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การเสนอขอรับทุนในรูปแบบโครงการวิจัยตอเนื่อง 

วัตถุประสงค :  เพื่อการลงทะเบียนนําสงขอเสนอการวิจัยดวยระบบ online ผานระบบเว็บไซตใน

ลักษณะการเสนอขอโครงการวิจัยตอเนื่อง ที่มีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา 1 ป และปที่ตองการจะ

เสนอขอทุนไมใชปแรกของการดําเนินงานวิจัย 

การสงขอเสนอการวิจัยในลักษณะโครงการวิจยัเด่ียว (โครงการวิจัยตอเนื่อง) 

 การเขาสูหนาจอการทํางาน : นักวิจัยสามารถเขาสูหนาจอการเสนอโครงการวิจัย เพื่อการ

ลงทะเบียนการนําสงขอเสนอการวิจัยตอเนื่อง  หลังจากที่ login เขาสูระบบโครงการวิจัย แลว ใหคลิกเลือก

เมนู สงแบบนําสงขอเสนอการวิจัย หลังจากนั้นคลิกเลือกชื่อโครงการจากรายการ “โครงการวิจัยตอเนื่อง” 

ที่ตองการจะลงทะเบียนเสนอขอทุน ดังรูปที่ 2 - 99 และ 2 - 100 

 
(รูปที่ 2 - 99) 

  
(รูปที่ 2 - 100) 
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ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้

1. เร่ิมการกรอกขอมูลในเมนูแรก “ลักษณะโครงการ”  ปรากฏดังรูปที ่2 - 101 

 อธิบายหนาจอ ลักษณะโครงการ : โดยขอใหกรอกขอมูลใหครบถวน ดังมีรายละเอียดของหนาจอดังนี ้

1. ประเภทโครงการวิจยั จะถกูกําหนดไวแลวไมสามารถแกไขได “โครงการวิจัยเดีย่ว” 

2. การระบุชื่อ โครงการวิจยั (ไทย และ อังกฤษ)   จะถูกกาํหนดไวแลวไมสามารถแกไขได 

3. ระยะเวลาการทําวิจัยตลอดโครงการ  จะถกูกําหนดไวแลวไมสามารถแกไขได 
4. ระยะเวลาการทําวิจัยประจาํปงบประมาณ ใหระบุวนัที่เร่ิมตน และวันทีส้ิ่นสุดการทําวจิัยใน

ปงบประมาณที่เสนอขอรับทนุ  เชน 

ปงบประมาณ 2553   วันที่เร่ิมตนโครงการ คือ วนัที่ 1 ตุลาคม 2552  

วันที่ส้ินสุดโครงการ คือ วนัที ่30 กันยายน 2553 

5. เหตผุล/ความจําเปนในการดําเนนิงานวิจยั  

6. สถานทีท่ําการวิจัย  

7. สาระสําคัญ  

* ขอสังเกต ขอที่ 5 – 7 ระบบจะ default คําอธิบายเดิม ซึ่งสามารถแกไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ได 
 
เมื่อกรอกขอมลูครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ตอไป” เพือ่ดําเนนิการในขั้นตอนตอไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปที่ 2 - 101) 
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2. เร่ิมการกรอกขอมูลในเมน ู“ผูรวมโครงการ”  ปรากฏดังรูปที่ 2 - 102 

 
(รูปที่ 2 - 102) 

 
 อธิบายหนาจอ ผูรวมโครงการ : โดยขอใหดําเนินการใหครบถวนตามขั้นตอนดังนี ้

1. คณะผูรวมวิจยัภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระบบจะ default รายชื่อเดิมไวให ซึ่งสามารถ

แกไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงได (ดังรูปที่ 2 - 102) หากตองการจะเพิ่มเติมใหดําเนินการดังนี ้

 คลิกคําวา “คลิกเพื่อเลือกผูรวมโครงการ” จะปรากฏในรูปที่ 2 - 103 

 จะปรากฏหนาจอการคนหานักวจิัยภายใน มก. ปราฏในรูปที่ 2 - 104 

 ทําการคนหารายชื่อนักวิจยัทีต่องการ โดยสามารถกําหนดเปาหมายการคนหาได 3 ทางเลือก คือ ชื่อ, 

นามสกุล และ E-mail  *ขอสังเกต หากไมแนใจวาการคนหาทัง้ 3 ทางเลือกจะถกูตองทัง้หมด ใหพิมพเฉพาะ

สวนที่แนใจเทานัน้ เพราะจะงายตอการคนหารายชื่อนกัวจิัย มก.* 

 เมื่อปรากฏชื่อนักวจิัยที่ตองการจะคนหาแลวใหคลิกเลือกโดยคลิกปุม “รหัสนักวิจยั” ชื่อของนกัวิจัย

