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คู่มือการใช้งาน “ระบบบันทึกข้อตกลงภาระงานกลุ่มวิชาการ” (MyEvaluation) 

      ระบบบันทึกข้อตกลงภาระงานกลุ่มวิชาการสามารถเข้าผ่าน Browser ได้ทั้ง Google Chrome และ IE 
ระบบจะก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานในแต่ละเมนู หากไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าดูหน้านั้น ๆ ระบบจะแสดงข้อความ 
“คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้งานส่วนนี้” ระบบจะมีทั้งหมด 2 หัวข้อใหญ่ 

1.  หัวข้อ “Set up”  

 

 เลือก ภาคปีการศึกษา / บันทึกข้อมูลแทน (ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ : ผู้ดูแลระบบ และ ผู้ใช้ระบบ) 

 บันทึกสัดส่วนการประเมิน 1.1 และ 1.2 (ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ : ผูดู้แลระบบ) 

 แสดงข้อมูลสัดส่วนการประเมิน 1.1 และ 1.2 (ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ : ผู้ดูแลระบบ) 

 สถานะข้อตกลงภาระงาน (ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ : ผู้ดูแลระบบ และ ผู้บังคับบัญชา) 

2. หัวข้อ “ตกลงภาระงาน”  

 

 บันทึกข้อตกลงภาระงาน 5 กลุ่ม (ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ : ผู้ดูแลระบบ และ ผู้ใช้ระบบ) 

 Upload ข้อตกลงภาระงาน (ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ : ผู้ดูแลระบบ และ ผู้ใช้ระบบ) 

 พิจารณาอนุมัติ (ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ : ผู้ดูแลระบบ และ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน)  
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ส าหรับผู้ใช้ระบบ (คณะ สถาบัน ส านัก) 

1. ขั้นตอนการบันทึกข้อตกลงภาระงาน 5 กลุม่ และ รายงานสรุปผลงานที่สร้างคุณค่าฯ  

1.1 หัวข้อ “Set up”  เลือก ภาคปีการศึกษา / บันทึกข้อมูลแทน 

 

1.1.1 ตรวจสอบ ภาค / ปีการศึกษา ที่จะบันทึกข้อมูล  
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1.1.2 กรณ ีบันทึกข้อมูลแทน บุคลากรจะต้องด าเนินการแจ้งความประสงค์ให้สิทธิ์ผู้อื่นกรอกแทน โดย 
Download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซด์ www.hrm.kmutt.ac.th  

1. หัวข้อ “แบบฟอร์ม”  
2. เลือก “การประเมิน / My Evaluation” 
3. เลือก “แบบแจ้งความประสงค์ให้ผู้อื่นกรอกข้อมูลแทน–พนง”  
4. กรอกแบบฟอร์มความประสงค์ พร้อมให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม  
5. ส่งแบบฟอร์มมายังส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือด าเนินการเปิดสิทธิ์ต่อไป 

 

  

1 

2 
3 

http://www.hrm.kmutt.ac.th/
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เมื่อด าเนินการเปิดสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เข้าสู่ระบบบันทึกข้อตกลงภาระงาน  

1. เลือกหัวข้อ “บันทึกข้อมูลแทน”  
2. เลือกรายชื่อบุคลากรที่จะบันทึกข้อมูลแทน (ค้นหารายชื่อ กด Ctrl+F) 
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1.2. เลือกหัวข้อ “ตกลงภาระงาน” เลือก “บันทึกข้อตกลงภาระงาน 5 กลุ่ม” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อตกลงในครั้งแรก จะต้องเลือก “สัดส่วนผลงาน 5 กลุ่ม” 

 

หมายเหตุ   

 กรณ ีเลือกสัดส่วน “ตามที่ ม. ก าหนด” จะไม่สามารถแก้ไขคะแนนภาระงาน 5 กลุ่มได ้ 

 กรณี เลือกสัดส่วน “ตามที่ตกลง” จะสามารถใส่คะแนนภาระงาน 5 กลุ่ม ตามที่ตกลงได้ หรือ สามารถ
แก้ไขการเลือกได้ในภายหลัง  

