพื่อแนใจวามีกิจกรรมนั้นๆเกิดขึ้นจริง 

3.  ในกรณีท่ีเปนกิจกรรมท่ีหนวยงานภายนอกเปนผูจัดใหมหาวิทยาลัย ใหหนวยงานท่ีไดรับการติดตอ

หรืออนุญาตใหจัดเปนผูบันทึกขอมูล 

4.  การบันทึกกิจกรรมจะเปนการบันทึกซ้ําจากการบันทึกในหัวขอกิจกรรมแตละดานแลว เนื่องจาก การ

บันทึกกิจกรรมใน สวนนี้จะเปนการนําเสนอในปฏิทินกิจกรรม และสามารถนําเสนอภาพกิจกรรมและ

รายงานผลกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นไดดวย  

5.  การบันทึกภาพกิจกรรมสวนมากมักจะนําภาพท่ีเกิดขึ้นจากการถายภาพโดยกลอง digital  ผู

บันทึกภาพตองต้ังชื่อภาพท่ีจะบันทึกลงในฐานขอมูลใหเปนระบบ เพื่อปองกันการสูญหายของภาพ

เนื่องมาจากการต้ังชื่อ file ภาพ ซ้ําซอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  การบันทึกขอมูลในกิจกรรมการประชุม ถาบันทึกลวงหนากอนการประชุม สามารถใหผูเขาประชุม 

download เอกสารประชุมได 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

หนวยงาน/

มหาวิทยาลัยได

เขารวม หรืออาจมี

บุคลากรภายนอก

เขารวมไดบางแต

เปนวัตถุประสงค

รอง  ซึ่งแบง

ประเภทของ

กิจกรรมออกเปน 

(1) กิจกรรมการ

พัฒนา 

(2) กิจกรรมกีฬา

และสุขอนามัย 

(3) กิจกรรมดาน

การเงินและ

งบประมาณ 

(4) กิจกรรมดาน

การบริหาร

จัดการ 

(5) กิจกรรมดาน

การวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

2.  และเมื่อประชุมเสร็จสิ้นสามารถ upload เอกสารรายงานการประชุมใหผูเขารวมประชุม download ได 



เอกสารการเตรียมความพรอมการอบรมการบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศคณะ 

เอกสารการเตรียมความพรอมในการอบรบมการบันทึกขอมูล 34 

module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

(6) กิจกรรมท่ัวไป 

(7) กิจกรรมทํานุ

บํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

(8) กิจกรรม

บําเพ็ญ

ประโยชน 

คุณธรรม 

จริยธรรม และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(9) กิจกรรมประกัน

คุณภาพภายใน 

(10) กิจกรรม

วางแผนและ

พัฒนา 

(11) กิจกรรม

วิชาการ 

(12) กิจกรรม

อนุรักษและ

พัฒนา
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

สิ่งแวดลอม 

(13) กิจกรรมอบรม

เพื่อพัฒนา

ตนเอง 

(14) กิจกรรมอาสา

พัฒนาชนบท 

(15) กิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับ

ปรัชญา 

วิสัยทัศน 

 

3.  กิจกรรมการ

ประชุม  มี

วัตถุประสงค

เพื่อท่ีจะดูวามีงาน

ประชุมใดเกิดขึ้น

ในมหาวิทยาลัย

บาง  ผูเขารวม

ประชุมสามารถ 

download 

เอกสารประชุมได 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

และจํากัดสิทธิของ

ผูท่ีจะ download 

เอกสารได  

สามารถตรวจสอบ

ความถ่ีของการทํา

กิจกรรมท่ีเปนตัว

บงชี้ เชน การ

ประชุม

คณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร ท่ี

ตองมีกําหนดการ

ประชุมสม่ําเสมอ  

หรือการประชุมม

คณะกรรมการชุด

ตางๆท่ีมี

กําหนดการ

ประชุมเปนประจํา   

16. ตรวจสอบ

กิจกรรม 

การตรวจสอบกิจกรรม 

คือการตรวจสอบวาผู

บันทึกขอมูลมีการ

รายงาน  การบันทึก

ไมตองเตรียมเอกสาร 

เพราะใชขอมูลท่ีบันทึก

ในสวนของกิจกรรมมา

ตรวจสอบ 

การตรวจสอบกิจกรรมเหมาะสําหรับการตัดสินใจคัดเลือกกิจกรรมในการนําเสนอ public Information 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

