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1. การเข้ าสู่ ระบบและหน้ าจอหลักของระบบ
1.1 เปิ ดโปรแกรม Web Browserและเข้ าสูเ่ ว็บไซต์ http://twl.nu.ac.th/login.aspx

1.2 ทาการ Log in เข้ าสูร่ ะบบโดยการกรอก Username และ Password ของทางมหาวิทยาลัย หากท่านลืม Username
หรื อ Password ให้ ทาการติดต่องานบริ การระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 055 961524 หรื ออีเมล์
noc@nu.ac.th
1.3 คลิกปุ่ ม OK เพื่อ Log in หากมีข้อความผิดพลาดเกิดขึ ้นให้ ทาการตรวจสอบหรื อแก้ ไขดังนี ้
 Login failure: unknown username or bad password หมายความว่า Username หรื อ Password ของท่านไม่
ถูกต้ องให้ ทาการกรอกใหม่หรื อตรวจสอบปุ่ ม Cap lock และปุ่ มสลับภาษาไทย หากมัน่ ใจว่าถูกต้ องให้ ติดต่อกับ
เจ้ าหน้ าที่ตามหัวข้ อ 1.2
 Unknown server error หมายความว่าเกิดข้ อผิดพลาดที่ระบบส่วนกลาง ให้ ทาการติดต่อกับเจ้ าหน้ าทีต่ าม
หัวข้ อ 1.2 ทันที
 An operations error occurred. หมายความว่าเกิดข้ อผิดพลาดที่ระบบส่วนกลาง ให้ ทาการติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่
ตามหัวข้ อ 1.2 ทันที
1.4 หากไม่มีข้อผิดพลาดในการ Log in ระบบจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
 หากท่าน Login เข้ าสูร่ ะบบครัง้ แรก ระบบจะให้ ทา่ นยืนยันสถานะภาพอาจารย์ โดยการกรอกรหัสประจาตัว
อาจารย์ผ้ สู อนลงในช่องรหัสผู้สอน แล้ วกดปุ่ ม Check เพื่อตรวจสอบ
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หากรหัสที่ทา่ นกรอกถูกต้ องระบบจะแสดงชื่อและนามสกุลของท่าน ให้ ทาการตรวจสอบว่าถูกต้ องหรื อไม่แล้ วกด
ปุ่ ม Submit เพื่อเข้ าสูห่ น้ าจอหลักต่อไป
 หากไม่ใช่การ Login เข้ าสูร่ ะบบครัง้ แรก ระบบจะแสดงหน้ าหลักของโปรแกรม
1.5 หน้ าจอหลักของโปรแกรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 ส่วนที่ 1 แสดงภาพของท่าน ซึง่ ท่านสามารถ upload รูปภาพใหม่ลงไปด้ วยโดยการคลิกซ้ ายที่สว่ นนี ้
 ส่วนที่ 2 เป็ นเมนูหลักของโปรแกรมเพื่อเข้ าสูห่ น้ าจอการกรอกภาระงานในส่วนต่างๆ โดยแบ่งออกตามประเภท
ภาระงานได้ แก่
o ภาระงานสอน
o ภาระงานวิจยั
o ภาระงานด้ านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
o สรุปภาระงานทังหมด
้
 ส่วนที่ 3 แสดงข้ อมูลของท่านได้ แก่ ชื่อ นามสกุล คณะ และภาควิชาของท่าน
 ส่วนที่ 4 แสดงรายการภาระงานแยกประเภทตามทีทา่ นเลือกในส่วนเมนูหลัก (ส่วนที่ 2)
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 ส่วนที่ 5 เป็ นปุ่ มเพื่อใช้ Log Off ออกจากระบบ
2. การกรอกภาระงานสอน
ในส่วนของภาระงานสอนระบบ Teacher Work Load จะสามารถดึงข้ อมูลการสอนของท่านจากตารางสอนที่
เก็บไว้ ในฐานข้ อมูลของกองบริ การการศึกษา เพื่อช่วยอานวยความสะดวกทาให้ ทา่ นไม่ต้องกรอกข้ อมูลลงไปใหม่ แต่ทงนี
ั้ ้
ข้ อมูลที่ดงึ เข้ ามาอาจไม่เป็ นปั จจุบนั หรื อไม่ครบถ้ วน ซึง่ ท่านสามารถแก้ ไขข้ อมูลที่ไม่ถกู ต้ องเหล่านันภายหลั
้
งจากการดึง
ข้ อมูลได้ สาหรับขันตอนการกรอกภาระงานดั
้
งต่อไปนี ้
2.1 การเพิ่มหรือกรอกภาระงานสอนใหม่
 คลิก ภาระงานสอน ในส่วนของเมนูหลัก

