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บทที่ 3 
คูมือการปฏิบัติงานฐานขอมูลโครงการวิจัย 

ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ดวยระบบฐานขอมูลภายใน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร (KURM System) 

 ความสาํคัญและที่มาของระบบ 

การใชงานในลกัษณะของระบบฐานขอมูลโครงการวิจยัภายในสถาบนัวจิัยและพัฒนาแหงมหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร (KURDI : Research Management System, KURM) ผูใชงานของระบบนี้หมายถึง 

บุคลากรผูมีสวนเกี่ยวของกบัการบริหารจัดการโครงการวิจัยทุนอุดหนนุวิจยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

ภายใตสังกัดของสถาบนัวจิยัและพัฒนาแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกออกเปนหนวยงานตางๆ 

ไดแก บุคลากรสวนงานวิจยัและประเมนิผล บุคลากรสวนงานสารสนเทศงานวิจยั บุคลากรสวนงานคลงั 

งานบริหารงานบุคคล และงานพัสดุ ฝายบริหารและธรุการทั่วไป ซึง่หนวยงานตางๆ เหลานีม้ีหนาที่ดูแล

รับผิดชอบและดําเนนิงานบริหารจัดการโครงการวิจยัทนุอุดหนุนวิจัย มก. อยางครบวงจร อีกทัง้โปรแกรม

ฐานขอมูลโครงการวิจัยดังกลาวนี้ ยงัเอื้ออํานวยตอการบริหารจัดการโครงการวจิัยทนุอุดหนุนวิจัยของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรอีกดวย โปรแกรมฐานขอมูลโครงการวิจยั (KURM) นี้เปนอุปกรณ และเครื่องมือ

ที่มีความสําคญัและจําเปนอยางยิ่งในการบริหารจัดการภายในสํานักงาน ใหเกิดสภาพคลอง สะดวก และ

งายตอการปฏิบัติของบุคลากรสถาบนัวิจยัและพัฒนาแหง มก. อีกทั้งยังชวยลดภาระงานและลดระยะเวลา

การปฏิบัติ รวมทัง้ผลผลิตที่ไดรับมีความถูกตอง ชัดเจน มากยิ่งขึน้ ในการนี้จงึขอจําแนกระบวนการ

ดําเนนิงานในสวนงานตางๆ ที่โปรแกรมฐานขอมูลจะชวยในการปฏิบัติงานออกเปนดังตอไปนี้ 

 กระบวนการนาํเขาขอมูลขอเสนอการวิจัยเพื่อการเสนอขอรับทุนอุดหนนุวิจยั มก.  

 กระบวนการประมวลผลเพื่อการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนนุวิจยั มก. 

 กระบวนการการตอบรับทุนอุดหนนุวิจยั มก.  

 กระบวนการจดัสงรายงานผลการวิจยั เชน การจัดสงรายงานความกาวหนา การจัดสงรายงาน

ผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ 

 กระบวนการเบิกจายเงนิวิจยัประจําปงวด  

 กระบวนการจดัจางลูกจางชัว่คราวโครงการวิจัยทนุอุดหนุนวิจัย มก. 

 กระบวนการจดัซื้อจัดจางหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิง่กอสราง  

 กระบวนการตรวจสอบและการขึ้นทะเบียนนักวจิัย มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
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เงื่อนไขในการ Login เขาใชงานในระบบ แบงออกเปนสวนงานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
1) ผูใชงานระบบ (User) สวนของฝายวิจยัและประเมนิผล สถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง มก.  

จะมีหนาที่รับผิดชอบการนาํเขาขอมูล และตรวจสอบขอมูล ไดแก การตรวจเช็คสถานภาพการขึ้นทําเบียน
นักวจิัยเบื้องตน การนาํเขาขอมูลรายละเอียดขอเสนอการวิจยั การพิจารณาจัดสรรโครงการวจิัย การ
ตรวจสอบเอกสารและการทาํสัญญารับทนุ การตรวจสอบและบันทกึขอมูลการสงรายงานผลการวิจัย การ
บันทกึขอมูลพืน้ฐานการพิจารณาจัดสรรทุนหมวดครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง การบันทึกขอมลูการการ
พิจารณาจัดสรรทุนหมวดคาจางชั่วคราวรวมถงึการตรวจสอบสถานภาพลูกจางชั่วคราว และการตรวจสอบ
สถานภาพการเบิกจายเงนิวจิัยประจํางวด อีกทั้งยงัทําหนาทีน่ําออกขอมูลตางๆ ในรูปแบบของรายงาน 
(Report Output) เพื่อนําเสนอผูเกี่ยวของ 

