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 การนาํเขาขอเสนอการวจิยัในลกัษณะโครงการวิจัยยอย (โครงการวิจัยใหม)  

ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้

1. การกรอกขอมลูรายละเอียดของโครงการยอย ภายใตชุดโครงการวิจยั จะกระทาํหลังจากที่ได

มีการลงทะเบยีนชุดโครงการวิจัยในภาพรวมแลว คลกิเลือกเมน ู “แกไขแบบนาํสงขอเสนอ

งานวจิัย”  ดังรูปที ่3 – 76 เพื่อคนหารายชือ่โครงการวิจยัยอย ภายใตชดุโครงการวิจยั ที่ตองการ

จะดาํเนนิการกรอกขอมูลใหครบถวนทกุหวัขอ  

 
(รูปที ่3 – 76) 

2. คลิกเลือก “ชือ่โครงการยอย” ที่ตองการจะกรอกขอมลู ซึ่งจะปรากฏหนาจอเพื่อทําการกรอก  

เมนูยอยตาง ๆ  ดังรูปที ่3 - 77 

 
(รูปที่ 3- 77) 



 
 

 

 KURDI: Research Management System, KURM                                                                                                  216

2.1)   เมนูยอย “ลักษณะโครงการ” 

2.2)   เมนูยอย “คณะผูรวมวิจยั” 

2.3)   เมนูยอย “ประเภทโครงการวจิัย” 

2.4)   เมนูยอย “งบประมาณ” 

2.5)   เมนูยอย “ขอมูลสภาวิจัย” 

2.6)   เมนูยอย “ขอมูลสภาวิจัย 2” 

2.7)  เมนูยอย “ขอมูลสภาวิจัย 3” 

2.8)   เมนูยอย “ผลผลิต” 

2.9)   เมนูยอย “ผลลัพธ” 

2.10) เมนูยอย “การเผยแพร/ถายทอด” 

2.11) เมนูยอย “การยื่นจด” 

2.12) เมนูยอย “ผลกระทบ”  

2.13)   เมนูยอย “คียเวิรด-สาระสําคัญ” 

2.14)  เมนูยอย “Upload Document” 

 

3. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “ลักษณะโครงการ” ดังรูปที่ 3 – 77 เพื่อกรอกขอมูลใหครบถวน ดังนี ้

3.1) ประเภทโครงการวิจยั, ชื่อโครงการยอย และ ระยะเวลาการทําวิจยัตลอดโครงการ  ใน

ลักษณะของ “โครงการยอย” จะถกูเลือกและกาํหนดไวแลว ในสวนของชดุโครงการวิจยั ซึง่

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได  

3.2) ระยะเวลาการทําวิจัยประจาํปงบประมาณ ใหระบุวนัที่เร่ิมตน และวันทีส้ิ่นสุดการทําวจิัย 

ในปงบประมาณที่เสนอขอรบัทุน  เชน 

ปงบประมาณ 2553   วันที่เร่ิมตนโครงการ คือ วนัที่ 1 ตุลาคม 2552   

วันที่ส้ินสุดโครงการ คือ วนัที ่30 กันยายน 2553 

3.3) ระบุสถานทีท่าํการวิจัย  

3.4) ระบุเหตุผล/ความจาํเปนในการดําเนินงานวิจยั  

 
 เมื่อกรอกขอมลูครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “คณะผูรวมวิจัย” เพื่อดําเนินการในขัน้ตอนตอไป 
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4. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “คณะผูรวมวิจัย” ดังรูปที่ 3 – 78 เพื่อกรอกขอมูลใหครบถวน ดังนี ้

 
รูปที่ 3 - 78 

4.1)   คลิกเลือก “คณะผูรวมวิจยัภายใน มก.” จะปรากฏหนาจอการคนหานักวจิัยภายใน มก.  