ทานนัน้จะปรากฏใหเห็น ดังรูปที่ 2 - 104 
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  (รูปที่ 2 - 103)      (รูปที่ 2 - 104) 

 หลังจากนั้นคลิกเลือกสถานภาพของนักวจิัยโดยคลิกปุม “ประเภทผูรวมโครงการวิจยั” เพื่อกําหนด

สถานภาพของผูรวม (ดังรูปที่ 2 - 105) 

 ลําดับสุดทายใหคลิกปุม “เพิ่มผูรวมโครงการ” รายชื่อทีก่ําหนดไวจะปรากฏใหเห็นในรูปแบบตาราง

รายชื่อนกัวิจยัผูรวม (ดังรูปที ่2 - 106) 

  (รูปที่ 2 - 105)           (รูปที่ 2 - 106) 

หากตองการจะเพิ่มเติมผูรวมโครงการที่เปนนกัวิจยั มก. ใหครบตามจํานวนที่ระบุในขอเสนอการวิจยั 

สามารถทําซ้ําตามขั้นตอนขางตนจนครบตามจํานวนนกัวิจัย มก. ทั้งหมด 

* หรือหากจะตองการลบรายชื่อผูรวมโครงการเดิม ใหคลิกคําวา “ลบ” หนาชื่อนั้น ๆ (รูปที่ 2 - 102)

รายชื่อก็จะหายไปจากระบบ และสามารถดําเนนิการเพิม่เติมไดใหมตามขั้นตอนที่ 1.1-1.6 

2. คณะผูรวมวิจยัภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ระบบจะ default รายชื่อเดิมไวให ซึง่สามารถ

แกไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงได (ดังรูปที่ 2 - 102) หากตองการจะเพิ่มเติมใหดําเนินการดังนี ้

 พิมพรายชื่อนกัวิจัยภายนอก มก. และพิมพชื่อหนวยงาน ในชวงที่ระบุไว ดังรูปที ่2 - 107 

 หลังจากนั้นคลิกเลือกสถานภาพของนักวจิัยโดยคลิกปุม “ประเภทผูรวมโครงการวิจยั” เพื่อกําหนด

สถานภาพของผูรวมโครงการ 
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(รูปที่ 2 - 107) 

 ลําดับสุดทายใหคลิกปุม “เพิ่มผูรวมโครงการ” รายชื่อทีก่ําหนดไวจะปรากฏใหเห็นในรูปแบบตาราง

รายชื่อนกัวิจยัผูรวม (ดังรูปที ่2 - 108) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(รูปที่ 2 - 108) 

 

* หรือหากจะตองการลบรายชื่อผูรวมโครงการเดิม ใหคลิกคําวา “ลบ” หนาชื่อนั้น ๆ (รูปที่ 2 - 102)

รายชื่อก็จะหายไปจากระบบ และสามารถดําเนนิการเพิม่เติมไดใหมตามขั้นตอนที่ 2.1-2.3 

เมื่อกรอกขอมลูครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ตอไป” เพือ่ดําเนนิการในขั้นตอนตอไป 
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3. เร่ิมการกรอกขอมูลในเมน ู“ประเภทการวิจัย”  ปรากฏดังรูปที่ 2 - 109 

 
(รูปที่ 2 - 109) 

อธิบายหนาจอ ประเภทการวิจัย : ระบบจะ default ประเภทโครงการวิจัยเดิมไวให ซึ่งไมสามารถแกไข/เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลงได  แตขอใหดําเนินการเลือกกลุมเปาหมายการวิจัย/กลุมเปาหมายที่ไดรับการถายทอด ดังนี ้

 2.  กลุมเปาหมายการวจิัย แบงออกเปน 2 เปาหมาย ดังนี ้

  2.1  กลุมเปาหมายการวิจัย ประเภทโครงการวิจยั 3 สาขา, โครงการวจิัยสถาบนัเพือ่พัฒนา 

   คุณภาพ, โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิม่ศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแขงขันฯ,  

   โครงการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ และโครงการวิจยัรวมภาครัฐและเอกชน ดังนี ้

  ตีพิมพในวารสารวิชาการภายในประเทศ 

ตีพิมพในวารสารวิชาการตางประเทศ 

ใชประโยชนเชงิวิชาการ 

ใชประโยชนเชงินโยบาย 

ใชประโยชนเชงิสาธารณะ 

ใชประโยชนเชงิพาณิชย 

   สามารถคลิกเลือกเปาหมายการวิจยัไดอยางนอย 1 เปาหมาย ดังรูปที ่2 - 109 
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  2.2  กลุมเปาหมายที่รับการถายทอด ประเภทโครงการวจิัยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน ดังนี ้

  เกษตรกร 

ผูประกอบการ 

นักเรียนนกัศึกษา 

ประชาชนทัว่ไป 

อ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................................................................................... 

