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คู่มือการใช้งาน การพิ จารณาผลงานทางวิ ชาการ
เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา

จะประกอบด้วยหน้าจอการทางาน 2 หน้าจอ คือ
1. หน้าจอ “บันทึกภาระงานเพิม่ เติม” สาหรับเพิม่ เติม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลผลงานทางวิชาการของบุคลากรในหน่วยงาน
2. หน้าจอ “ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ (หน่วยงาน)” สาหรับพิจารณาผลงานทีจ่ ะนาไปใช้ในการประเมินประกัน
คุณภาพ โดยข้อมูลทีห่ น้าจอนี้ จะมาจาก 2 ช่องทาง คือ
- งานขอตาแหน่งทางวิชาการ ทีผ่ ่านการอนุมตั แิ ล้ว
- ข้อมูลจากการกรอกข้อมูลทีห่ น้าจอ “บันทึกภาระงานเพิม่ เติม” และได้มกี ารระบุไว้ว่า ใช้ประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา
1. หน้ าจอ “บันทึกภาระงานเพิ่ มเติ ม”
ทีห่ น้าจอนี้ สามารถทาการเพิม่ เติม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลผลงานทางวิชาการของบุคลากรในหน่วยงานได้
1.1 การเพิ่มข้อมูลผลงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน เมื่อเข้ามาแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังรูปข้างล่าง ทีห่ น้าจอ
จะปรากฏชื่อของบุคลากรทีท่ าการ login เข้ามา

รูป 1 – หน้ าจอบันทึกภาระงานเพิ่ มเติ ม
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ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเพื่อทาการเพิม่ เติมข้อมูลได้ โดยคลิกที่ หลังเลขประจาตัว
บุคลากร จะปรากฏ popup สาหรับเลือกรายชื่อบุคลากร

รูป 2 – popup สาหรับค้นหาบุคลากรในหน่ วยงาน
หลังจากทีเ่ ลือกรายชื่อทีต่ อ้ งการบันทึกข้อมูลแล้ว จะปรากฏชื่อ และเลขประจาตัวบุคลากรทีเ่ ลือกไว้ขน้ึ มา
ทาการกรอกข้อมูลลงไป โดยให้เลือกประเภทผลงานก่อน จากนัน้ จะปรากฏข้อมูลอื่น ๆ ขึน้ มาเพิม่ เติม ตาม
ประเภทผลงานทีไ่ ด้ทาการเลือก ซึง่ ควรจะกรอกให้ครบถ้วนและถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลส่วนต่าง ๆ นี้ จะถูกนาไปใช้ในการ
คิดคานวณค่าน้าหนักของผลงาน
*** หากต้องการใช้ในการประกันคุณภาพ จะต้องติก๊ เครื่องหมายถูกในช่อง “ใช้ประเมินประกันคุณภาพ”

รูป 3 – รายละเอียดหน้ าจอสาหรับบันทึกผลงานทางวิ ชาการ
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1.2 การแก้ไข/ลบข้อมูลผลงานของบุคลากรทีไ่ ด้ทาการบันทึกไว้แล้ว

รูป 4 – หน้ าจอบันทึกภาระงานเพิ่ มเติ ม Tab ค้นหา
เมื่อคลิกทีร่ ายละเอียด ข้อมูลจะไปปรากฏทีห่ น้าจอสาหรับบันทึก และสามารถแก้ไขข้อมูลได้ เมื่อกดบันทึกอีก
ครัง้ จะได้เลขทีป่ ฏิบตั งิ านเดิม
2. หน้ าจอ “ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ (หน่ วยงาน)”

