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มอดูลภาระงาน งานมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ 

       ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System) หรือ HURIS เป็นระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 10 มอดูล มอดูลภาระงานเป็นมอดูลหลักใน
การให้บริการข้อมูลผลงานทางวิชาการไปยังระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพ
การศึกษา (SUPREME 2019) ระบบประเมินองค์ประกอบ 1 (SWU-QD) ระบบบริหารงานบัณฑิต เป็นต้น  

ส่วนทรัพยากรบุคคลร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์จัดท าระบบมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ โดยอ้างอิง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2564 โดยแบ่งกลุ่ม
ผู้ใช้งานและฟังชันก์การท างาน ดังนี้ 

 ส่วนทรัพยากรบุคคล ก าหนดรอบการประเมินมาตรฐานภาระงาน 
 บุคลากร บันทึกผลงานทางวิชาการ 
 ส่วนงาน ตรวจสอบผลงานทางวิชาการระดับหน่วยงานและระดับส่วนงาน และพิมพ์รายงานเกี่ยวกับการเงิน 
 ผู้บริหาร ติดตามข้อมูลผลงานทางวิชาการระดับหน่วยงาน ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย 

ภาพรวมขั้นตอนการด าเนินงานของระบบ 

 
รูปที่  1 ภาพรวมขั้นตอนการด าเนินงานของระบบ 

ตารางเกณฑ์ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ 

ต าแหน่ง (จ านวนเรื่อง*) 

ประเภทผลงาน 

ผลงานวิจัย ผลงานทาง
วิชาการใน
ลักษณะอ่ืน 

ผลงาน
วิชาการรับใช้

สังคม 

ต าราหรือ
หนังสือ 

บทความ
ทาง

วิชาการ 
ระดับชาติ นานาชาติ 

อาจารย์ (1) 1 1 1 1 1 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (1) 1 1 + + + + 
รองศาสตราจารย์ (2) +1 1 +1 +1 +1 - 

ศาสตราจารย์ (2) +1 1* +1 +1 +1 - 
   

: จ าเป็นต้องส่ง : จ าเป็นต้องส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง : ส่งเพิ่มเติมได้  



ระบบสารสนเทศ มศว  (SWU MIS) มอดูลภาระงาน: ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 

 

 

4 | Computer Center, Srinakharinwirot University 

 

 
กลุ่มผู้ใช้งานการบันทึกภาระงานเพิ่มเติม 

ผู้ใช้งานในการบันทึกผลงานทางวิชาการจากหน้าจอบันทึกภาระงานเพิ่มเติม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

1. บุคลากร มีบทบาทในการบันทึกข้อมูลผลงานทางวิชาการที่ตนเองมีส่วนร่วมในผลงาน บุคลากรสามารถ
เข้าใช้งานโดยใช้ User Name (Buasri id) และ Password ของมหาวิทยาลัย 

2. ผู้ดูแลข้อมูลระดับส่วนงาน มีบทบาทในการบันทึกข้อมูลผลงานทางวิชาการแทนบุคลากรตามหน่วยงานที่
ได้รับสิทธิ์ สามารถเข้าใช้งานโดยจัดท าบันทึกข้อความถึงส่วนทรัพยากรบุคคล และส่วนทรัพยากรบุคคล
จัดท าบันทึกข้อความถึงส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือก าหนดสิทธิ์การใช้งาน และสามารถเข้าระบบโดยใช้ User 
Name (Buasri id) และ Password ของมหาวิทยาลัย 

Note: การก าหนดสิทธิ์การใช้งาน สามารถก าหนดสิทธิ์ได้มากกว่า 1 คน/กลุ่มสิทธิ์ และสามารถก าหนดสิทธิ์ได้ทั้งระดับหน่วยงานและส่วน

งาน 

 
การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) 

1. เข้าใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) ผ่าน Web Browser โดยระบุ URL ดังนี้ 
http://huris.swu.ac.th จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 2 

2. ระบุ User Name (Buasri id) และ Password แล้วคลิกปุ่ม Login 

 
รูปที่  2 หน้าจอการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) 

Note: การเข้าใช้งานระบบ HURIS เข้าใช้งานโดยเช่ือมต่อเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย หรือติดตั้ง VPN เพื่อเช่ือมต่อการใช้งานภายใน

มหาวิทยาลัย (https://cc.swu.ac.th/services/vpn)     

 
การบันทึกภาระงานเพิ่มเติม  

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ พ.ศ. 2564 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) มอดูลภาระงานได้จัดกลุ่มประเภทผลงานทาง
วิชาการ 5 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติ 
1.1 บทความวิจัย 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นตามที่ก.พอ.ก าหนด 