 การเขาใชงานของระบบฐานขอมูลโครงการวิจัย (KURM; Client System) สามารถเขาใชโดย
ใชรหัสผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) เขาสูฐานขอมูลเฉพาะในสวนของฝายวิจัยและ
ประเมินผล การกําหนดชือ่บัญชีผูใชงานเครือขายสวนงานฝายวิจัยและประเมินผล (Username) คือ 
“KUR01” สําหรับการ Login รหัสผานเขาใจงานจะใช Password ที่เฉพาะเจาะจงของสวนวิจยัและ
ประเมินผลเทานัน้ เพื่อเปนการกําหนดสิทธิ์การเขาใจงาน และตรวจสอบผูใชงานได  ดังรูปที ่3 - 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปที่ 3 - 1) 
2) ผูใชงานระบบ (User) สวนของ งานคลัง ฝายบริหารและธุรการทั่วไป สถาบันวิจยัและ

พัฒนาแหง มก. จะมีหนาทีรั่บผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนนิงานเบกิจายเงินวิจัยประจาํงวดใหกับนักวิจัย อีก
ทั้งยังทําหนาที่นาํออกขอมลูตางๆ ในรูปแบบของรายงาน (Report Output) สถานภาพทางการเงนิเพื่อ
นําเสนอผูเกีย่วของ 

 การเขาใชงานของระบบฐานขอมูลโครงการวิจัย (KURM; Client System) สามารถเขาใชโดย
ใชรหัสผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) เขาสูฐานขอมูลเฉพาะในสวนงานคลัง การกําหนด
ชื่อบัญชีผูใชงานเครือขายสวนงานคลัง (Username) คือ “KUR02” สําหรับการ Login รหัสผานเขาใจงาน
จะใช Password ที่เฉพาะเจาะจงของสวนงานคลงัเทานั้น เพื่อเปนการกําหนดสิทธิ์การเขาใจงาน และ
ตรวจสอบผูใชงานได  ดังรูปที่ 3 - 2 
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(รูปที่ 3 - 2) 
 

3) ผูใชงานระบบ (User) สวนของ งานพสัดุ ฝายบรหิารและธุรการทั่วไป สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก. จะมหีนาทีรั่บผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนนิงานตรวจเช็คและการกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหกับ
นักวจิัย อีกทัง้ยังทาํหนาทีน่ําออกขอมูลตางๆ ในรูปแบบของรายงาน (Report Output) สถานภาพการ
จัดซื้อ รวมทัง้ขั้นตอนการดําเนนิการจดัซือ้ เพื่อนําเสนอผูเกี่ยวของ 

 การเขาใชงานของระบบฐานขอมูลโครงการวิจัย (KURM; Client System) สามารถเขาใชโดย
ใชรหัสผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) เขาสูฐานขอมูลเฉพาะในสวนงานคลัง การกําหนด
ชื่อบัญชีผูใชงานเครือขายสวนงานพัสดุ (Username) คือ “KUR03” สําหรับการ Login รหัสผานเขาใจงาน
จะใช Password ที่เฉพาะเจาะจงของสวนงานพัสดุเทานั้น เพื่อเปนการกําหนดสิทธิ์การเขาใจงาน และ
ตรวจสอบผูใชงานได  ดังรูปที่ 3 - 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปที่ 3 - 3) 
 



 
 

 

 KURDI: Research Management System, KURM                                                                                                  160