 ปรากฏดังรูปที่ 3 – 79 (ดานซาย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รูปที่ 3 - 79) 

• ทําการคนหารายชื่อนักวิจยัที่ตองการ โดยสามารถกาํหนดเปาหมายการคนหาได 3 
ทางเลือก คือ ชื่อ, นามสกุล และ E-mail  *ขอสังเกต หากไมแนใจวาการคนหาทั้ง 3 
ทางเลือกจะถกูตองทัง้หมด ใหพิมพเฉพาะสวนที่แนใจเทานัน้ เพราะจะงายตอการ
คนหารายชื่อนักวจิัย มก.* ดังรูปที่ 3 – 79 (ดานซาย) 

• เมื่อปรากฏชื่อนักวจิัยที่ตองการจะคนหาแลวให double click เลือกชื่อนักวิจัย ชื่อ
ของนักวิจัยทานนัน้จะปรากฏ พรอมทัง้ใหคลิกเลือก “ประเภทผูรวมโครงการวิจยั”  
ดังรูปที่ 3 – 79 (ดานขวา) 

• หากตองการจะเพิ่มเติมผูรวมโครงการที่เปนนกัวิจยั มก. ใหครบตามจาํนวนที่ระบุใน
ขอเสนอการวิจยั สามารถทาํซ้าํตามขัน้ตอนขางตนจนครบตามจํานวนนักวจิัย มก. ทัง้หมด 
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4.2)  ดําเนนิการกรอกรายชื่อนักวจิัย “คณะผูรวมวิจัยภายนอก มก.” ดังรูปที่ 3 – 80  
• พิมพรายชื่อคณะผูรวมวิจยัภายนอก มก. ในชองที่ระบุไว  
• เลือกประเภทผูรวมโครงการวิจัย   
• พิมพชื่อหนวยงานของคณะผูรวมวิจัยภายนอก มก. ในชองที่ระบุไว   

  

 

 

 

 

 

 

(รูปที่ 3 – 80) 

 เมื่อกรอกขอมลูครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ประเภทโครงการวิจยั” เพื่อกําหนดประเภท 

 โครงการวิจยัในขั้นตอนตอไป 

 

5. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “ประเภทโครงการวิจัย” ดังรูปที่ 3 – 81 ดังนี้ 

  
(รูปที่ 3 – 81) 
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 5.1)  ดังรูปที ่3 – 81 ประเภทโครงการวิจยัในลกัษณะของ “โครงการยอย” จะถูกเลือกและ 

   กําหนดไวแลว ในสวนของชดุโครงการวิจยั ซึง่ไมสามารถเปลีย่นแปลงได  

5.2) ใหกําหนดกลุมเปาหมายการวิจัยในแตประเภทโครงการวิจัย 

  5.3) กลุมเปาหมายการวจิัย แบงออกเปน 2 เปาหมาย ดังนี ้

• กลุมเปาหมายการวิจยั ประเภทโครงการวิจยั 3 สาขา, โครงการวิจยัสถาบันเพื่อพัฒนา

คุณภาพ, โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิม่ศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแขงขันฯ, 

โครงการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ และโครงการวิจยัรวมภาครัฐและเอกชน ดังนี ้

ตีพิมพในวารสารวิชาการภายในประเทศ 

ตีพิมพในวารสารวิชาการตางประเทศ 

ใชประโยชนเชงิวิชาการ 

ใชประโยชนเชงินโยบาย 

ใชประโยชนเชงิสาธารณะ 

ใชประโยชนเชงิพาณิชย 

สามารถคลิกเลือกเปาหมายการวิจยัไดอยางนอย 1 เปาหมาย ดังรูปที ่3 – 82 

 

 
 

(รูปที่ 3 -82) 
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• กลุมเปาหมายที่รับการถายทอด ประเภทโครงการวิจยัและถายทอดงานวิจยัสู