รูป 5 – หน้ าจอตรวจสอบผลงานทางวิชาการ (หน่ วยงาน)
เมื่อทาการจัดการข้อมูลทีห่ น้าจอบันทึกภาระงานเพิม่ เติมแล้ว ให้มาทีห่ น้าจอ “ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
(หน่วยงาน) “ จะปรากฏหน้าจอด้านล่าง โดยมีรายละเอียดการทางาน ดังนี้
1. กรอกข้อมูลตามเงื่อนไขทีต่ อ้ งการ
2. กดปุม่ แสดงข้อมูล
3. จากนัน้ จะแสดงรายการข้อมูลตามเงื่อนไขทีต่ อ้ งการด้านล่าง
4. ทีแ่ ถบข้อมูลด้านล่าง จะมีรายละเอียดประกอบด้วย
4.1 จานวนผลงานทีพ่ จิ ารณาแล้ว / จานวนผลงานทัง้ หมด
o ระบบจะทาการสรุปผลงานทีจ่ ะนามาพิจารณาใช้ในการประเมินประกันคุณภาพมาให้
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4.2 ค่าถ่วงน้าหนักรวมจากหน่วยงาน
o ได้จากการคานวณค่าถ่วงน้าหนักรวมจากหน่วยงาน ซึง่ จะคานวณจากจานวนผลงานทีพ่ จิ ารณา
แล้วเท่านัน้
4.3 ค่าถ่วงน้าหนักรวมจากผูป้ ระเมิน
o ได้จากการคานวณค่าถ่วงน้าหนักรวมจากผูป้ ระเมิน ซึง่ จะคานวณจากจานวนผลงานทีพ่ จิ ารณา
แล้วเท่านัน้
4.4 สถานะการดาเนินการ
o อยู่ระหว่างการดาเนินการ หมายถึง ยังไม่ได้จดั ส่งข้อมูลการพิจารณาผลงานไปยังผูป้ ระเมิน
o เสร็จสิน้ การดาเนินงาน หมายถึง ส่งข้อมูลการพิจารณาผลงานไปยังผูป้ ระเมินแล้ว
4.5 การดาเนินการ
o เมื่อคลิกที่ รายละเอียด จะเข้าสูห่ น้าจอการพิจารณาผลงาน และแสดงข้อมูล ดังนี้

รูป 6 – หน้ าจอสาหรับพิ จารณาผลงานทางวิชาการ
1. เลือกผลงานทีจ่ ะนามาพิจารณาใช้ในงานประกันคุณภาพ
2. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดผลงาน
หมายเหตุ : ในหัวข้อ แหล่งทีม่ าของผลงาน จะประกอบด้วย
 ผลงานทางวิชาการ : ข้อมูลมาจากการกรอกภาระงานเพิม่ เติม
 ผลงานการขอตาแหน่งทางวิชาการ : ข้อมูลมาจากการขอตาแหน่งทางวิชาการ
3. ประเภทผลงาน
ทีร่ ายการนี้ หากไม่ได้กรอกข้อมูลไว้ตงั ้ แต่แรก หน่วยงานสามารถเข้ามาบันทึกเพิม่ เติมได้
ทีห่ น้าจอนี้ โดยการเลือกรายละเอียดประเภทผลงานให้ถูกต้อง
4. ค่าถ่วงน้าหนัก
จะได้มาจากการเลือกรายละเอียดประเภทผลงาน ซึง่ จะต้องตรงกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการทีก่ าหนดไว้ จึงจะแสดงค่าขึน้ มา
5. หมายเหตุ
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6. บันทึก : เพื่อยืนยันการพิจารณาผลงาน
ยกเลิก : เพื่อทาการล้างข้อมูล
พิมพ์ : เพื่อพิมพ์สรุปข้อมูลการพิจารณาผลงาน

รูป 7 - ตัวอย่างรายงาน สกอ. 2.3 ผลงานทางวิ ชาการของอาจารย์ประจาและนักวิ จยั
7. สามารถดูเกณฑ์ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ โดยคลิกทีต่ วั หนังสือนี้ จะปรากฏข้อมูล
เกณฑ์ขน้ึ มา

รูป 8 – เกณฑ์ระดับคุณภาพผลงานทางวิ ชาการ
o เมื่อพิจารณาผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุม่ ส่งข้อมูล เพือ่ ส่งข้อมูลไปยังผูป้ ระเมินประจา
หน่วยงาน
ผู้จดั ทำ : ทีมงำน HURIS สำนักคอมพิวเตอร์
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