4) ผูใชงานระบบ (User) สวนของ งานบริหารงานบคุคล ฝายบริหารและธุรการทัว่ไป 
สถาบนัวิจยัและพฒันาแหง มก. จะมหีนาที่รับผิดชอบเกีย่วกับการดําเนนิงานจัดจางลกูจางชั่วคราวโครงการวิจัย 
อีกทั้งยังทําหนาที่นาํออกขอมูลตางๆ ในรูปแบบของรายงาน (Report Output) สถานภาพลกูจางชัว่คราว 
และทะเบยีนลกูจาง เพื่อนาํเสนอผูเกี่ยวของ 

 การเขาใชงานของระบบฐานขอมูลโครงการวิจัย (KURM; Client System) สามารถเขาใชโดย
ใชรหัสผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) เขาสูฐานขอมูลเฉพาะในสวนงานคลัง การกําหนด
ชื่อบัญชีผูใชงานเครือขายสวนงานบริหารงานบุคคล (Username) คือ “KUR04” สําหรับการ Login 
รหัสผานเขาใจงานจะใช Password ที่เฉพาะเจาะจงของสวนงานงานบริหารงานบคุคลเทานัน้ เพื่อเปนการ
กําหนดสทิธิ์การเขาใจงาน และตรวจสอบผูใชงานได  ดังรูปที่ 3 - 4 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปที่ 3 - 4) 
 หลังจากที่ไดมีการ Login เขาสูระบบการใชงานโปรแกรมฐานขอมูลโครงการวิจัย (KURM) แลว 

จะเขาสูหนาจอการใชงานโปรแกรม ดังรูปที่ 3 - 5 

 
(รูปที่ 3 - 5) 
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 เงื่อนไขการทํางาน : 
 ขอมูล หรือ Field ที่มีเครื่องหมาย * ปรากฏอยู หมายถึง เปนขอมลูที่จําเปนตอระบบ โดย

เครื่องหมาย * จะปรากฏในแตละหนา แตละหัวขอ โดยระบบจะแสดงเครื่องหมาย * ที่ชองขอความนั้น  เปน

การแจงเตือนวาขอใหกรอกขอมูลใหครบถวน เนื่องจากขอมูลมีความจาํเปนตอระบบเพือ่การประมวลผล   

 ปุม (icon) คําสั่งที่มีใชในระบบงาน จะประกอบดวย 2 ปุมคําสั่งหลัก  

                 การทาํงานของปุมนี้คือ เมื่อตองการคนรายชื่อนักวิจัย  

                หรือบันทึกขอมูลนักวิจัยใหม 

  

           การทาํงานของปุมนี้คือ เมื่อตองการออกจากหนาจอโปรแกรมฐานขอมูล  

 

                 

 ขอมูลเบื้องตนของระบบฐานขอมลูโครงการวิจัย (KURM)  
 เมนูหลักในการทํางาน แบงออกเปนดังนี้ 
 เมนู บริหารขอมูล 

1. หัวขอ “นักวิจยั”   ใชสําหรับกรอกขอมูลนกัวิจัย ทีม่ีความประสงคจะขึน้ทะเบียนนกัวิจัย 

2. หัวขอ “การตรวจสอบการลงทะเบยีนนักวิจยั”  ใชสําหรับแสดงรายการการคนหานักวิจัย 

3. หัวขอ “จังหวดั” ใชสําหรับการตรวจสอบ/เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลงรายชือ่จังหวัด 

4. หัวขอ “อําเภอ” ใชสําหรับการตรวจสอบเพิม่เติม/เปลี่ยนแปลงรายชื่ออําเภอ 

5. หัวขอ “ตําแหนงทางวิชาการ” ใชสําหรับการตรวจสอบเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงรายชื่อตําแหนง 

6. หัวขอ “วิทยาเขต” ใชสําหรับการตรวจสอบเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงรายชื่อวิทยาเขต 

7. หัวขอ “คณะ/สถาบนั/สํานัก” ใชสําหรับการตรวจสอบเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะ/สถาบนั/สํานัก 

8. หัวขอ “ภาควชิา/ฝาย/ศูนย/สถานวีิจัย” ใชสําหรับการตรวจสอบเพิม่เตมิ/เปลี่ยนแปลงรายชื่อ 