 ทาการเลือกภาคการศึกษา ปี การศึกษา และระดับการศึกษาที่ต้องการ โดยคลิกจากรายการตัวเลือกที่มีอยู่

 ระบบจะทาการแสดงรายชือ่ วิชาที่ทา่ นสอนในภาคการศึกษา ปี การศึกษา และระดับการศึกษาทีท่ า่ นเลือก
 ทาการคลิกที่ เพิ่ม หรื อรูปภาพเครื่ องหมายบวกเพื่อเพิ่มรายการภาระงานสอนใหม่ หากภาระงานสอนที่ระบบ
แสดงยังไม่ครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง

 ระบบจะแสดงหน้ าจอให้ กรอกภาระงาน โดยทาการกรอกข้ อมูลภาระงานสอนดังนี ้
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o รหัสวิชา ให้ ทาการกรอกรหัสวิชาที่ทา่ นสอน
o ชื่อวิชา ให้ ทาการกรอกชื่อวิชา
o จานวนหน่วยกิจ ให้ ทาการกรอกจานวนหน่วยกิจของวิชานันๆ
้
o ทฤษฏี... ให้ ทาการกรอกจานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ของการสอนภาคทฤษฎีของวิชานันๆ
้ หากไม่มีภาค
ทฤษฏีให้ กรอกเลขศูนย์ลงไป
o ปฏิบตั ิ... ให้ ทาการกรอกจานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ของการสอนภาคปฏิบตั ิของวิชานันๆ
้ หากไม่มี
ภาคปฏิบตั ิให้ กรอกเลขศูนย์ลงไป
o คิดเป็ นภาระงาน ให้ ทาการกรอกจานวนชัว่ โมงการสอนรวมของวิชานัน้ โดยการเอาค่าที่กรอกในช่อง
ภาคทฤษฎี และช่องภาคปฏิบตั ิมารวมกัน
o หมายเหตุ ให้ ทาการกรอกคาอธิบายเพิ่มเติม เช่นหากเป็ นการสอนแทน หรื อเป็ นการเปลีย่ นแปลง
ผู้สอนกระทันหันเป็ นต้ น
 ทาการคลิกปุ่ มเครื่ องหมายถูก เพื่อทาการบันทึกข้ อมูล และเป็ นการสิ ้นสุดการเพิ่มข้ อมูล

2.2 การแก้ ไขภาระงานสอนที่แสดงอยู่ในระบบ
 ทาการคลิกปุ่ มแก้ ไขหน้ ารายวิชาการสอนที่ต้องการแก้ ไข

 ระบบจะแสดงหน้ าจอการแก้ ไข โดยให้ กรอกข้ อมูลใหม่ทบั ข้ อมูลเดิมตามต้ องการ โดยคาอธิบายแต่ละช่องที่ต้อง
กรอกให้ ดใู นหัวข้ อ การเพิ่มหรือกรอกภาระงานสอนใหม่
 ทาการคลิกปุ่ มเครื่ องหมายถูก เพื่อทาการบันทึกข้ อมูล และเป็ นการสิ ้นสุดการแก้ ไขข้ อมูล

2.3 การลบภาระงานสอนที่แสดงอยู่ในระบบ
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 หากต้ องการลบวิชาใดๆออกให้ ทาการคลิกที่ปมกากบาทหน้
ุ่
าวิชาที่ต้องการลบ