ประชาชน ดังนี ้

เกษตรกร 

ผูประกอบการ 

นักเรียนนกัศึกษา 

ประชาชนทัว่ไป 

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

สามารถคลิกเลือกเปาหมายที่รับการถายทอดไดอยางนอย 1 เปาหมาย ดังรูปที่ 3 – 83 

 

 
(รูปที่ 3 - 83) 

 

 เมื่อดําเนนิการครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “งบประมาณ” เพื่อดําเนนิการในขั้นตอนตอไป 
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6. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “งบประมาณ” ดังรูปที่ 3 – 84 ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี ้

 
(รูปที่ 3 - 84) 

 

6.1) คลิกเลอืก “หนวยงานหลกัที่รับผิดชอบโครงการวิจยั” จาํแนกหนวยงานออกเปน 2 ระดบั  

 ปรากฏดังรูปที่ 3 – 84 

• คลิกเลือกระดับ คณะ/สํานัก/สถาบนั 

• คลิกเลือกระดับ ภาควิชา/ฝาย/ศูนย/สถานีวิจยั 

6.2) คลิกเลอืก “แหลงทนุ” ซึ่งจะกาํหนดไวเพยีง ทุนอุดหนนุวิจยั มก. 

6.3) ดําเนนิการกรอกขอมูล “งบประมาณของโครงการวิจยั” ข้ันตอนดังนี ้

• หมวดคาจางชัว่คราว โดยปกติหากตองการเสนอขอหมวดคาจางชั่วคราวจะถกู

เสนอขอและระบุไวในงบกลางภายใตชุดโครงการวิจยั 

• หมวดคาครุภัณฑ โดยปกตหิากตองการเสนอขอหมวดคาครุภัณฑจะถูกเสนอขอ

และระบุไวในงบกลางภายใตชุดโครงการวิจัย 

• หมวดคาสิง่กอสราง โดยปกติหากตองการเสนอขอหมวดสิ่งกอสรางจะถกูเสนอขอ

และระบุไวในงบกลางภายใตชุดโครงการวิจัย 

• หมวดคาตอบแทนนักวจิัย (เฉพาะโครงการวิจัย 3 สาขา) การกาํหนดคาตอบแทน

นักวิจยัในสวนของโครงการยอย จะกาํหนดอยูในงบกลางของชุดโครงการวจิัยเทานัน้  
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• กําหนดหมวด คาวัสดุ/ใชสอย/ตอบแทน ตองระบุตัวเลขรวมของหมวดคาวัสดุ/ 

ใชสอย/ตอบแทน ใหตรงกันกับในขอเสนอการวิจยั ระบุไวในสวนนี ้

• กําหนดหมวด คาสาธารณูปโภค ตองระบุตัวเลข โดยคิดคาํนวณ 5% จากงบดาํเนนิการ

ไมรวมหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง และคาจางชั่วคราว และเมื่อกรอกตัวเลข

แลวจะปรากฏสวนของการระบุ “หนวยงานที่รับคาสาธารณูปโภค” โดยจะตองทําการ

คนหาหนวยงานเพื่อรับคาสาธารณูปโภค หลังจากนั้นคลกิปุม “OK” หนวยงานที่ได

เลือกไว จะปรากฏลงในสวนของหนวยงานทีรั่บคาสาธารณูปโภค ดังรูปที่ 3 – 85 

 

 
(รูปที่ 3 – 85) 

 

• ระบุ “งบประมาณตลอดการวจิัย” โดยระบุตัวเลขที่เปนยอดรวมทั้งหมดของ

โครงการยอย การเสนอขอในกรณีที่เปนการเสนอขอ 1 ป ตัวเลขทีร่ะบุจะตองเปน

ตัวเลขเดียวกนักับยอดรวมการคํานวณของหมวดคาใชจายตาง ๆ ของปที่เสนอขอ 

แตหากเสนอขอมากกวา 1 ป ใหบวกรวมยอดเสนอขอทุกป ระบุไวในสวนของ

งบประมาณตลอดการวิจัย ดังรูปที่ 3 – 84 

 