รูปภาพกิจกรรม

ถูกตองหรือไม 

Module ที่ 11  แผนงาน / โครงการ 

11. แผนงาน 

โครงการ 

(Planning 

Information 

System=PIS) 

สวนนี้เปน module 

แยกออกมาจาก 19 

module  เปนการ

บันทึกขอมูลท่ี 

เก่ียวของกับแผนงาน 

โครงการท่ี

มหาวิทยาลัยไดจัดทํา

ขึ้นเพื่อตอบสนองตอ

แผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย จังหวัด 

และกระทรวง  โดยมี

รายละเอียดของการ

บันทึกท่ีประกอบดวย 

ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยในระยะ

ยาว หรือระยะสั้น 

หลักการและเหตุผล

ของโครงการ 

เตรียมเอกสารโครงการ/

กิจกรรม ตาม

แบบฟอรมการจัดทํา

โครงการ/กิจกรรมท่ีสอด

ลองกับยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

แบบฟอรมการขอรับ

เงินสนับสนุนการดําเนิน

โครงการท่ีเปนเรื่อง

เฉพาะ 

 

ขอมูลท่ีใชในการบันทึก

ประกอบดวย 

1. ประจําป

งบประมาณ.... 

2. ชื่อโครงการ 

มหาวิทยาลัยอาจมอบหมายใหกองแผนงานเปนผูรับผิดชอบในการเปดระบบ PIS ใหมีการบันทึกขอมูลท่ี

เก่ียวกับแผน ในชวงเวลา...................(ประมาณ 1 เดือน) เพื่อใหคณะ/สํานักบันทึกขอมูลเขาระบบ 

หลังจากนั้นก็จะปดระบบเพื่อใหไดขอมูลแผนงาน/โครงการประจําปนั้นๆ หลังจากนั้นก็จะเปนการติดตาม

ผลการดําเนินการตามท่ีระบุไวในแผนงาน/โครงการ 

 

ถาคณะตองการเพิ่มเติมโครงการท่ีตกหลน ตองแจงใหกองแผนงานทราบเพื่อเปดระบบให key เพิ่มเติม 

หรือสงโครงการใหกองแผนงานเปนผูเพิ่มเติมขอมูลเอง 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

วัตถุประสงคของ

โครงการ รายละเอียด

ของกิจกรรม 

งบประมาณตาม

กิจกรรมตามไตรมาส 

กิจกรรมยอยท่ีแสดง

ตัวชี้วัดและหรือการ

จัดทํารายงาน  การ

รายงานผลพรอม

รูปภาพ เอกสารอางอิง

ท่ีเปนท่ีมาของ

โครงการ 

การเรียกดูขอมูล 

1. จํานวนโครงการ 

2, โครงการตาม

หนวยงาน 

3. ปฏิทินโครงการ 

3. ลักษระโครงการ 

4. แหลงเงิน 

5. แผนงาน 

6. ผูรับผิดชอบ

โครงการ 

7. หนวยงาน

รับผิดชอบ 

8. สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

9. ระยะเวลา

ดําเนินการ 

10. ผูเสนอโครงการ 

11. โทรศัพทติดตอ 

12. งบประมาณ 

13. ผลผลิต 

14. ตัวชี้วัด 

15. กิจกรรม 

Module ที่ 12  การคัดกรองขอมูล 

12. เจาหนาที่ 

QA คัดกรอง

สามารถเขาทํางานใน

สวนท่ี 3 คือ Faculty 

ไมตองเตรียมเอกสาร 

แตทําความเขาใจวา

มหาวิทยาลัยมอบหมายใหสํานักงาน QAหรือเจาหนาท่ี QA ของคณะ/สํานัก เปนผูคัดกรองขอมูล 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