 ระบบจะแสดงกล่องข้ อความเพื่อให้ ยืนยันการลบ ให้ ทาการคลิกที่ปมุ่ OK เพื่อยืนยัน
 ให้ ระมัดระวังในการลบ เพราหากลบแล้ วจะไม่สามารถดึงกลับมาได้ ท่านจะต้ องทาการกรอกข้ อมูลเข้ าไปใหม่
3. การกรอกภาระงานวิจยั
ท่านสามารถเข้ าสูส่ ว่ นข้ อมูลภาระงานด้ านงานวิจยั ได้ โดยการคลิกที่เมนู ภาระงานวิจัย ในส่วนของเมนูหลัก
ด้ านซ้ ายของระบบ โดยในปั จจุบนั ระบบยังไม่ได้ เชื่อมโยงข้ อมูลด้ านการวิจยั เข้ ากับข้ อมูลของกองบริ หารงานวิจยั โดยท่าน
จะต้ องทาการระบุภาระงานวิจยั ของท่านลงในระบบด้ วยตนเอง ดังวิธีการต่อไปนี ้
3.1 การเพิ่มภาระงานวิจัย
 ทาการเลือกภาคการศึกษา และปี การศึกษาที่ต้องการกรอกข้ อมูลจากรายการตัวเลือกก่อน

 คลิกที่ปมเครื
ุ่ ่ องหมายบวก เพื่อแสดงหน้ าจอการเพิ่มภาระงานวิจยั

 ระบบจะแสดงหน้ าจอให้ กรอกภาระงานวิจยั ใหม่ดงั นี ้

o ชื่อโครงการ ให้ กรอกชื่อโครงการวิจยั ตามที่ได้ รับอนุมตั ิ
o แหล่งทุน ให้ ระบุแหล่งทุนวิจยั
o งบประมาณที่ใช้ ให้ ระบุจานวนเงินงบประมาณที่ใช้ ในโครงการวิจยั นี ้
o ภาระงาน (ชม.) ให้ กรอกจานวนชัว่ โมงที่ใช้ ในการทาวิจยั ชิ ้นนี ้ ต่อ 1 สัปดาห์
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o หมายเหตุ ให้ กรอกข้ อมูลคาอธิบายอะไรก็ได้ ตามต้ องการ
 คลิกที่ปมเครื
ุ่ ่ องหมาย ถูก เพื่อทาการบันทึกข้ อมูลใหม่ลงในระบบฐานข้ อมูล และสิ ้นสุดการเพิ่มข้ อมูล

3.2 การแก้ ไขภาระงานวิจัยที่แสดงอยู่ในระบบ
 ทาการคลิกปุ่ มแก้ ไขหน้ างานวิจยั ที่ต้องการแก้ ไข

 ระบบจะแสดงหน้ าจอการแก้ ไข โดยให้ กรอกข้ อมูลใหม่ทบั ข้ อมูลเดิมตามต้ องการ โดยคาอธิบายแต่ละช่องที่ต้อง
กรอกให้ ดใู นหัวข้ อ การเพิ่มภาระงานวิจัย
 ทาการคลิกปุ่ มเครื่ องหมายถูก เพื่อทาการบันทึกข้ อมูล และเป็ นการสิ ้นสุดการแก้ ไขข้ อมูล

3.3 การลบภาระงานวิจัยที่แสดงอยู่ในระบบ
 หากต้ องการลบภาระงานวิจยั ใดๆออกให้ ทาการคลิกที่ปมกากบาทหน้
ุ่
างานวิจยั ที่ต้องการลบ

 ระบบจะแสดงกล่องข้ อความเพื่อให้ ยนื ยันการลบ ให้ ทาการคลิกที่ปมุ่ OK เพื่อยืนยัน
 ให้ ระมัดระวังในการลบ เพราหากลบแล้ วจะไม่สามารถดึงกลับมาได้ ท่านจะต้ องทาการกรอกข้ อมูลเข้ าไปใหม่
4. ภาระงานบริการ
ท่านสามารถเข้ าสูส่ ว่ นข้ อมูลภาระงานบริ การได้ โดยการคลิกที่เมนู ภาระงานบริการ ในส่วนของเมนูหลัก
ด้ านซ้ ายของระบบ และสามาระเพิ่ม แก้ ไข หรื อลบข้ อมูลได้ ดงั วิธีการต่อไปนี ้
4.1 การเพิ่มภาระงานบริการ
 ทาการเลือกภาคการศึกษา และปี การศึกษาที่ต้องการกรอกข้ อมูลจากรายการตัวเลือกก่อน
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 คลิกที่ปมเครื
ุ่ ่ องหมายบวก เพื่อแสดงหน้ าจอการเพิม่ ภาระงานบริ การ