URL 

Bursri ID 

http://huris.swu.ac.th/
https://cc.swu.ac.th/services/vpn
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2.1 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม  
2.2 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้  
2.3 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ  
2.4 กรณีศึกษา (Case Study)  
2.5 งานแปล 
2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน  
2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะศิลปะ  
2.9 สิทธิบัตร  
2.10 ซอฟต์แวร์  
2.11 ผลงานการค้นพบพันธ์พืชสัตว์ที่ได้รับการจดทะเบียน 
2.12 ผลงานนวัตกรรม 

3. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
4. ต ารา หรือหนังสือ 

4.1 ต ารา 
4.2 หนังสือ 

5. บทความทางวิชาการ 

ระดับการน าเสนอผลงาน ดังนี้ 
1. ระดับนานาชาติ 
2. ระดับชาติ 

 

การใช้งานหน้าจอบันทึกภาระงานเพิ่มเติม 

คลิก Menu ภาระงาน ->บุคลากรสายวิชาการ -> คลิก “บันทึกภาระงานเพิ่มเติม” ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่  3 เมนูการเข้าใช้งานหน้าจอบันทึกภาระงานเพิม่เตมิ 

หน้าจอภาระงานเพิ่มเติม แสดงเกณฑ์การพิจารณาผลงานทางวิชาการคณาจารย์ และไฟล์ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการบันทึกข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ หน้าจอแบ่งการท างานเป็น 2 Tab ดังนี้  

- Tab บันทึก มีฟังชันก์การท างาน ได้แก่ เพ่ิม แก้ไข ลบ เรียกดูรายละเอียด  
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- Tab ค้นหา มีฟังชันก์การท างาน ได้แก่ ค้นหา ลบ  
 การเพิ่มภาระงานเพิ่มเติม 

การเพ่ิมข้อมูล กรณีผู้ใช้งานรับสิทธิ์ประเภทบุคลากรสามารถเพ่ิมข้อมูลที่บันทึกโดยตนเอง กรณีรับสิทธิ์
ผู้ดูแลข้อมูลระดับส่วนงานสามารถเพ่ิมข้อมูลของบุคลากรที่สังกัดตามหน่วยงานที่ได้รับสิทธิ์  การบันทึกผลงานทาง
วิชาการจากหน้าจอภาระงานเพ่ิมเติมมีข้ันตอนดังนี้  
เลขที่ปฏิบัติงาน เลขทีอ้่างอิงทีร่ะบบ Generate มาให้ ภายหลังที่ท าการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  

 
รูปที่  4 หน้าจอภาระงานเพิ่มเติม 

Note: สถานะ “เพ่ิม” หรือ “แก้ไข” บันทึกข้อมูลได้ สถานะ “ค้นหา” หรือ “-” มีการส่งข้อมลูไปหนา้จอสว่นงานแล้ว ไมส่ามารถแกไ้ขข้อมลูได ้

ข้อมูลการปฏิบัติงาน มีรายละเอียด ดังนี้  

- ประเภทผลงาน*: ประเภทผลงานทางวิชาการที่ใช้ในงานมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ มี 17 รายการ 

- ประเภทการเผยแพร่ผลงาน: เช่น ประชุมวิชาการ (Full paper) วารสาร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 

- ระดับการน าเสนอผลงาน: ได้แก่ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ  

- ฐานข้อมูล: เช่น TCI กลุ่ม 1 TCI กลุ่ม 2 ตามประกาศ กพอ. เป็นต้น 

- เดือน/ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ผลงาน*: ระบุ ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ผลงาน เป็นตัวเลข 2 หลัก 
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- ใช้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์: เป็นการเลือกว่าจะน า

ผลงานชิ้นนี้ใช้ในการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์  หาก

ต้องการน าไปใช้งาน ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยม  

Note: เลือกประเภทผลงานตามเกณฑ์ (บทความวิจัย ต้องระบุ “ระดับชาติ” หรือ “ระดับนานาชาติ”) ระบุเดือน/ปีพ.ศ.ที่เผยแพร่ผลงาน 

คลิกเลือก “ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์” ระบช่ืุอผลงาน และแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ชื่อผลงาน*: ระบุชื่อผลงาน สามารถระบุได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

- รายการอ้างอิง: ระบุรายการอ้างอิง เช่น ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีพิมพ์ เดือน วันที่พิมพ์:

เล่มที่ (ฉบับที่):เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย. เป็นต้น  

