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• หัวขอที่ 3  “แกไขแบบนําสงขอเสนองานวิจยั”  
วัตถุประสงค: ใชสําหรับการแกไข/เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง รายละเอยีดของขอเสนอการวิจยัที่ไดมกีาร

ลงทะเบียนผานระบบเว็บไซตและการนาํเขาขอมูลขอเสนอการวิจัยผานระบบสํานกังาน เขาสูระบบฐานขอมูล

โครงการวิจยัแลว อีกทั้งใชสําหรับการตรวจสอบและตรวจรับการสงขอเสนอการวิจัย การลงทะเบียนรบัขอเสนอ

การวิจยั และการยกเลิกการลงทะเบียนขอเสนอการวิจัย รวมทั้งเปนการจดบันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลงประวัติ

โครงการวิจยัตาง ๆ  

 
(รูปที่ 3 – 178) 

 

 การตรวจสอบและตรวจรบัการสงขอเสนอการวิจยัทุนอุดหนุนวจิัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(การลงทะเบยีนโครงการวจิัย) 

ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้

1. คลิกเลือกเมน ู “แกไขแบบนําสงขอเสนองานวิจยั”  ดังรูปที ่ 3 – 178 จะปรากฏหนาจอ  

ดังรูปที ่ 3 – 179 ซึ่งเปนการนําขอมูลโครงการวิจยัทัง้หมดจากฐานขอมูลจําแนกเปนป พ.ศ. 

เพื่อดําเนนิการคนหารายชื่อโครงการวิจยัทีต่องการจะแกไข/เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง   
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(รูปที ่3 – 179) 

2. ดําเนนิการ “คนหา” โครงการวิจัยที่ตองการจะลงทะเบียน ทําได 2 ทางเลือก คือ 

• ตองการคนหาจากชื่อโครงการวิจัย โดยการกําหนดขอความในประโยคใหใสเครื่องหมาย 

% นาํหนาขอความที่ตองการคนหา คลิกปุม “คนหา” รายชื่อโครงการวิจัยที่อยูในกลุมคํา

ที่ตองการคนหา จะแสดงรายชื่อโครงการวิจัยในฐานขอมูลปรากฎใหเหน็เพื่อทาํการเลือก

โครงการวิจยัที่ตองการ ดังรูปที ่3 - 180 

 
(รูปที ่3 – 180) 
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• ตองการคนหาจากชื่อนักวิจยั โดยการพมิพชื่อนักวจิัยที่ตองการคนหา หากไมแนใจวาชื่อนกัวิจัย

ทานนั้นถูกตองหรือไม สามารถพิมพเพียงชื่อส้ันๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของชื่อ และคลิกปุม ”คนหา” 

รายชื่อโครงการวิจัยจะแสดงใหเห็นเทาจํานวนทีน่ักวิจัยทานนัน้เปนหวัหนาโครงการวิจัย/ 

ผูอํานวยการชดุโครงการวิจยั ดังรูปที่ 3 - 181 

 
(รูปที ่3 – 181) 

3. และเมื่อทําการเลือกโครงการวิจัยที่ตองการ รวมทัง้แกไขขอมูลครบถวนทุกหัวขอแลว ใหคลิก

ปุม “บันทึก” ขอมูลที่แกไขจะบันทกึลงฐานขอมูล 

4. ข้ันตอนการลงทะเบยีนรับขอเสนอการวิจยั เปนดังนี ้

• เลือกโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจยั ที่ตองการตรวจสอบความถูกตอง โดยตรวจสอบรวมกบั

ขอเสนอการวจิัย (Hard Copy) หากตองการจะแกไขสามารถดาํเนนิการแกไขได  

• หลงัจากนัน้คลิกปุม “ลงทะเบียน” หรือกดปุม “Ctrl R” บนแปน keyboard (ดังรูปที ่3 – 182) 

เพื่อทาํการกาํหนดกลุมโครงการวิจยั ประกอบดวย 8 กลุมโครงการวิจยั คือ 

1)  กลุมโครงการวิจยั ดานพชื 

2)  กลุมโครงการวิจยั ดานสตัว ประมง และสัตวแพทย 

3)  กลุมโครงการวิจยั ดานวนศาสตร ทรัพยากร และสิง่แวดลอม 

4)  กลุมโครงการวิจยั ดานอุตสาหกรรมเกษตร 

5)  กลุมโครงการวิจยั ดานวทิยาศาสตร 

6)  กลุมโครงการวิจยั ดานวิศวกรรมศาสตร 

7)  กลุมโครงการวิจยั ดานสังคมศาสตร 

8)  กลุมโครงการวิจยัและถายทอดงานวิจยัสูประชาชน 
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(รูปที ่3 – 182) 