 ระบบจะแสดงหน้ าจอให้ กรอกภาระงานบริ การใหม่ดงั นี ้

o ลักษณะงาน/ผลงาน ให้ กรอกชื่อลักษณะงาน หรื อผลงานบริ การนันๆ
้
o บริ การภายในมหาวิทยาลัย ให้ กรอกเนื ้อหาการบริ การแบบสรุปหากเป็ นการบริ การให้ กบั หน่วยงาน
หรื อบุคคลภายในมหาวิทยาลัย
o บริ การภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ กรอกเนื ้อหาการบริ การแบบสรุปหากเป็ นการบริ การให้ กบั หน่วยงาน
หรื อบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
o ภาระงาน (ชม.) ให้ กรอกจานวนชัว่ โมงที่ใช้ ในการดาเนินงานบริ การชิ ้นนี ้ต่อ 1 สัปดาห์
o หมายเหตุ ให้ กรอกข้ อมูลคาอธิบายอะไรก็ได้ ตามต้ องการ
 คลิกที่ปมเครื
ุ่ ่ องหมาย ถูก เพื่อทาการบันทึกข้ อมูลใหม่ลงในระบบฐานข้ อมูล และสิ ้นสุดการเพิ่มข้ อมูล

4.2 การแก้ ไขภาระงานบริการที่แสดงอยู่ในระบบ
 ทาการคลิกปุ่ มแก้ ไขหน้ างานบริ การที่ต้องการแก้ ไข

 ระบบจะแสดงหน้ าจอการแก้ ไข โดยให้ กรอกข้ อมูลใหม่ทบั ข้ อมูลเดิมตามต้ องการ โดยคาอธิบายแต่ละช่องที่ต้อง
กรอกให้ ดใู นหัวข้ อ การเพิ่มภาระงานบริการ
 ทาการคลิกปุ่ มเครื่ องหมายถูก เพื่อทาการบันทึกข้ อมูล และเป็ นการสิ ้นสุดการแก้ ไขข้ อมูล

4.3 การลบภาระงานบริการที่แสดงอยู่ในระบบ
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 หากต้ องการลบภาระงานบริ การใดๆออกให้ ทาการคลิกที่ปมกากบาทหน้
ุ่
างานบริ การที่ต้องการลบ

 ระบบจะแสดงกล่องข้ อความเพื่อให้ ยืนยันการลบ ให้ ทาการคลิกที่ปมุ่ OK เพื่อยืนยัน
 ให้ ระมัดระวังในการลบ เพราหากลบแล้ วจะไม่สามารถดึงกลับมาได้ ท่านจะต้ องทาการกรอกข้ อมูลเข้ าไปใหม่
5. ภาระงานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
ท่านสามารถเข้ าสูส่ ว่ นข้ อมูลภาระงานบริ การได้ โดยการคลิกที่เมนู ภาระงานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม ใน
ส่วนของเมนูหลักด้ านซ้ ายของระบบ และสามาระเพิ่ม แก้ ไข หรื อลบข้ อมูลได้ ดงั วิธีการต่อไปนี ้
5.1 การเพิ่มภาระงานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
 ทาการเลือกภาคการศึกษา และปี การศึกษาที่ต้องการกรอกข้ อมูลจากรายการตัวเลือกก่อน

 คลิกที่ปมเครื
ุ่ ่ องหมายบวก เพื่อแสดงหน้ าจอการเพิ่มภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

 ระบบจะแสดงหน้ าจอให้ กรอกภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมใหม่ดงั นี ้

o ลักษณะงาน/ผลงาน ให้ กรอกชื่อลักษณะงาน หรื อผลงานบริ การนันๆ
้
o นิสติ ให้ กรอกจานวนนิสติ ที่รับให้ คาปรึกษา
o เรื่ องที่ให้ คาปรึกษา ให้ กรอกเรื่ องที่ให้ คาปรึกษาแก่นิสติ กลุม่ นันๆ
้
o ภาระงาน (ชม.) ให้ กรอกจานวนชัว่ โมงที่ใช้ ในการดาเนินงานนี ้ ต่อ 1 สัปดาห์
o หมายเหตุ ให้ กรอกข้ อมูลคาอธิบายอะไรก็ได้ ตามต้ องการ
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 คลิกที่ปมเครื
ุ่ ่ องหมาย ถูก เพื่อทาการบันทึกข้ อมูลใหม่ลงในระบบฐานข้ อมูล และสิ ้นสุดการเพิ่มข้ อมูล