   สามารถคลิกเลือกเปาหมายการวิจยัไดอยางนอย 1 เปาหมาย ดังรูปที ่2 - 110 

(รูปที่ 2 - 110) 

 
เมื่อกรอกขอมลูครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ตอไป” เพือ่ดําเนนิการในขั้นตอนตอไป 
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4. เร่ิมการกรอกขอมูลในเมน ู“’งบประมาณ”  ปรากฏดังรูปที่ 2 - 111 

 
(รูปที่ 2 - 111) 

 

 อธิบายหนาจอ งบประมาณ : จากรูปที่ 2 - 111 ขอใหดําเนินการใหครบถวนตามขั้นตอนดังนี ้

1. หนวยงานหลกัที่รับผิดชอบโครงการวิจยั (หนวยงานที่ขอทุน) ระบบจะ default หนวยงานเดิมไวให  

 ซึ่งสามารถแกไข/เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลงได (ดังรูปที่ 2 - 111) หากสามารถแกไข/เปลีย่นแปลง ดําเนนิการดังนี ้

  คลิกเลือกหนวยงานระดับ คณะ/สํานัก/สถาบัน/วทิยาลัย และ เลือกระดับภาควิชา/ฝาย/ศูนย/สถานีวิจยั 

  ไดจากฐานขอมูลหนวยงานภายใตสังกัดของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 2. งบประมาณของโครงการวิจยั (กรอกขอมลูรายละเอียดใหครบถวนในตารางการจําแนกหมวดเงินวิจัย) 

  ซึ่งระบบจะ default งบประมาณเสนอขอเดิมไวให ซึง่สามารถแกไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงได  

  2.1  หมวดคาจางชัว่คราว เลือกคลิกคําวา “คลกิใสรายการคาจางชั่วคราว”  ปรากฏหนาจอ 

   รายการคาจางชั่วคราวสาํหรับลูกจางโครงการวิจยั ดังรูปที่ 2 - 112 ดําเนนิการกรอกขอมูลดังนี ้

  - คลิกเลือกวฒุิการศึกษา   

  - ตําแหนง : ทีต่องการจะจาง 

  - จํานวน (อัตรา) : ที่ตองการจะจาง 

  - ระยะเวลา (เดือน : ตองไมเกิน 12 เดือน) 
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  - เงนิเดือน (บาท) : กําหนดใหตรงตามวฒุิการศึกษาทีรั่ฐบาลกําหนดอัตราเงินเดือนไว 

  หลังจากที่กรอกขอมูลครบถวนแลว ใหเลือกคลิกปุม “เพิม่ลูกจางโครงการ”  

  หากโครงการวิจัยตองการจะเสนอขอจางลูกจางชั่วคราวมากกวา 1 อัตรา สามารถ 

  ดําเนนิการซ้ําขั้นตอนจนกวาจะครบตามจาํนวนที่ตองการจะเสนอขอจาง และเมื่อ 

  ดําเนนิการเสร็จส้ินแลวใหคลิกปุม “ตกลง” เพื่อเขาสูหนาจองบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปที่ 2 - 112) 
 

  2.2  หมวดคาครุภัณฑ เลือกคลกิคําวา “คลิกใสรายการครุภัณฑ”  ปรากฏหนาจอ 

   รายการครุภัณฑ ดังรูปที่ 2 - 113 ดําเนินการกรอกขอมลูดังนี ้

  - กรอกรายการครุภัณฑที่ตองการเสนอขอ 

  - จํานวน (ชิน้) : ที่ตองการจะซื้อ 

  - ราคา/หนวย (บาท) 

  หลังจากที่กรอกขอมูลครบถวนแลว ใหเลือกคลิกปุม “เพิม่ครุภัณฑ”  

  หากโครงการวิจัยตองการจะเสนอขอครุภัณฑมากกวา 1 รายการ สามารถดําเนนิการซ้ํา 

  ข้ันตอนจนกวาจะครบตามจาํนวนที่ตองการจะเสนอขอ และเมื่อดําเนนิการเสร็จส้ินแลว 

  ใหคลิกปุม “ตกลง” เพื่อเขาสูหนาจองบประมาณ 
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(รูปที่ 2 - 113) 