 

5. หลังจากที่เลือกกลุมโครงการวิจัยใหมีความสอดคลองกับขอเสนอการวิจัยแลว รายชื่อโครงการวิจัย
นั้นๆ จะปรากฏเลขรับ คือ “สวพ-ว-1 00050/2552 หมายความวา ขอเสนอการวิจยันัน้ไดรับ

การตรวจสอบและลงทะเบียนขอเสนอการวิจัยแลวในลําดับที่ 50 ของปงบประมาณ 2552 

และพรอมที่จะนําเขาพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาขอเสนอการวิจยัฯ ตอไป จะ

ปรากฏขอความวา “จัดเกบ็ขอมูลการลงทะเบียนเรียบรอยแลว เลขรับ สวพ-ว-1 00050/2552” 

6. การลงทะเบยีนขอเสนอการวิจัย แบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี ้

• การลงทะเบยีนรับขอเสนอการวิจยัในลกัษณะ โครงการวจิัยเดีย่ว 

• การลงทะเบยีนรับขอเสนอการวิจยัในลกัษณะ ชุดโครงการวิจยั 

*  ขอสังเกต: การลงทะเบยีนในลักษณะชุดโครงการวิจยั จะเปนการลงทะเบียนรวมกนักบั

โครงการวิจยัยอย จะไมมกีารแยกรบัลงทะเบียน เมื่อชดุโครงการวิจยัรับลงทะเบียน 

โครงการวิจยัยอยจะถกูรับลงทะเบยีนโดยอตัโนมัติ เพราะฉะนัน้การตรวจสอบขอเสนอการ

วิจัยจะทาํการตรวจสอบควบคูกันไประหวางชุดโครงการวจิัย และโครงการวิจยัยอย 

7. และหลงัจากทีโ่ปรแกรมรบัลงทะเบยีนขอเสนอการวิจัยแลว นกัวจิัยจะไมสามารถแกไขขอมูลบน
ระบบเวบ็ไซตไดอีก ถือเปนสิน้สุดการเสนอขอเสนอการวจิยัผานระบบเว็บไซต 
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 การยกเลกิการตรวจสอบและตรวจรับการสงขอเสนอการวิจยัทุนอุดหนุนวิจยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
(การยกเลกิการลงทะเบียนโครงการวิจยั) 

ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้

1. คลิกเลือกเมน ู “แกไขแบบนําสงขอเสนองานวิจยั”  ดังรูปที ่ 3 – 178 จะปรากฏหนาจอ  

ดังรูปที่ 3 – 183 ซึ่งเปนหนาจอการนาํขอมูลโครงการวิจัยทั้งหมดจากฐานขอมูลจําแนกเปน 

ป พ.ศ. เพื่อดําเนนิการคนหารายชื่อโครงการวิจยัที่ตองการจะทําการยกเลิกการลงทะเบยีน  

 
(รูปที ่3 – 183) 

 

2. ดําเนนิการ “คนหา” โครงการวิจัยที่ตองการยกเลิกการลงทะเบียน ทําได 2 ทางเลือก คือ 

• ตองการคนหาจากชื่อโครงการวิจัย โดยการกําหนดขอความในประโยคใหใสเครื่องหมาย 

% นาํหนาขอความที่ตองการคนหา คลิกปุม “คนหา” รายชื่อโครงการวิจัยที่อยูในกลุมคํา

ที่ตองการคนหา จะแสดงรายชื่อโครงการวิจัยในฐานขอมูลปรากฎใหเหน็เพื่อทาํการเลือก

โครงการวิจยัที่ตองการ ดังรูปที ่3 - 184 
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(รูปที ่3 – 184) 

• ตองการคนหาจากชื่อนักวิจยั โดยการพมิพชื่อนักวจิัยที่ตองการคนหา หากไมแนใจวาชื่อนกัวิจัย

ทานนั้นถูกตองหรือไม สามารถพิมพเพียงชื่อส้ันๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของชื่อ และคลิกปุม ”คนหา” 

รายชื่อโครงการวิจัยจะแสดงใหเห็นเทาจํานวนทีน่ักวิจัยทานนัน้เปนหวัหนาโครงการวิจัย/ 

ผูอํานวยการชดุโครงการวิจยั ดังรูปที่ 3 - 185 

 
(รูปที ่3 – 185) 
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3. และเมื่อทําการเลือกโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจยัที่ตองการจะยกเลิกการลงทะเบยีนแลว 