5.2 การแก้ ไขภาระงานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมที่แสดงอยู่ในระบบ
 ทาการคลิกปุ่ มแก้ ไขหน้ างานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ต้องการแก้ ไข

 ระบบจะแสดงหน้ าจอการแก้ ไข โดยให้ กรอกข้ อมูลใหม่ทบั ข้ อมูลเดิมตามต้ องการ โดยคาอธิบายแต่ละช่องที่ต้อง
กรอกให้ ดใู นหัวข้ อ การเพิ่มภาระงานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
 ทาการคลิกปุ่ มเครื่ องหมายถูก เพือ่ ทาการบันทึกข้ อมูล และเป็ นการสิ ้นสุดการแก้ ไขข้ อมูล

5.3 การลบภาระงานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมที่แสดงอยู่ในระบบ
 หากต้ องการลบภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมใดๆออกให้ ทาการคลิกที่ปมกากบาทหน้
ุ่
างานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ต้องการลบ

 ระบบจะแสดงกล่องข้ อความเพื่อให้ ยนื ยันการลบ ให้ ทาการคลิกที่ปมุ่ OK เพื่อยืนยัน
 ให้ ระมัดระวังในการลบ เพราหากลบแล้ วจะไม่สามารถดึงกลับมาได้ ท่านจะต้ องทาการกรอกข้ อมูลเข้ าไปใหม่
6. การดูรายงานสรุ ปภาระงานรวม (ส่ วนบุคคล)
6.1 ทาการคลิกที่เมนู สรุ ปภาระงานรวมทัง้ หมด จากเมนูหลักทางด้ านซ้ าย

6.2 ทาการเลือกภาคการศึกษา และปี การศึกษาที่ต้องการดูรายงานสรุป จากรายการที่มีให้ เลือก
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6.3 ระบบจะแสดงรายงานสรุปภาระงานแบ่งเป็ นประเภทต่างๆตามเกณฑ์ตา่ งๆ พร้ อมค่ารวม โดยค่าต่างๆนี ้ได้ มาจาก
ข้ อมูลที่ทา่ นได้ ทาการกรอกลงไปในระบบ สาหรับตัวอย่างรายงานสรุปจะเป็ นดังภาพด้ านล่าง

6.4 หากต้ องการพิมพ์รายงานออกกระดาษตามรูปแบบตารางเกณฑ์ภาระงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยให้ ทาการ
คลิกที่ปมรู
ุ่ ป Printer ดังภาพ

6.5 ระบบจะแสดงหน้ าจอใหม่ตามรูปแบบตารางเกณฑ์ภาระงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยดังภาพ

6.6 ให้ ทาการคลิกที่เมนู File และเมนูยอ่ ย Print เพื่อเปิ ดหน้ าจอการพิมพ์
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6.7 ทาการคลิกที่ปมุ่ Print เพื่อเริ่ มการพิมพ์ออกทางกระดาษ

7. ข้ อมูลติดต่ อเจ้ าหน้ าทีก่ รณีเกิดปัญหาในการใช้ งาน
7.1 หากพบปั ญหาในการใช้ งานระบบทางเทคนิคหรื อไม่สามารถเข้ าสูร่ ะบบได้ โปรดติดต่อ
 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ชันสอง
้
อาคารศูนย์บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัย
นเรศวร
 โทรศัพท์: 055 961542
 E-mail: dev@nu.ac.th
7.2 หากส่งสัยในเกณฑ์ ภาระงาน หรื อไม่มนั่ ใจในข้ อมูลที่จะกรอกว่าถูกต้ องหรื อไม่โปรดติดต่อ
 กองการบริ หารงานบุคคล ชันหนึ
้ ง่ อาคารมิง่ ขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 โทรศัพท์: 055 961175
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