  2.3  หมวดคาสิง่กอสราง เลือกคลิกคําวา “คลิกใสรายการสิ่งกอสราง”  ปรากฏหนาจอ 

   รายการสิง่กอสราง ดังรูปที่ 2 - 114 ดําเนนิการกรอกขอมูลดังนี ้

  - กรอกรายการสิ่งกอสรางทีต่องการเสนอขอ 

  - จํานวน (ชิน้) : ที่ตองการจะซื้อ 

  - ราคา/หนวย (บาท) 

  หลังจากที่กรอกขอมูลครบถวนแลว ใหเลอืกคลิกปุม “เพิม่ส่ิงกอสราง”  

  หากโครงการวิจัยตองการจะเสนอขอสิ่งกอสรางมากกวา 1 รายการ สามารถดําเนินการซ้ํา 

  ข้ันตอนจนกวาจะครบตามจาํนวนที่ตองการจะเสนอขอ และเมื่อดําเนนิการเสร็จส้ินแลว 

  ใหคลิกปุม “ตกลง” เพื่อเขาสูหนาจองบประมาณ 

 
(รูปที่ 2 - 114) 
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 หมวดคาตอบแทนนักวจิัย (เฉพาะโครงการวิจัย 3 สาขา) ดังรูปที่ 2 - 111 กรอกจํานวนเงนิ โดย

คํานวณตามหลักเกณฑการจายคาตอบแทนนักวิจัย (10% ของงบดําเนินการวิจัยไมรวมหมวดคาจาง

ชั่วคราวและหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิง่กอสราง)  

 หมวดคาวัสดุ/ใชสอย/คาตอบแทน (งบดําเนินการ) ดังรูปที่ 2 - 111 กรอกจํานวนเงินใหตรงตามที่ระบุ

ไวในขอเสนอการวิจยั 

 หมวดคาสาธารณูปโภค ดังรูปที่ 2 - 111 กรอกจํานวนเงิน โดยคาํนวณตามหลกัเกณฑการจายคา

สาธารณูปโภค (5% ของงบดําเนนิการวจิัยไมรวมหมวดคาจางชัว่คราวและหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และ

ส่ิงกอสราง) ใหตรงตามที่ระบุไวในขอเสนอการวิจัย พรอมทั้งคลิกเลือกคําวา “คลิกเลือกหนวยงานที่ไดรับ

คาสาธารณูปโภค” เพื่อกําหนดหนวยงานระดับ คณะ/สํานัก/สถาบัน/วิทยาเขต และ ระดับ ภาควิชา/ฝาย/

ศูนย/สถานีวิจยั ใหไดรับคาสาธารณูปโภค หลังจากนัน้คลกิคําวา “เพิ่มหนวยงานที่ไดรับคา

สาธารณูปโภค” ดังรูปที่ 2 - 115 และเมือ่ดําเนนิการเสร็จส้ินแลวใหคลกิปุม “ตกลง” เพื่อเขาสูหนาจอ

งบประมาณ  

 
(รูปที่ 2 - 115) 

 หลังจากเสร็จส้ินกระบวนการกรอกรายละเอียดงบประมาณแลว ใหคลิกปุม “คํานวณ” โปรแกรม

จะคํานวณยอดรวมหมวดเงนิคาใชจายทัง้หมดใหอัตโนมัติ ซึ่งนักวิจยัจะตองตรวจสอบใหตรงตามขอเสนอ

การวิจยั (Hard copy)  

 ในขั้นตอนของการกรอก “งบประมาณรวมตลอดการวิจัย” ใหกรอกตวัเลขยอดรวมของงบประมาณ

ทั้งหมดตลอดการวิจยั หากโครงการวิจยัเสนอขอมากกวา 1 ป ใหรวมยอดเงินทั้งหมดกรอกลงในสวนนี้  

ดังรูปที่ 2 - 111  
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 ในสวนของ “งบประมาณรวมที่เคยไดรับ”  ใหกรอกตัวเลขของงบประมาณทัง้หมดที่เคยไดรับต้ังแต

ปแรกจนถงึปสุดทายที่ไดรับทุน  ดังรูปที่ 2 - 111  

 สําหรับในสวนของ “งบประมาณรวมทั้งโครงการ” ในตารางสวนทายโปรแกรมจะนาํตัวเลขของการ

คํานวณงบประมาณรวมหมวดเงนิคาใชจายของปงบประมาณที่เสนอขอ มาเติมในตารางอัตโนมัติ โดยที่

นักวจิัยไมตองกรอกขอมูลใด ๆ ดังรูปที ่2 - 116 

 

(รูปที่ 2 - 116) 