ขอมูล วาขอมูล

ใดที่จะนําไป

ประมวลผล  

login  เปนการทํางาน

เพื่อคัดกรองขอมูลท่ี

ไดถูกบันทึกโดย

เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล

คณะ ซึ่งรายการขอมูล

อาจไมตรงตาม คํา

จํากัดความท่ีกําหนด

ไว อยางไรก็ตาม 

ถึงแมรายการขอมูลไม

สามารถนําผลมา

ประมวลผลเปน

ตัวชี้วัด แตรายการ

ขอมูลก็ยังเปนผลการ

ดําเนินงานของ

บุคลากร หรือคณะ /

สํานัก หรือ 

มหาวิทยาลัย ดังนั้น 

การคัดกรองขอมูลจึงมี

ความสําคัญเพื่อ

กําหนดรายการขอมูล 

ท่ีตรงตามเนื้อหา

ขอมูลใดจะถูกนํามาใช

เพื่อการประเมินในแบบ

ใด 
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module รายละเอียดการ

บันทึก 

การจัดเตรียมเอกสาร ขอสังเกต 

สําหรับการประเมินใน

แตละดาน ผูท่ีทํา

หนาท่ีคัดกรองขอมูล

คือ เจาหนาท่ี QA ท่ี

ตองมีความรูเชิงลึกกับ

ความหมายหรือคํา

จํากัดความในแตละ

เรื่องเพื่อคัดเลือก

รายการขอมูล ซึ่ง

ประกอบดวย  

งานวิจัย  การตีพิมพ

งานวิจัย   การนํา

งานวิจัยไปอางอิง   

การใหบริการวิชาการ 
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การตรวจสอบขอมูลตนเอง ใน Portfolio  โดยใช Personnel Login    

การเริ่มตนใชงาน 

เม่ือไดมีการบันทึกขอมูลในระบบเรียบรอยแลว บุคลากรแตละคนจะมี Username และ Password ท่ีจะใชในการ Login เขาไปดูประวัติของตนเองวาการดําเนินงาน

ตามพันธกิจ มีการบันทึกแลวหรือยัง ถายังใหติดตอเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลประจําคณะ / หนวยงานใหเพิ่มเติมขอมูลใหมีความสมบูรณ ครบถวน 

การหา Username และ Password  สําหรับ  Personnel Login    

ให Login จากหนา Home  ท่ีขวามือดานลาง จะมีตัวอักษรสีแดง เขียนวา สําหรับบุคลากรที่ลืมรหัสผาน Click Here  ใหคลิกจะปรากฏชองท่ีใหใสเลขท่ี

บัตรประชาชนจํานวน 13 หลัก   แลว Submit จะปรากฎ  Username และ Password  สําหรับ  Personnel Login   จดไว ยอนกลับมา Login ท่ีหนา Home  

ทานจะสามารถเขาไปดูประวัติของตนเอง รวมท้ังผลงานในแตละ module ท่ีเปนผลงานของตัวทาน จะปรากฏอยูใน Portfolio ของทานเรียบรอยแลว 

การบันทึกขอมูลเพ่ิมเติมใน Portfolio 

สามารถกระทําได  แต Program จะไมนําไปคํานวณเปน KPI ในระบบการประกันคุณภาพ โดยสามารถบันทึกขอมูลในเมนูยอย ของภาระงานหลัก ภาระงานรอง 

ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อบันทึกงานไดตามท่ีไดรับมอบหมาย แตไมไดเปนสวนของการประเมินหรือตรวจสอบคุณภาพในรายละเอียด 
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