 เมื่อดําเนนิการครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ขอมูลสภาวจิัย” เพื่อดําเนนิการในขั้นตอนตอไป 
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7. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “ขอมูลสภาวิจัย” ดังรูปที่ 3 – 86 ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี ้

 
(รูปที่ 3 - 86) 

7.1) คลิกเลอืก “ประเภทการวิจยั” แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี ้

• การวิจยัพืน้ฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ ์

• การวิจยัประยกุต 

• การพัฒนาทดลอง 

7.2) คลิกเลือก “สาขาการวิจัย (ตามการแบงสาขาสภาวิจัยแหงชาติ)” แบงออกเปน 12 สาขา ดังนี ้

• สาขาวทิยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร 
• สาขาวทิยาศาสตรการแพทย 
• สาขาวทิยาศาสตรเคมีและเภสัช 
• สาขาเกษตรศาสตรและชีววทิยา 
• สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวจิัย 
• สาขาปรัชญา 
• สาขานิติศาสตร 
• สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
• สาขาเศรษฐศาสตร 
• สาขาสังคมวิทยา 
• สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร 
• สาขาการศึกษา 
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7.3) คลิกเลือก “ความสอดคลองของโครงการวิจัยกับแผนบูรณาการ” ซึ่งเปนการกําหนด

ความสอดคลองของโครงการวจิัยกบัยทุธศาสตรการพฒันาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

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

ยุทธศาสตรตามแผนบูรณาการ โดยจัดเรยีงลาํดับความสอดคลองจากมากที่สุดไปสูนอยที่สุด 

โดยระบุหมายเลข ทั้งนี้ถามีความสอดคลองมากที่สุดจะเปนยุทธศาสตรหลักใหระบุหมายเลข 1 

และทุกลาํดับยทุธศาสตรใหเลอืกเปาประสงคของแตละยทุธศาสตร ดังรูปที ่3 – 86 

 เมื่อดําเนนิการครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ขอมูลสภาวจิัย 2” เพื่อดําเนินการในขัน้ตอนตอไป 

 

8. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “ขอมูลสภาวิจัย 2” ดังรูปที่ 3 – 87 ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี ้

 
(รูปที่ 3 – 87) 

8.1) คลิกเลอืก “ขอมูลสภาวิจยั 2” ปรากฏหนาจอดังรูปที ่3 – 87  

• ระบุ “ผลสําเร็จ” ของโครงการวิจัยในแตละปงบประมาณ แบงออกเปน 
-  ป พ.ศ. : ระบุป พ.ศ. ของงบประมาณในแตละป 
-  ประเภทของผลสําเร็จ : ระบุประเภทของผลสําเร็จ P I G  

  -  ผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับ : โดยระบุรายละเอียดของผลสําเร็จของแตละ  
    ปงบประมาณที่เสนอขอรับทนุ โดยระบุส่ิงที่จะไดรับ Output/Outcome  

เมื่อดําเนนิการกรอกขอมูลรายละเอียดของผลสําเร็จในแตละปเรียบรอยแลว ใหคลิก
ปุม “Add” หากโครงการมีจํานวนปที่ดําเนนิการมากกวา 1 ป ใหกรอกขอมูลให
ครบถวนทุกป โดยทาํซ้ําในขั้นตอนตาง ๆ จนครบถวนตามจํานวนปที่เสนอขอ   

 เมื่อดําเนนิการครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ขอมูลสภาวจิัย 3” เพื่อดําเนินการในขัน้ตอนตอไป 
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9. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “ขอมูลสภาวิจัย 3” ดังรูปที่ 3 – 88 ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี ้

 
(รูปที่ 3 – 88) 

 

9.1) คลิกเลอืก “ขอมูลสภาวิจยั 3” ปรากฏหนาจอดังรูปที ่3 – 88 

• ระบุ “ความสอดคลองของแผนงานวจิัยกบันโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