 เมื่อกรอกขอมลูครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ตอไป” เพือ่ดําเนนิการในขั้นตอนตอไป 
 
5. เร่ิมการกรอกขอมูลเขาสูเมนู “ขอมูลสภาวิจยั 1”  ปรากฏดังรูปที่ 2 - 117 

 
(รูปที ่2 - 117) 
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อธิบายหนาจอ ขอมูลสภาวิจัย 1 : จากรูปที่ 2 - 117 ระบบจะ default คาเดิมจากปที่ผานมาไวให  

ซึ่งสามารถแกไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงได หากสามารถแกไข/เปลี่ยนแปลง ขอใหดําเนินการให

ครบถวนตามขั้นตอนดังนี ้

 1. ประเภทการวจิัย (สภาวิจยั)   

  คลิกเลือกประเภทการวิจัย แบงออกเปน 3 ประเภท ดังรูปที่ 2 - 118 

 
(รูปที ่2 - 118) 

 2. สาขาการวิจัย (ตามการแบงสาขาสภาวจิัยแหงชาติ)   

  คลิกเลือกประเภทการวิจัย แบงออกเปน 12 สาขา ดังรูปที่ 2 - 119 

 
(รูปที ่2 - 119) 
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 3. ระบุ “ความสอดคลองของโครงการวิจยักบัยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา 

  เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ประกอบดวย 5 ยทุธศาสตร   

  โดยคลิกเลือกยุทศาสตรตามแผนบูรณาการ โดยจัดเรียงลําดับความสอดคลองจากมากที่สุด 

  ไปสูนอยที่สุด โดยระบุหมายเลข ทั้งนี้ถามคีวามสอดคลองมากที่สุดจะเปนยุทธศาสตรหลักให 

  ระบุหมายเลข 1 ทุกลาํดับยทุธศาสตรใหเลือกเปาประสงคของแตละยุทธศาสตร ดังรูปที่ 2 - 120 

 
(รูปที ่2 - 120) 

 เมื่อกรอกขอมลูครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ตอไป” เพือ่ดําเนนิการในขั้นตอนตอไป 
 

6. เร่ิมการกรอกขอมูลเขาสูเมนู “ขอมูลสภาวิจยั 2”  ปรากฏดังรูปที่ 2 - 121 

 
(รูปที ่2 - 121) 
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 อธิบายหนาจอ ขอมูลสภาวิจัย 2 : จากรูปที่ 2 - 121  ขอใหระบุผลสําเร็จของโครงการวิจัยใหครบถวน ดังนี ้

 1. ผลสําเร็จของโครงการวิจยั ในแตละปงบประมาณ แบงออกเปน 

  - ป พ.ศ. : ระบุป พ.ศ. ของงบประมาณในแตละป 

  - ประเภทของผลสําเร็จ : ระบุประเภทของผลสําเร็จ P I G  

  - ผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับ : โดยระบุรายละเอียดของผลสําเร็จของแตละปงบประมาณที่

เสนอขอรับทุน โดยระบุส่ิงทีจ่ะไดรับ Output/Outcome  

เมื่อดําเนนิการกรอกขอมูลรายละเอยีดของผลสําเร็จในแตละปเรียบรอยแลว หากโครงการมี

จํานวนปที่ดําเนินการมากกวา 1 ป ใหกรอกขอมูลใหครบถวนทกุป โดยทําซ้ําในขั้นตอนตาง ๆ 

จนครบถวนตามจํานวนปที่เสนอขอ และเมื่อดําเนนิการครบถวนแลวใหคลิกปุม “ตอไป” เพื่อ

ดําเนนิการในขั้นตอนตอไป 

 

7. เร่ิมการกรอกขอมูลเขาสูเมนู “ขอมูลสภาวิจยั 3”  ปรากฏดังรูปที่ 2 - 122 

 
(รูปที ่2 - 122) 

 

 อธิบายหนาจอ ขอมูลสภาวิจัย 3 : จากรูปที่ 2 - 122  ขอใหดําเนินการใหครบถวนตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. ระบุ “ความสอดคลองของแผนงานวิจัยกบันโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  

  (พ.ศ. 2551-2553)” ซึ่งประกอบดวย 5 ยทุธศาสตร  
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 2. จากลําดับที่ 1 เมื่อเลือกยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึง่แลว จะตองทาํการเลือก “กุลยุทธ”  

  ของยุทธศาสตรนั้น ๆ ใหเหมาะสม พรอมกับเลือก “แผนงานวิจัย” วาเขากับแผนงานวิจยัใด 

 3. ระบุ “ความสอดคลองของแผนงานวิจัยกบักลุมเร่ืองที่ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและ 

  ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)” ซึ่งประกอบดวย 10 กลุมเร่ือง  

 4. ระบุ “การใชสัตวทดลอง” และ “การทดลองในมนุษย” (ถามี) : ในสวนนี้หากโครงการวิจัยใดที ่

  มีการใชสัตวทดลอง และมีการทดลองในมนุษย ซึ่งเปนสวนหนึง่ของวัตถุประสงคของระเบียบ 

  วิธีวิจยั ขอใหระบุชนิดและประเภทของสัตวทดลองดวย และระบุวาหากทําในมนุษยทําโดย 

  วิธีการใด โดยระบุรายละเอยีดโดยสังเขป เพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

 เมื่อกรอกขอมลูครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ตอไป” เพือ่ดําเนนิการในขั้นตอนตอไป 

 

8. เร่ิมการกรอกขอมูลเขาสูเมนู “ขอมูลสภาวิจยั 4”  ปรากฏดังรูปที่ 2 - 123 

 
(รูปที่ 2 - 123) 

 

 อธิบายหนาจอ ขอมูลสภาวิจัย 4 : เปนการกรอกสวนของรายงานความกาวหนา (ในกรณีโครงการวิจัย 

 ตอเนื่อง) จากรูปที่ 2 - 123  ขอใหดําเนินการใหครบถวนตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. ระบุ “วัตถุประสงคของโครงการวิจยั” (โดยสรุป)  
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 2. ระบุ “แผนการดําเนนิงานและผลการปฏิบัติ” ในชองที่ระบุ แผนทีว่างไว และ ที่ปฏิบัติไดจริง 

หลังจากนั้นคลิกคําวา “เพิ่มรายการ” จะปรากฏตารางสรุป หากมีจาํนวนมากกวาแผนให

ดําเนนิซ้ําขัน้ตอนใหมจนครบตามจํานวนที่ตองการ 

 3.  ระบุ “รายละเอียดผลการดําเนินการ สรุปและวิเคราะหผลที่ไดดําเนนิการไปแลว” (โดยสรุป) 

 เมื่อกรอกขอมลูครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ตอไป” เพือ่ดําเนนิการในขั้นตอนตอไป 

 

9. เร่ิมการกรอกขอมูลเขาสูเมนู “ขอมูลสภาวิจยั 5”  ปรากฏดังรูปที่ 2 - 124 

 
(รูปที่ 2 - 124) 

 อธิบายหนาจอ ขอมูลสภาวิจัย 5 : เปนการกรอกสวนของรายงานความกาวหนา (ตอ) จากรูปที่ 2 - 124  

 ขอใหดําเนินการใหครบถวนตามขั้นตอนดังนี ้

 1. ระบุ “รายละเอียดที่ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูประเมนิ” (ถามี) 

 2. ระบุ “งบประมาณที่ไดจายไปแลวนับต้ังแตเร่ิมทําการวจิัย”  

 3.  ระบุ “งานตามแผนงานวจิัยที่จะทําตอไป” (โดยสรุป) 

 4.  ระบุ “คําชี้แจงเกี่ยวกับปญหาและ/หรืออุปสรรค” (ถามี) 

 เมื่อกรอกขอมลูครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ตอไป” เพือ่ดําเนนิการในขั้นตอนตอไป 

 * หมายเหตุ  การกรอกรายละเอียดของรายงานความกาวหนา ในกรณีที่เปนโครงการวิจัยตอเนื่อง

และไดรับการจัดสรรทุนจากปที่ผานมาเปนปแรก หากนกัวิจัยไมสามารถกรอกขอมูลในแตละ

หัวขอได ขอใหระบุขอความวา “อยูระหวางดําเนนิการ” ในแตละหวัขอ 
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10. เร่ิมการกรอกขอมูลเขาสูเมนู “ผลผลิต (Output)”  ปรากฏดังรูปที ่2 - 125 

 
(รูปที่ 2 - 125) 

อธิบายหนาจอ ผลผลิต (Output) : จากรูปที ่2 - 125  ระบบจะ default คาเดมิจากปที่ผานมาไวให ซึง่สามารถ
แกไข/เพิม่เตมิ/เปลี่ยนแปลงได หากตองการแกไข/เปลีย่นแปลง ขอใหดําเนนิการใหครบถวนตามขัน้ตอนดังนี ้

 1. ระบุ “ผลผลิตจากการวิจยั (Output)” โดยแตละหัวขอหากมีการเลือกคลิกแลว จะตองอธิบาย 
  รายละเอียดของผลผลิตที่ไดรับวามลัีกษณะเปนอยางไรโดยสังเขป 
 เมื่อกรอกขอมลูครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ตอไป” เพือ่ดําเนนิการในขั้นตอนตอไป 