ข้ันตอนการยกเลิกการลงทะเบียนรับขอเสนอการวิจัย เปนดงันี ้

• เลือกโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจยั ที่ไดลงทะเบยีนขอเสนอการวิจยัแลว   

• หลงัจากนัน้คลิกปุม “ยกเลกิการลงทะเบยีน” หรือกดปุม “Ctrl U” บนแปน keyboard  

จะมีขอความ “ตองการยกเลกิการลงทะเบยีนแบบเสนองานวิจยัเลขที่ 3520001000” ซึ่งเปน

โครงการวิจยัทีไ่ดทําการเลอืกไวเพื่อการยกเลิกการลงทะเบียน ถาถกูตองกด “Yes” หากไม

ถูกตองกด “No” จะปรากฎดงัรูปที่ 3 – 186  

 
(รูปที ่3 - 186) 
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 การเพิม่เติมรายละเอยีดขอสังเกตและขอคิดเห็นของการดําเนินงานโครงการวจิัย (สวนของหมายเหตุ) 

ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้

1. คลิกเลือกเมน ู “แกไขแบบนําสงขอเสนองานวิจยั”  ดังรูปที ่ 3 – 178 จะปรากฏหนาจอ  

รายชื่อโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ที่มอียูในฐานขอมูลจําแนกตามปงบประมาณ  

2.  ดําเนินการ “คนหา” โครงการวิจัยที่ตองการจะระบุขอสังเกตฯ ทาํได 2 ทางเลือก คือ 

• ตองการคนหาจากชื่อโครงการวิจัย โดยการกําหนดขอความในประโยคใหใสเครื่องหมาย 

% นาํหนาขอความที่ตองการคนหา คลิกปุม “คนหา” รายชื่อโครงการวิจัยที่อยูในกลุมคํา

ที่ตองการคนหา จะแสดงรายชื่อโครงการวิจัยในฐานขอมูลปรากฎใหเหน็เพื่อทาํการเลือก

โครงการวิจยัที่ตองการ ดังรูปที ่3 - 187 

 
(รูปที ่3 – 187) 

• ตองการคนหาจากชื่อนักวิจยั โดยการพมิพชื่อนักวจิัยที่ตองการคนหา หากไมแนใจวาชื่อนกัวิจัย

ทานนั้นถูกตองหรือไม สามารถพิมพเพียงชื่อส้ันๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของชื่อ และคลิกปุม ”คนหา” 

รายชื่อโครงการวิจัยจะแสดงใหเห็นเทาจํานวนทีน่ักวิจัยทานนัน้เปนหวัหนาโครงการวิจัย/ 

ผูอํานวยการชดุโครงการวิจยั ดังรูปที่ 3 - 188 
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(รูปที ่3 – 188) 

3. และเมื่อคนหาชื่อโครงการวจิยั/ชุดโครงการวิจัย ที่ตองการไดแลว ใหนาํ cursor ไปวางไวใน

ตําแหนงของโครงการวิจยัทีต่องการจะเลอืก คลิกปุม “หมายเหตุ” หรือกดปุม “Ctrl M” บน

แปน keyboard จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3 - 189 

 
(รูปที่ 3 – 189) 
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4. ดําเนนิการกรอกรายละเอยีดขอสังเกตและขอคิดเห็นทีต่องการจะหมายเหตุลงในตาราง โดย

เรียงลําดับความสําคัญกอนหลัง และหากตองการจะเพิม่เติมขอสังเกตและขอคิดเห็นมากกวา 

1 หัวขอ สามารถดําเนนิการไดโดยทําซ้าํตามขั้นตอนจนครบตามจํานวนที่ตองการ 

5. หากตองการจะยกเลิก ขอสังเกตและขอคิดเหน็ใด ๆ สามารถคลิกเลือกหัวขอที่ตองการ และคลิก

ปุม “ลบรายการขอสังเกตและขอคิดเหน็” หรือกดปุม “Ctrl S” บนแปน keyboard ขอความใน

ลําดับนัน้ ๆ จะถกูลบออกจากระบบ ดังรูปที่ 3 - 189 

6. และเมื่อดําเนนิการเสรจ็ส้ินแลว ใหคลิกปุม “บันทกึขอมูล” หรือหากไมตองการบนัทึกขอมูลที่

จัดพิมพไวสามารถยกเลกิไดโดยการคลกิปุม “ยกเลิก” หรือกด “Ctrl C” โปรแกรมจะกลบัสู

หนาจอหลกั เพื่อดําเนนิการในลาํดับตอไป ดังรูปที ่3 - 189 

 