- สัดส่วน: ระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน 

- ชื่อการประชุม: ระบุชื่อการประชุมของผลงาน  

- สถานที่ปฏิบัติงาน: ระบุสถานที่ปฏิบัติงานของผลงาน 

- ช่วงวันที่ปฏิบัติงาน: ระบุวันที่ปฏิบัติงานของรายการผลงาน 

Note: หากต้องการน ารายการผลงานไปคิดภาระงาน จะต้องระบุช่วงวันที่ปฏิบัติงาน เพื่อที่ระบบจะได้น ารายการผลงานนั้นไปแสดง 

ตามรอบการประเมินที่ก าหนด 

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม   -> คลิก OK -> คลิก OK (การท างานเรียบร้อย) ภายหลังบันทึก
ข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะสร้างเลขที่ปฏิบัติงาน และสถานะการท างานจะเปลี่ยนเป็น “แก้ไข” ดังรูปที ่5 หมายเลข 1 
และ 2 ตามล าดับ 

 
รูปที่ 5 หน้าจอบันทึกภาระงานเพิม่เติมเรียบร้อย 

Note: ปุ่มอัพโหลดไฟล์จะคลิกได้ภายหลังบันทึกและระบบสร้างเลขท่ีปฏิบัติงานแล้ว 
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สามารถแนบไฟล์เอกสารได้สูงสุด 5 ไฟล์ ไฟล์จะไม่เกิน 20 MB หากเป็นไฟล์

ผลงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น คลิปวีดีโอ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าขนาดไฟล์ที่ระบบรองรับได้แนะน าให้ท าการ upload ไฟล์ใน

ระบบที่ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูล และท าการพิมพ์ URL ใน notepad หรือ word แล้ว upload เอกสารนั้นเข้าสู่ระบบ 

การแนบไฟล์ผลงาน คลิกปุ่ม   จะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 6 คลิกปุ่ม Choose File ดังรูปที่ 6 หมายเลข 1 เลือก

ไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด คลิกปุ่ม Open ดังหมายเลข 2 คลิกปุ่ม   -> คลิก OK -> คลิก OK (การท างานเรียบร้อย) 

ภายหลังบันทกึข้อมูลเรียบร้อย หน้าจอจะแสดงไอคอนไฟล์ดังรูปที่ 4 และสามารถลบไฟล์ได้ โดยคลิก [Delete this file]  

 
รูปที่  6 หน้าจอข้ันตอนการแนบไฟล์ 

เมื่อคลิกปุ่ม  หน้าจอแสดงไฟล์ที่อัพโหลดล่าสุดดังรูปที่ 7 หมายเลข 1 เมื่อคลิกไอคอนไฟล์จะแสดงไฟล์ 

ดังรูปที่ 7 หมายเลข 2 

 
รูปที่  7 การแสดงผลไฟล์แนบ  
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 การค้นหาภาระงานเพิ่มเติม 

ระบบแสดงผลการค้นหาตามสิทธิ์ที่ได้รับ กรณีผู้ใช้งานรับสิทธิ์ประเภทบุคลากรสามารถค้นหาข้อมูลที่บันทึก
โดยตนเอง กรณีรับสิทธิ์ผู้ดูแลข้อมูลระดับส่วนงานสามารถค้นหาข้อมูลของบุคลากรที่สังกัดตามหน่วยงานที่ได้รับสิทธิ์ 

คลิก Tab ค้นหา ระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา หรือไม่ระบุเงื่อนไข คลิกปุ่มแว่นขยาย หน้าจอจะแสดงผลการ
ค้นหาดังรูปที่ 8 

 
รูปที่  8 การค้นหาข้อมูลจากหน้าจอบันทึกภาระงานเพิม่เตมิ 

เงื่อนไขส าหรับการค้นหา    
- เลขที่ปฏิบัติงาน: ระบุเลขที่ปฏิบัติงานแบบเต็ม หรือระบุบางส่วน โดยใช้ %  
- เลขประจ าตัวบุคลากร: ระบุเลขประจ าตัวบุคลากรที่ต้องการค้นหา  
- ชื่อ - ชื่อกลาง - นามสกุล: สามารถระบุเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อ - ชื่อกลาง - นามสกุล ได้ โดยใช้ % ในการ

ค้นหา เช่น การค้นหาชื่อที่ขึ้นต้นด้วย สม พิมพ์ค าว่า สม ตามด้วยเครื่องหมาย % ลงไปในช่อง ชื่อ ดังรูปที่ 9 