11. เร่ิมการกรอกขอมูลเขาสูเมนู “ผลลัพธ (Outcome)”  ปรากฏดังรูปที่ 2 - 126 

 
(รูปที่ 2 - 126) 

อธิบายหนาจอ ผลผลิต (Output) : จากรูปที ่2 - 126  ระบบจะ default คาเดมิจากปที่ผานมาไวให ซึง่สามารถ

แกไข/เพิม่เตมิ/เปลี่ยนแปลงได หากตองการแกไข/เปลีย่นแปลง ขอใหดําเนนิการใหครบถวนตามขัน้ตอนดังนี ้

 1. ระบุ “ผลลัพธ/ผลสําเร็จ จากการนาํผลการวิจัยไปใชประโยชน (Outcomes)” โดยแตละหัวขอ หากมี

การเลือกคลิกแลว จะตองอธบิายรายละเอียดของผลลัพธทีไ่ดรับวามีลักษณะเปนอยางไรโดยสังเขป 

 เมื่อกรอกขอมลูครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ตอไป” เพือ่ดําเนนิการในขั้นตอนตอไป 
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12. เร่ิมการกรอกขอมูลเขาสูเมนู “คําสําคัญ (Keyword)”  ปรากฏดังรูปที่ 2 - 127 

 
(รูปที่ 2 - 127) 

อธิบายหนาจอ คําสําคัญ (Keyword) : จากรูปที่ 2 - 127  ระบบจะ default คาเดิมจากปที่ผานมาไวให 

ซึ่งสามารถแกไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงได หากตองการแกไข/เปลี่ยนแปลง ขอใหดําเนินการใหครบถวน

ตามขั้นตอนดังนี ้

1. ระบุ “คําสําคัญ (Keyword)” โดยขอใหระบุคําสําคัญใหสอดคลองกบัชื่อเร่ืองและวิธีการวิจัย 

โดยระบุทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึง่ในแตละคําจะตองมีลักษณะเปนคําสัน้ ๆ ไมใช

ลักษณะของประโยค โดยกรอกคําสําคัญลงในชอง หลงัจากนั้นคลิกคาํวา “เพิ่มคําสาํคัญ” จะ

ปรากฏตารางดานลางเพื่อเปนการสรุปคําสําคัญที่ไดมีการระบุไว หากมีคําสําคัญมากกวา 1 คํา 

ใหทาํซ้ําจนครบตามจํานวนของคําสําคัญ 

 เมื่อกรอกขอมลูครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ตอไป” เพือ่ดําเนนิการในขั้นตอนตอไป 

 

13. เขาสูข้ันตอนการ upload file ขอเสนอการวิจัย และ สรุปสาระสําคัญขอเสนอการวจิัย ในสวนของการ 

“สงไฟลขอเสนอการวิจัย”  ปรากฏดังรูปที่ 2 - 128 



 
 

 

 KURDI: Research Management System, KURM            93

 
(รูปที่ 2 - 128) 

 

 อธิบายหนาจอ สงไฟลขอเสนอ (Upload file) : จากรูปที่ 2 - 128  ข้ันตอนปฏิบัติดังนี้ 

1. ดําเนนิการสงไฟลขอเสนอการวิจัย (แบบ ว-1ด) และ ไฟลสรุปสาระสําคัญขอเสนอการวิจัย 

(แบบ ว-1สค) โดย upload file ขอเสนอการวิจัย และสรปุสาระสําคัญ เขาสูระบบฐานขอมูล 

online โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี ้

-  คลิกปุม “Browse” เพื่อทําการเลือก file ที่จะบนัทึก (ไฟลขอเสนอการวิจยั และไฟลสรุป

สาระสําคัญ) โดยจะตองตั้งชื่อใหสอดคลองกับขอเสนอการวิจยั หลังจากที่เลือกไฟลแลวให

คลิกคําวา “บันทกึไฟล” ดานลาง ไฟลที่ทาํการเลือกไวจะถูกบนัทกึเขาสูระบบ โดยจะทําการ

สรางตารางสรปุชื่อไฟลปรากฏใหเหน็ดานลาง หากตองการจะทําการ upload ไฟลเพิ่มเติม

ใหทาํซ้ําในขั้นตอนแรก จนครบตามจํานวนที่ตองการ   
หมายเหตุ: 

1.  ไฟลที่อยูในรายการทั้งหมดจะถูกนําสงใหสภาวิจัย ถาหากทานไมตองการใหสงไฟลใดใหลบไฟลนั้น