 กรณี เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผลงาน 5 กลุ่ม หากในครั้งแรกเลือกตามที่ตกลง จากนั้นเปลี่ยนเป็นตามที่ ม. 
ก าหนด ระบบจะเปลี่ยนคะแนนกลับไปเป็นตามที่ ม. ก าหนด 

 กรณีระดับ บม (ต าแหน่งบริหาร) ระบบจะเลือกสัดส่วนผลงาน 5 กลุ่ม แบบ “ตาม ม. ก าหนด” โดย
อัตโนมัติ 
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1.2.1 กรณเีลือกสัดส่วน “ตามที่ ม. ก าหนด” ระบบจะก าหนดคะแนนตกลงภาระงานให้ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย  

1. สามารถบันทึกรายละเอียด ภาระงาน/โครงการ หรือ กิจกรรม/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด/การประเมินได ้โดยเลือก 
หัวข้อ “กลุ่ม”  และเลือกผลงานที่ต้องการบันทึก  

2. สามารถบันทึกรายละเอียดภาระงานในกลุ่มงานย่อย โดยเลือก “กลุ่มย่อย” เพ่ือบันทึกเพ่ิม 
3. เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว กด “Save Draft” ข้อมูลจะปรากฏในตารางด้านล่าง และท าการ

บันทึกหัวข้อ “กลุ่ม” อ่ืน ๆ ตามวิธีเดิมที่เหลือให้ครบถ้วน 
 

 

หมายเหตุ : ในกรณีเลือกสัดส่วนผลงาน 5 กลุ่ม เป็น “ตามท่ีตกลง” ขอให้ผู้ใช้ระบบเลือกหัวข้อกลุ่มย่อย
เป็น “ไม่ระบุ”  และกรอกตัวเลขในช่องคะแนนภาระงาน ส่วนรายละเอียดผลงานของกลุ่มย่อยให้กรอกในช่อง 
“ภาระงาน/โครงการ” แทน   
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1.2.2 กรณ ีเลือกสัดส่วน “ตามที่ตกลง” จะสามารถใส่คะแนนได้ในช่อง “คะแนนตกลงภาระงาน” ของภาระงาน 
5 กลุ่ม ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. เลือก หัวข้อ “กลุ่ม” (แบ่งเป็นผลงาน 5 กลุ่ม และ รายงานสรุปผลงานที่สร้างคุณค่าฯ) 
2. เลือก หัวข้อ “กลุ่มย่อย” และเลือก หัวข้อ “ไม่ระบุ” (หมายถึงการตกลงคะแนนภาระงานในกลุ่มใหญ่) 
3. ใส่คะแนนตัวเลขในช่อง “คะแนนตกลงภาระงาน” 
4. สามารถกรอกรายละเอียดภาระงาน/โครงการ หรือ กิจกรรม/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด/การประเมินได้ 
5. กด “Save Draft”  (หลังจาก Save Draft คะแนนตกลงภาระงานแล้ว มีความประสงค์จะบันทึก

รายละเอียดภาระงาน/โครงการ หรือ กิจกรรม/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด/การประเมินในกลุ่มย่อยเพ่ิมเติม สามารถ
ท าได้ โดยเลือก “กลุ่มย่อย” ที่ต้องการบันทึก กรอกรายละเอียด จากนั้น กดปุ่ม “Save Draft” อีกครั้ง 
แต่คะแนนตกลงภาระงานจะแสดงเฉพาะหัวข้อกลุ่มย่อย “ไม่ระบุ” เท่านั้น ) 
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1.2.3 การบันทึกข้อมูลส่วนที่ 1.2 รายงานสรุปผลงานที่สร้างคุณค่าฯ  