 ภาควิชา/ฝาย/ศูนย/สถานีวิจยั 
 เมนู  แบบนําสงขอเสนองานวิจยั 

1. หัวขอ  “เพิ่มแบบนําสงขอเสนองานวิจัย (โครงการวิจัยใหม)”   ใชสําหรับการบันทึกขอเสนอการวิจัย 

ในลักษณะโครงการวิจัยใหม ทั้งรูปแบบการเสนอขอโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย/โครงการยอย  

2. หัวขอ  “เพิม่แบบนาํสงขอเสนองานวจิัย (โครงการวิจยัตอเนือ่ง)”  ใชสําหรับการบนัทกึขอเสนอการวิจัย

ในลักษณะโครงการวิจัยตอเนื่อง ทั้งรูปแบบการเสนอขอโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย/โครงการยอย  

3. หัวขอ  “แกไขแบบนําสงขอเสนองานวิจัย” ใชสําหรับการแกไขการบันทึกขอเสนอการวิจัยในลักษณะ

โครงการวิจัยใหม และตอเนื่อง ทั้งรูปแบบการเสนอขอโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย/โครงการยอย 
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 เมนู งานบรหิารโครงการ จําแนกหวัขอการใชทาํงานในแตละสวนงาน ดังตอนี ้

1. ฝายวิจยัและประเมินผล  แบงสวนการดาํเนนิงานออกเปน 6 หวัขอ คือ 

1)   หัวขอ “ลงทะเบียนขอเสนองานวิจัย”  ใชลงทะเบียนขอเสนอการวิจัยเมื่อผานการตรวจสอบแลว 

2)   หัวขอ “จัดสรรงบประมาณ”  ใชสําหรับบันทึกผลการพิจารณาจัดสรรทนุ 

3)   หัวขอ “การประเมินผลขอเสนอการวิจัย” ใชสําหรับบันทกึการจัดลําดบัความสาํคัญและ 

ขอคิดเห็น/เสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอการวิจัย 

4)   หัวขอ “แจงผลการพิจารณาจัดสรรทุน”  ใชสําหรับดําเนินการการแจงผลการพิจารณาทนุ 

 4.1) โครงการวิจัยที่ไดรับการจัดสรรทุน  เพื่อแจงผลการจัดสรรทุนในกรณีที่ไดรับทุน 

 4.2) โครงการวิจัยที่ไมไดรับการจัดสรรทุน เพื่อแจงผลการจัดสรรทุนในกรณีที่ไมไดรับทุน 

5)  หวัขอ “ตรวจสอบสัญญารับทนุ” ใชลงทะเบยีนการสงสัญญารับทนุเพื่อการตอบรับทุน 

6)  หวัขอ “ตรวจสอบการสงรายงานผลการวิจัย” ใชลงทะเบียนการสงรายงานผลการวิจัย 

2. ฝายบริหารทัว่ไปงานคลัง แบงสวนการดาํเนนิงานออกเปน 7 หวัขอ คือ 

1)   หัวขอ “ทําเช็คจายงวดแรก (คาดําเนนิการ คาสาธารณูปโภค)”  ใชเมื่อจายเช็คงวดที ่1 

2) หัวขอ “ทําเช็คจายงวดสอง (คาดําเนนิการ คาตอบแทนนกัวิจัย)”  ใชเมื่อจายเช็คงวดที่ 2 

3) หัวขอ “ทําเช็คจายงวดสาม (คาตอบแทนนกัวิจัย)”  ใชเมื่อจายเช็คงวดที่ 3  

4) หัวขอ “ทําเช็คจายคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิง่กอสราง”  ใชเมื่อจายเช็คคาครุภัณฑฯ 