ออกจากรายการ 

2.  ถาชื่อไฟลที่สงซ้ํากับชื่อไฟลที่อยูในรายการ ไฟลเดิมจะถูกบันทึกทับดวยไฟลใหม 

3.  ตองสงไฟลใหสภาวิจัยใหครบตามเงื่อนไข 

4.  ไฟลที่สงตองมีขนาดไมเกิน 10 MB และใชเวลาในการสงไมเกิน 60 นาทีหลังจากกดปุม "บันทึกไฟล" 

5.  ระยะเวลาในการสงไฟลขึ้นอยูกับความเร็วของ Network และขนาดของไฟลทีสง 

 เมื่อกรอกขอมลูครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ตอไป” เพือ่ดําเนนิการในขั้นตอนตอไป 
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14.  เขาสูข้ันตอนการ upload file รายงานความกาวหนา ในสวนของการ “สงไฟลรายงาน” ปรากฏดังรูปที ่2 - 129 

 
(รูปที่ 2 - 129) 

 

 อธิบายหนาจอ สงไฟลรายงาน (Upload file) : จากรูปที่ 2 - 129  ข้ันตอนปฏิบัติดังนี้ 

1. ดําเนนิการสงไฟลรายงาน (แบบ ต-1ด) โดย upload file รายงานความกาวหนา เขาสูระบบ

ฐานขอมูล online โดยดําเนนิการตามขั้นตอน ดังตอไปนี ้

-  คลิกปุม “Browse” เพื่อทาํการเลือก file ที่จะบนัทกึ (ไฟลรายงานความกาวหนา) โดย

จะตองตั้งชื่อใหสอดคลองกบังานวิจยั หลังจากที่เลือกไฟลแลวใหคลกิคําวา “บันทึกไฟล” 

ดานลาง ไฟลที่ทาํการเลือกไวจะถูกบนัทกึเขาสูระบบ โดยจะทาํการสรางตารางสรปุชื่อไฟล

ปรากฏใหเห็นดานลาง หากตองการจะทําการ upload ไฟลเพิ่มเติมใหทาํซ้ําในขั้นตอนแรก 

จนครบตามจาํนวนที่ตองการ   
หมายเหตุ: 

1.  ไฟลที่อยูในรายการทั้งหมดจะถูกนําสงใหสภาวิจัย ถาหากทานไมตองการใหสงไฟลใดใหลบไฟล 

 นั้นออกจากรายการ 

2.  ถาชื่อไฟลที่สงซ้ํากับชื่อไฟลที่อยูในรายการ ไฟลเดิมจะถูกบันทึกทับดวยไฟลใหม 

3.  ตองมีไฟลที่สงใหสภาวิจัยอยางนอย 1 รายการ 

4. ไฟลที่สงตองมีขนาดไมเกิน 10 MB และใชเวลาในการสงไมเกิน 60 นาทีหลังจากกดปุม "บันทึกไฟล" 

5.  ระยะเวลาในการสงไฟลขึ้นอยูกับความเร็วของ Network และขนาดของไฟลทีสง  

 เมื่อกรอกขอมลูครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ตอไป” เพือ่ดําเนนิการในขั้นตอนตอไป 
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15. เขาสูข้ันตอนสดุทายของการดําเนนิงานสงขอเสนอการวจิัยเขาสูระดับฐานขอมูลโครงการวิจัย 

(Online)  โดยเลือกคลิก “บันทกึ” ถือเปนสิ้นสุดการทํางาน ดังรูปที ่2 - 130 

 
(รูปที่ 2 - 130) 

 

16. หลังจากที่ดําเนินครบถวน 15 ข้ันตอนขางตนแลวใหดําเนนิการ Printout แบบนําสงขอเสนอการวิจัย 

(แบบ สวพ-ว-1) โดยคลิกเมนู “พิมพแบบนําสง” จะปรากฏชื่อโครงการวิจัยที่ไดมีการบนัทึกไวแลว 

เลือกคลิกชื่อโครงการนัน้ๆ โปรแกรมจะทาํการ Run หนาจอเขาสูโปรแกรม Acrobat Reader เพื่อทาํ

การแสดงผลของแบบนําสงขอเสนอการวจิัย (แบบ สวพ-ว-1) เพื่อทําการพมิพจาํนวน 1 ชุด และ 

ลงนามตามลาํดับข้ันตอนตอไป (ดังแสดงในรูปที่ 2 - 131 และ 2 - 132) 
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(รูปที่ 2 - 131) 

 

 
(รูปที่ 2 - 132) 


