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สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบอินทราเน็ต (Intranet) 
http://it.nation.ac.th/intranet 

1. รหัสบุคลากร  

2.รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก 

3.คลิก Sign In 
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สารสนเทศตามดาน 

group of info 

ระบบสารสนเทศเพื่อ 

การบริหาร และการตัดสินใจ  

- ดานบริหารจัดการ 

- ดานการเงิน 

- ดานรับสมัครนักศึกษา 

- ดานการเรียนการสอน 

- ดานการวิจัย 

- ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- ดานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ประวัติสวนตัว 

profile 

ขอมูลประวติัสวนตัวบคุลากร 

- ปรับปรุงขอมูล 
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ภาระงานบุคลากร 

commitment 



สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. พนักงาน/เจาหนาที่(แมบาน,คนสวน) 
   1.1. ภาระงานประจํา  

   1.2. ภาระงานดานอ่ืน / งานที่ไดรับมอบหมาย  

   1.3. การพัฒนาตนเอง / เชิงพัฒนา  

ขอตกลงภาระงาน 

2. หัวหนางาน/เลขานุการ 
   2.1. ภาระงานบริหาร  

   2.2. ภาระงานประจํา  

   2.3. ภาระงานดานอ่ืน / งานที่ไดรับมอบหมาย  

   2.4  การพัฒนาตนเอง / เชิงพัฒนา  

3. อาจารย 
   3.1.  ภาระงานดา้นการสอน  

   3.2. ภาระงานดา้นการวจิยั/ผลงานทางวชิาการ  

   3.3. ภาระงานดา้นการบรกิารวชิาการ  

   3.4  ภาระงานดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

   3.5  ภาระงานดา้นบริหารจดัการ 

        3.5.1. การบรหิารการเรียนการสอน/การปรบัปรุง/                      

                 มาตรฐานคณุวุฒิอุดมศึกษา/หลกัสูตร  

        3.5.2. ดา้นการสนบัสนุนงานประกนัคณุภาพ 

                 การศึกษา  

        3.5.3. ภาระงานดา้นการพฒันานกัศึกษา   

        3.5.4. การพฒันาตนเอง / เชิงพฒันา  

        3.5.5. งานตาํแหน่งบริหาร  

ระบบขอตกลงภาระงาน 
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เอกสารออนไลน 

e-documents 

ระบบ เช่ือมโยงเอกสาร จาก 

e-documents  
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ระบบ E-Document 

http://it.nation.ac.th/edocument 
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ระบบ E-Document 

http://it.nation.ac.th/doc/ชื่อภาษาอังกฤษ 
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เชื่อมโยงเอกสารออนไลน 

e-documents 
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ประกนัฯ สกอ. 
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ระบบ E-Document 

ประกนัฯ  สมศ. 
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ระบบประเมินตนเอง 

http://it.nation.ac.th/sar 
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สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบประเมินตนเอง เชื่อมโยงกับ ระบบ E-document 
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ขอบคุณ 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานสารสนเทศและเว็บไซต 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน 
เปรม  อุนเรือน 

โปรแกรมเมอรและเว็บมาสเตอร 
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