5) หัวขอ “ทําเช็คจายคาจาง-คาประกนัสังคม”  ใชเมื่อจายเช็คคาจาง-คาประกันสงัคม 

6) หัวขอ “เอกสารรายงาน” เปนการแสดงผลในรูปแบบรายงานการประมวลผลการเงิน 

7) หัวขอ “เงนิเดอืนลูกจาง” ใชเมื่อตองการจะแสดงผลการจายเงินเดือนลูกจาง 

3. ฝายบริหารทัว่ไปงานพสัดุ  แบงสวนการดําเนนิงานออกเปน 1 หวัขอ คือ 

1)   หัวขอ “ลงทะเบียนรายงานการขออนุมัติจดัซื้อจัดจาง” ใชสําหรับการลงทะเบียน 

การนาํสงเอกสารเพื่อการจดัซื้อจัดจางครุภัณฑฯ แบงออกเปน 2 หวัขอ คือ 

1.1)  รายงานขออนุมัติจัดซื้อพัสดุ 

1.1)  รายงานขออนุมัติจัดจางสิง่กอสราง 

4. ฝายบริหารทัว่ไปงานบุคคล  แบงสวนการดําเนนิงานออกเปน 2 หวัขอ คือ 

1)  หวัขอ “ทะเบียนลกูจาง” ใชสําหรับการบันทกึขอมลูประวัติลูกจางชัว่คราวโครงการวิจัย 

2)  หวัขอ “ลูกจางโครงการ” ใชสําหรับการบันทกึขอมูลการจางลกูจางชั่วคราวโครงการวิจัย 

 เมนู เอกสาร รายงาน  เปนการจาํแนกประเภทของการประมวลผลรายงาน ในสวนงานบรหิาร 

โครงการวิจยัและสวนงานประเมินผล จําแนกออกเปน 34 รายงาน   

เมน ูx  ปดโปรแกรม  ใชสําหรับเมื่อตองการจะออกจากหนาจอโปรแกรมฐานขอมูลโครงการวิจยั 

เมน ูH  ชวยเหลือ  ใชสําหรับอธิบายสถานภาพการใชงานของโปรแกรมฐานขอมูลโครงการวิจยั 
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 สวนที่ 1:  เมนู บริหารขอมูล  
วัตถุประสงค :  เพื่อใชสําหรับกรอกขอมูลนักวิจัยที่ตองการจะขึ้นทะเบียนนักวิจัยใหม การ

ตรวจสอบการลงทะเบียนนักวิจัย รวมทั้งการบริหารจัดการเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของนักวิจัย หนวยงานตน

สังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตรเขาสูระบบฐานขอมูลหนวยงาน เปนตน   

 การเขาสูหนาจอการทํางาน : ผูใชงานระบบ (User) สามารถเขาสูหนาจอในเมนูที่ 1 บริหารขอมูล 

ไดหลังจากที่ login เขาสูระบบฐานขอมูล KURM แลว โดยคลิกเลือกเมนูที่ 1 “บริหารขอมูล” ดังรูปที่ 3 – 6  
 

 
(รูปที่ 3 – 6) 

 
 อธิบายหนาจอ สวนที่ 1: บริหารขอมูล: โดยมีรายละเอียดของหนาจอดังนี้ 

1. หัวขอ “นักวิจยั”   ใชสําหรับกรอกขอมูลนกัวิจัย ทีม่ีความประสงคจะขึน้ทะเบียนนกัวิจัย 

2. หัวขอ “การตรวจสอบการลงทะเบยีนนักวิจยั”  ใชสําหรับแสดงรายการการคนหานักวิจัย 

3. หัวขอ “จังหวดั” ใชสําหรับการตรวจสอบ/เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลงรายชือ่จังหวัด 

4. หัวขอ “อําเภอ” ใชสําหรับการตรวจสอบเพิม่เติม/เปลี่ยนแปลงรายชื่ออําเภอ 

5. หัวขอ “ตําแหนงทางวิชาการ” ใชสําหรับการตรวจสอบเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงรายชื่อตําแหนง 

6. หัวขอ “วิทยาเขต” ใชสําหรับการตรวจสอบเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงรายชื่อวิทยาเขต 

7. หัวขอ “คณะ/สถาบนั/สํานัก” ใชสําหรับการตรวจสอบเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะ/สถาบนั/สํานัก 

8. หัวขอ “ภาควชิา/ฝาย/ศูนย/สถานวีิจัย” ใชสําหรับการตรวจสอบเพิม่เตมิ/เปลี่ยนแปลงรายชื่อ

ภาควิชา/ฝาย/ศูนย/สถานีวิจยั 
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• หัวขอที่ 1  “นักวิจัย”  