1. เลือก หัวข้อ “กลุ่ม” และ เลือกหัวข้อ “รายงานสรุปผลงานที่สร้างคุณค่าฯ” 
2. บันทึกรายละเอียด ภาระงาน/โครงการ หรือ กิจกรรม/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด/การประเมิน สามารถบันทึกได้ไม่

เกิน 1,000 ตัวอักษร 
3. เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว กด “Save Draft” 

 

1.3 เมื่อบันทึกข้อมูลภาระงานในผลงาน 5 กลุ่ม และ รายงานสรุปผลงานที่สร้างคุณค่าฯ ครบเรียบร้อยแล้ว ระบบ
จะแสดงปุ่ม “ยืนยันทุกข้อตกลง”  เพ่ือกดยืนยันข้อมูลส่งให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ และระบบจะส่งอีเมลไปถึง
ผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ  ทั้งนี้ เมื่อกดยืนยันทุกข้อตกลงแล้ว จะสามารถดูข้อมูลได้เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถ
ท าการแก้ไขข้อมูลได้ หากมีความต้องการแก้ไข/ปรับปรุง สามารถท าได้โดยให้ผู้บังคับบัญชา กดปุ่ม “Edit”                 
ในระบบ จึงจะสามารถท าการแก้ไข/ปรับปรุงได้  

 

หมายเหตุ : สัดส่วนแบบ “ตามที่ตกลง” การตกลงคะแนนภาระงานจะต้อง เท่ากับ หรือ มากกว่า 
คะแนนคาดหวังรวมของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ระบบจึงจะแสดงปุ่ม “ยืนยันทุกข้อตกลง” 
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2. ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติข้อตกลงภาระงาน (ส าหรับผู้บังคับบัญชา) 

    หลังจากผู้บังคับบัญชาได้รับอีเมลการยืนยันข้อมูลข้อตกลงภาระงานของบุคลากร ให้เข้าสู่ระบบบันทึกข้อตกลง
ภาระงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามข้ันตอนดังนี้  

2.1 เข้าไปที่หัวข้อ “ตกลงภาระงาน” เลือกหัวข้อ “พิจารณาอนุมัติ” ผู้มีสิทธิ์เข้าหน้าระบบพิจารณาอนุมัติจะมี
เพียงผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายสิทธิ์จากผู้บังคับบัญชาเท่านั้น 

  

2.2 เลือกหัวข้อ “หน่วยงาน” ระบบจะแสดงรายชื่อหน่วยงานที่มีสิทธิ์ พิจารณา จากนั้น เลือกหัวข้อ “ระดับ” 
หรือ “รายช่ือผู้รอพิจารณา”  

 

 

หมายเหตุ : ในส่วนรายชื่อผู้รอพิจารณา ระบบจะแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานที่เลือก ด้านหลังชื่อจะ
แสดงสถานะ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 บันทึกข้อมูล : มีการบันทึกข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่พร้อมรับการพิจารณา 

 ยืนยันข้อมูล : ผู้บังคับบัญชา สามารถพิจารณาได้ 

 พิจารณาแล้ว : ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแล้ว 

 รอแก้ไข : ผู้บังคับบัญชาส่งกลับให้แก้ไข 

 ไม่มีวงเล็บต่อด้านหลัง : ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 
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2.3 เมื่อผู้บังคับบัญชาเลือกรายชื่อผู้รอพิจารณาแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลและเอกสารที่ Upload  ผู้บังคับบัญชา
สามารถ เลือก “อนุมัติ” หรือ “แก้ไข” พร้อมบันทึกเหตุผล ระบบจะส่งอีเมลแจ้งบุคลากรให้ทราบว่าได้รับการ
อนุมัติ หรือจะต้องเข้ามาแก้ไขอีกครั้ง 
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3. ขั้นตอนการแก้ไขข้อตกลงภาระงาน 5 กลุม่ และ รายงานสรุปผลงานที่สร้างคุณค่าฯ 