 
รูปที่ 9   

- ช่วงวันที่ปฏิบัติงาน: ระบุช่วงวันที่ที่ปฏิบัติงาน  
- ประเภทผลงาน: เลือกประเภทผลงานที่ต้องการค้นหา 
- ใช้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์: ท าเครื่องหมาย  เพ่ือ

ค้นหาผลงานที่ใช้ในการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 
- รหัสหน่วยงาน จาก - ถึง: ระบุช่วงของรหัสหน่วยงานที่สังกัดของบุคลากรที่ต้องการค้นหา  
- เมื่อระบุเงื่อนไขที่ใช้ในการค้นหาแล้ว คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาดังรูปที่ 8 

Note: - ใส่เครื่องหมาย % เมื่อต้องการค้นหาบางส่วนของค า 

          - สีเทา หมายถึง ข้อมูลภาระงานเพิ่มเติมที่ส่งส่วนงานเรียบร้อยแล้ว ไม่เปิดให้แก้ไขข้อมูล 
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 การแก้ไขภาระงานเพิ่มเติม 

การแก้ไขข้อมูล กรณีที่ผู้ใช้งานรับสิทธิ์ประเภทบุคลากรสามารถแก้ไขข้อมูลที่บันทึกโดยตนเอง กรณีได้รับ
สิทธิ์ผู้ดูแลข้อมูลระดับส่วนงานสามารถแก้ไขข้อมูลของบุคลากรที่สังกัดตามหน่วยงานที่ได้รับสิทธิ์ 
ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

- คลิก Tab ค้นหา ระบุเงื่อนไขเพ่ือค้นหาข้อมูลที่ต้องการแก้ไข คลิกปุ่มแว่นขยาย จะแสดงผลการค้นหาดังรูปที่ 10 

 
รูปที่ 10 การค้นหาข้อมูลจากหน้าจอบันทึกภาระงานเพิม่เตมิ 

- ผลการค้นหาข้อมูลสีด า หมายถึง ข้อมูลที่สามารถแก้ไข/ลบได้ ข้อมูลสีเทา หมายถึง ข้อมูลภาระงานเพิ่มเติม
ที่ส่งส่วนงานเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถแก้ไข/ลบข้อมูลได ้

- คลิก “รายละเอียด” ดังรูปที่ 10 หมายเลข 2 จะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 11 

 
รูปที่ 11 หน้าจอการแกไ้ขข้อมูลภาระงานเพิ่มเติม 

- ผลงานที่เลือกจะแสดงผลที่ Tab บันทึก และสถานะการท างานจะเปลี่ยนเป็น “แก้ไข” เมื่อระบุข้อมูลที่ต้องการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม   -> คลิก OK -> คลิก OK (การท างานเรียบร้อย) เพ่ือยืนยันการแก้ไขข้อมูล 
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 การลบภาระงานเพิ่มเติม 
การลบข้อมูล กรณีที่ผู้ใช้งานรับสิทธิ์ประเภทบุคลากรสามารถลบข้อมูลที่บันทึกโดยตนเอง กรณีได้รับสิทธิ์

ผู้ดูแลข้อมูลระดับส่วนงานสามารถลบข้อมูลของบุคลากรที่สังกัดตามหน่วยงานที่ได้รับสิทธิ์ 
ขั้นตอนการลบข้อมูล 

- คลิก Tab ค้นหา ระบุเงื่อนไขเพ่ือค้นหาข้อมูลที่ต้องการลบ คลิกปุ่มแว่นขยาย จะแสดงผลการค้นหาดังรูปที่ 12 

รูปที่ 12 ขัน้ตอนการลบข้อมูลภาระงานเพิ่มเติม 

- ผลการค้นหาข้อมูลสีด า หมายถึง ข้อมูลที่สามารถแก้ไข/ลบได้ ข้อมูลสีเทา หมายถึง ข้อมูลภาระงานเพิ่มเติม
ที่ส่งส่วนงานเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถแก้ไข/ลบข้อมูลได ้

- ท าเครื่องหมาย  หน้ารายการที่ต้องการลบข้อมูล 
- คลิกปุ่ม  -> คลิก OK -> คลิก OK (การท างานเรียบร้อย) เพ่ือยืนยันการลบข้อมูล 
 

 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ 

 ผู้ดูแลระบบ: งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สุขุมวิท 23, เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทร 02-649-5000 ต่อ 1-5346, 1-5638 

 ผู้ดูแลระบบ: ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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โทร 02-649-5000 ต่อ 1-5023 
e-mail: huris@g.swu.ac.th 