วัตถุประสงค : ใชสําหรับกรอกขอมลูนกัวจิัยทีม่ีความประสงคจะขึ้นทะเบยีนนกัวิจัย และตรวจสอบ

รายชื่อนกัวิจยัที่ข้ึนทะเบียนนักวจิัยแลว 

ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้

1.   ใชสําหรับการจะดําเนนิการกรอกขอมูลนกัวิจัย ทีม่ีความประสงคจะขึน้ทะเบียนนกัวิจัยใหม 

1.1) คลิกเลือกเมน ู“นักวจิัย”  หรือปุม “F5” บน Keyboard ดังรูปที่ 3 – 6 จะปรากฏหนาจอ 

ดังรูปที่ 3 – 7  

1.2) กรอกขอมูลประวัติสวนตวัและรายละเอยีดของนักวจิัย การศึกษา และสาขาที่เชี่ยวชาญ 

ใหครบถวนทกุหัวขอ 

1.3) หลังจากนั้นใหคลิกเลือกปุม “บันทึก” เครื่องจะบันทึกขอมูลเขาสูฐานขอมูลนักวจิัย 

* ขอสังเกต: ขอใหผูใชงานระบบตรวจสอบการขึ้นทะเบยีนนักวจิัยเปนลําดับแรกกอนที่จะ 

 ดําเนนิการขึ้นทะเบยีนนักวิจยัใหม เพื่อปองกนัการลงทะเบียนซ้าํ 

 

 
 

(รูปที่ 3 - 7) 
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2.   ใชสําหรับเมื่อตองการจะดาํเนินการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนนักวิจัย 

2.1) คลิกเลือกเมน ู“นักวจิัย”  ปรากฏหนาจอ ดังรูปที่ 3 – 7  

2.2) คลิกปุม “รหสันักวิจัย” เพือ่เขาสูหนาจอการคนหารายชื่อนักวิจัย โดยสามารถกาํหนด

เปาหมายการคนหาได 3 ทางเลือก คือ ชือ่, นามสกุล และ E-mail  *ขอสังเกต หากไม

แนใจวาการคนหาทัง้ 3 ทางเลือกจะถกูตองทั้งหมด ใหพิมพเฉพาะสวนที่แนใจเทานั้น 

เพราะจะงายตอการคนหารายชื่อนักวิจยั มก.* ดังรูปที่ 3 – 8  

 
(รูปที่ 3 - 8) 

2.3) หลังจากนั้นใหคลิกเลือกชื่อนกัวิจัยที่ตองการ จะปรากฏหนาจอดังรูปที ่3 – 9 หากตองการ

แกไข/เพิ่มเติมขอมูล สามารถทําไดทุกหัวขอ และเมื่อเสร็จส้ินแลวใหคลิกปุม “บันทกึ”  

2.4) และเมื่อตองการออกจากหนาจอใหคลิกปุม “ปดหนาตาง” จะกลับเขาสูหนาจอหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปที่ 3 - 9) 
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• หัวขอที่ 2  “ตรวจสอบการลงทะเบยีนนักวิจัย”  

วัตถุประสงค : ใชสําหรบัแสดงรายการการคนหานกัวิจยั และตรวจสอบรายชื่อนกัวิจยัที่ข้ึนทะเบียน

นักวจิัยแลว 

ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้

1. คลิกเลือกเมน ู“ตรวจสอบการลงทะเบียนนักวจิัย”  ดังรูปที่ 3 – 6 จะปรากฏหนาจอ 

 ดังรูปที่ 3 – 10  

 

 

(รูปที่ 3 – 10) 
 

2. จะปรากฏรายชื่อนักวิจัยบางสวนทีม่ีการกรอกขอมูลผาน Web ผูใชระบบ (User) จะทาํหนาที่

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและทําการ “บันทกึ” เขาสูระบบขอมูลนักวิจัยในฐานขอมูล 

รายชื่อที่ปรากฏในตารางจะถูกนาํออกไมแสดงใหเห็น และหากตองการยกเลิกการแสดงขอมูล

จาก Web ใหคลิกปุม “ยกเลิกขอมูลจาก web” ขอมูลกจ็ะหายไป 

3. ในกรณีที่ตองการคนหารายชื่อนักวิจัยทานอื่นในฐานขอมูล ดําเนินการโดยนาํ cursor ไปวาง