(พ.ศ. 2551-2553)” ซึ่งประกอบดวย 5 ยทุธศาสตร  

• จากลําดับที่ 1 เมื่อเลือกยทุธศาสตรใดยทุธศาสตรหนึง่แลว จะตองทาํการเลือก  

“กุลยุทธ” ของยุทธศาสตรนัน้ ๆ ใหเหมาะสม พรอมกับเลือก “แผนงานวิจยั” วาเขา

กับแผนงานวจิัยใด 

9.2) ระบุ “ความสอดคลองของแผนงานวิจัยกบักลุมเร่ืองที่ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและ 

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

9.3) ระบุ “การใชสัตวทดลอง” และ “การทดลองในมนุษย” (ถามี) : ในสวนนี้หากโครงการวิจัยใดที่

มีการใชสัตวทดลอง และมีการทดลองในมนุษย ซึง่เปนสวนหนึ่งของวัตถุประสงคของ

ระเบียบวิธีวิจัย ขอใหระบุชนิดและประเภทของสัตวทดลองดวย และระบุวาหากทําในมนษุย

ทําโดยวิธีการใด โดยระบุรายละเอียดโดยสังเขป เพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

 

 เมื่อดําเนนิการครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ผลผลิต” เพือ่ดําเนนิการในขั้นตอนตอไป 

 



 
 

 

 KURDI: Research Management System, KURM                                                                                                  226

10. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “ผลผลิต” ดังรูปที่ 3 – 89 ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

 
(รูปที่ 3 - 89) 

10.1) คลิกเลือก “ผลผลิต”  เพื่อระบุผลผลิตจากการวิจัย(Output) โดยแตละหัวขอหากมี

การเลือกคลิกแลว จะตองอธิบายรายละเอียดของผลผลิตในแตละหวัขอที่ไดรับวามี

ลักษณะเปนอยางไรโดยสงัเขป  

เมื่อกรอกขอมลูครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ผลลัพธ” เพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไป 

 

11. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “ผลลัพธ” ดังรูปที่ 3 – 90 ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

 
(รูปที่ 3 – 90) 
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11.1) คลิกเลือก “ผลลัพธ”  เพื่อระบุผลลัพธจากการวจิัย(Outcome) โดยแตละหัวขอหากมี

การเลือกคลิกแลว จะตองอธิบายรายละเอียดของผลลัพธในแตละหวัขอที่ไดรับวามี

ลักษณะเปนอยางไรโดยสงัเขป  

เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “การเผยแพร/ถายทอด” เพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไป 

 

12. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “การเผยแพร/ถายทอด” ดังรูปที่ 3 – 91 ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

 
(รูปที่ 3 – 91) 

12.1) คลิกเลือก “การเผยแพร/ถายทอด”  เพื่อระบุประเภทของการเผยแพร/ถายทอด ระบุ

จํานวนเรื่อง / คร้ัง พรอมทัง้ระบุรายละเอยีดของสิ่งที่ตองการจะเผยแพรจากการวจิัย

โดยแตละหัวขอหากมีการเลือกคลิกแลว จะตองอธิบายรายละเอียดในแตละหวัขอวา

มีลักษณะการเผยแพร/ถายทอดเปนอยางไรโดยสังเขป  

เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “การยื่นจด” เพือ่ดําเนนิการในขั้นตอนตอไป 
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13. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “การยื่นจด” ดังรูปที่ 3 – 92 ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

 
(รูปที่ 3 – 92) 

13.1) คลิกเลือก “การยื่นจด”  เพื่อระบุประเภทของการยื่นจด ซึ่งในแตละหัวขอการยื่นจด

หากมีการระบุรายละเอียดของการยืน่จด จะตองอธิบายรายละเอียดในแตละหวัขอวา

มีลักษณะการยื่นจดเปนอยางไรโดยสังเขป  

เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ผลกระทบ” เพือ่ดําเนินการในขั้นตอนตอไป 