เมื่อบุคลากรได้รับแจ้งอีเมลสถานะการอนุมัติข้อตกลงภาระงาน หากได้รับแจ้งสถานะแก้ไข บุคลากรจะต้องเข้าไป
ในระบบหน้า “บันทึกข้อตกลงภาระงาน 5 กลุ่ม” อีกครั้ง ระบบจะแสดงสถานะพร้อมเหตุผลที่ผู้บังคับบัญชาให้
แก้ไข  

3.1 กดปุ่ม “Edit” เพ่ือแก้ไขรายละเอียดตามความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

 

3.2 เลือกหัวข้อ “กลุ่ม” ที่ต้องการแก้ไขในตาราง ดังรูป 

 

หมายเหตุ :  หากต้องการดูเหตุผลที่ให้แก้ไขจากผู้บังคับบัญชาอีกครั้ง สามารถกดดูได้จากปุ่ม “หัวข้อ
แก้ไข” 
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3.3 ด าเนินการแก้ไขในช่องด้านบนเหนือตาราง เมื่อแก้ไขครบเรียบร้อยแล้ว ให้กด “Save Draft” (สามารถแก้ไข
กลุ่มอ่ืนได้ โดยท าตามวิธีการเดิมอีกครั้ง) 

 

3.4 เมื่อแก้ไขครบถ้วนทุกกลุ่มแล้วระบบจะแสดงปุ่ม “ยืนยันทุกข้อตกลง”  เพ่ือกดยืนยันข้อมูลส่งให้
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผู้บังคับบัญชา 
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4.ขั้นตอนการ Upload ข้อตกลงภาระงาน 

เม่ือผู้บังคับบัญชาอนุมัติข้อตกลงภาระงานในระบบเรียบร้อยแล้ว บุคลากรจะต้องด าเนินการ Print 
แบบข้อตกลงภาระงานจากระบบบันทึกข้อตกลงภาระงานกลุ่มงานวิชาการ (ระบบอยู่ระหว่างด าเนินการ) เพ่ือ 
ลงนาม หลังจากบุคลากรและผู้บังคับบัญชาลงนามเรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการ Upload เอกสารแบบข้อตกลงการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการ  

1. หัวข้อ “Upload ข้อตกลงภาระงาน”  
2. เลือกหัวข้อ “แบบข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการ” 
3. เลือกไฟล์เอกสารเพ่ือ Upload  (เฉพาะไฟล์ .pdf เท่านั้น) 
4. เมื่อ Upload ครบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง ชื่อนามสกุล วันที่ และ เวลาที่บันทึกของผู้ที่บันทึก

ข้อมูล  และสามารถดูเอกสารที่บันทึกโดยกดที่ “ดูเอกสารแนบ”  

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากระบบการ Print แบบข้อตกลงภาระงานอยู่ระหว่างด าเนินการ ในภาคการศึกษาที่ 
1/2562 ขอให้หน่วยงานด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. กรอกข้อมูลภาระงาน 5 กลุ่ม และรายงานสรุปผลงานที่สร้างคุณค่าฯ ในฟอร์ม “แบบข้อตกลงการปฏิบัติ
หน้าที่ด้านวิชาการ ส าหรับบุคลากรกลุ่มวิชาการ” (สามารถ Download ได้ในหน้าเอกสาร บน 
Intranet หัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการ”) 

2. ผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัติแบบข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการฯ  
3. กรอกรายละเอียดข้อมูลภาระงาน 5 กลุ่ม และ รายงานสรุปผลงานที่สร้างคุณค่าฯ ในระบบบันทึก

ข้อตกลงภาระงาน 
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4. Scan และ Upload แบบข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการฯ ที่ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ขึ้นบน
ระบบบันทึกข้อตกลงภาระงาน 

5. ผู้บังคับบัญชา กด “อนุมัติ” ข้อตกลงภาระงาน 5 กลุ่มและรายงานสรุปผลงานที่สร้างคุณค่าฯ ในระบบฯ 