 

14. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “ผลกระทบ” ดังรูปที่ 3 – 93 ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี ้

 
(รูปที่ 3 – 93) 
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14.1) คลิกเลือก “ผลกระทบ”  เพื่อเลือกผลกระทบที่เกิดจากงานวิจยั พรอมทัง้ระบุ

รายละเอียดในแตละหวัขอวาเกิดผลกระทบอยางไร   

เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “คียเวิรด-สาระสําคัญ” เพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไป 

 

15. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “คียเวิรด-สาระสําคัญ” ดังรูปที่ 3 – 94 ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

 
(รูปที่ 3 – 94) 

 

15.1) คลิกเลอืก “คียเวิรด-สาระสาํคัญ” ปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3 – 94 

• ระบุ “คียเวิรด (Keyword)” โดยขอใหระบุคําสําคัญใหสอดคลองกับชื่อเร่ืองและ

วิธีการวิจัย โดยระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึง่ในแตละคําจะตองมีลักษณะ

เปนคําสั้น ๆ ไมใชลักษณะของประโยค โดยกรอกคําสําคัญลงในชอง หลังจากนั้น

คลิกคําวา “เพิ่มคําสําคัญ” จะปรากฏตารางดานลางเพื่อเปนการสรุปคําสําคัญที่ไดมี

การระบุไว หากมีคําสําคัญมากกวา 1 คํา ใหทําซ้ําจนครบตามจํานวนของคําสําคัญ 

• ระบุ “สาระสําคัญ” ไมเกิน 1,000 อักขระ เปนการสรุปยอเนื้อหาและสาระที่สําคัญ

ของขอเสนอการวิจัยใหกระชับและชัดเจน 

เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “Upload Document” เพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไป 
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16. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “Upload Document” ดังรูปที่ 3 – 95 ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี ้

 
(รูปที่ 3 – 95) 

16.1) คลิกเลอืก “Upload Document” ปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3 – 95 ดําเนินการแนบไฟล

ขอเสนอการวิจัย (แบบ ว-1ด) โดย upload file ขอเสนอการวจิัย เขาสูระบบ

ฐานขอมูล online โดยดําเนนิการตามขั้นตอน ดังตอไปนี ้

• คลิกปุม “upload ขอเสนอการวิจยั” หรือกด “Ctrl P” บนแปน keyboard เพื่อทํา

การเลือก file ที่จะบนัทึก (ไฟลขอเสนอการวิจัย) โดยจะตองตั้งชื่อใหสอดคลอง

กับขอเสนอการวิจัย หลังจากที่เลือกไฟลแลว โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของ

ไฟลที่ทาํการ upload มาแสดงใหเห็น หลังจากนัน้ใหคลิกคําวา “บันทึก” ไฟลที่

ทําการเลือกไวจะถูกบนัทกึเขาสูระบบ  
หมายเหตุ: 

1.  ไฟลที่อยูในรายการทั้งหมดจะถูกนําสงใหสภาวิจัย ถาหากทานไมตองการใหสงไฟลใดใหลบ

ไฟลนั้นออกจากรายการ 

2.  ถาชื่อไฟลที่สงซ้ํากับชื่อไฟลที่อยูในรายการ ไฟลเดิมจะถูกบันทึกทับดวยไฟลใหม 

3.  ตองสงไฟลใหสภาวิจัยใหครบตามเงื่อนไข 

4.  ไฟลที่สงตองมีขนาดไมเกิน 10 MB และใชเวลาในการสงไมเกิน 60 นาทีหลังจากกดปุม "บันทึกไฟล" 

5.  ระยะเวลาในการสงไฟลขึ้นอยูกับความเร็วของ Network และขนาดของไฟลทีสง 

เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินทุกขั้นตอนแลวให คลิกเลือกปุม “กลับ” หรือ “Ctrl X” เพื่อกลับเขาสูหนาจอหลัก 