ไวหนาลําดับที่ไมมีขอมูลใน record และ double click จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3 – 11 
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(รูปที่ 3 – 11) 

4. หากตองการจะคนหารายชื่อนักวจิัย ขอใหทานคยีรายละเอียดนกัวิจยัเฉพาะขอมูลที่ตองการ

จํากัดขอมูล ดําเนนิการโดยนํา cursor ไปวางไวในตําแหนงที่ตองการเมื่อแนใจวาขอความที่

ตองการคนถูกตอง และถาหากไมแนใจวาขอความที่ระบุไวนั้นจะถกูตองหรือไม ทานสามารถ

คนหาในลักษณะของ Wild Card โดยใชเครื่องหมาย % หรือ _ นาํหนาขอความ และ/หรือ 

ตามหลงัขอความที่ทานตองการจะคนหา โปรแกรมจะทําการคนหารายชื่อที่เกี่ยวของกับคําๆ 

นั้นมาปรากฏใหเหน็ เชน ตองการคนหาจากชื่อนักวจิยัที่มีคําวา “เพ็ญ” อยูใหคีย “%เพ็ญ” 

หรือ “เพ็ญ%” และคลิกปุม “คนหา” หรือกดปุม “Ctrl  F” บน keyboard โปรแกรมจะทาํการ

คนหาผูที่มีรายชื่อนักวิจัยที่เกี่ยวของกับคําวา “เพ็ญ” มาแสดงใหเหน็เพื่อที่จะไดสามารถเลือก

นักวจิัยที่ตองการได ดังรูปที ่3 – 12 

 
(รูปที่ 3 – 12) 
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5. หลังจากนั้นใหคลิกเลือกชื่อนักวจิัยที่ตองการ โดยนํา cursor ไปไวในตําแหนงของชื่อนกัวิจยั

ทานนัน้ และกด double click จะปรากฏขอมูลนักวจิัยพื้นฐาน ดังรูปที่ 3 – 13 แตไมสามารถ

แกไขรายละเอียดตางๆ ได แตหากตองการจะแกไขสามารถดําเนนิการไดในหวัขอที่ 1 “นักวจิัย”  

 
(รูปที่ 3 – 13) 

 

6. และหากตองการออกจากหนาจอเพิ่ม-แกไข ขอมูลนักวจิัย ใหคลิกปุม “กลับ” หรือกด “Ctrl X”

บน keyboard โปรแกรมจะกลับหนาจอ “ตรวจสอบการลงทะเบียนนกัวจิัย”  

7. และหากตองการจะออกจากหนาจอ “ตรวจสอบการลงทะเบยีนนักวิจยั” ใหคลิกปุม “กลับสู

เมนหูลัก” หรือกด “Ctrl X” โปรแกรมจะกลับหนาจอหลกั 

 
• หัวขอที่ 3  “จังหวัด”  

วัตถุประสงค : ใชสําหรับแสดงรายการการคนหารายชื่อจงัหวัดในประเทศไทย   

ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้

1. คลิกเลือกเมน ู“จังหวัด”  ดังรูปที่ 3 – 6 จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3 – 14  

2. ระบบจะกําหนดรหัสจังหวดัแตละจังหวดัแตกตางกนั เพื่อการอางองิการใชงาน สามารถแกไข/

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงได  

3. โดย double click คลิกเลือกจังหวัดที่ตองการคนหา ชื่อจังหวัดนัน้จะปรากฏใหเห็นในชอง

จังหวัดเพื่อที่จะสามารถแกไข/เปลี่ยนแปลงได หรือในกรณีที่ตองการเพิ่มเติมจงัหวัดก็สามารถ

ดําเนนิการไดในชองนี้เชนกนั  
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4. หรือหากตองการจะ “ลบ” ใหคลิกเลือกจังหวัดที่ตองการจะลบขอมูลออกจากฐานขอมูล และ

คลิกปุม “ลบ” ชื่อจังหวัดนัน้ ๆ จะถูกลบออกจากฐานขอมูล  

5. และเมื่อทําการแกไข/เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลงแลวใหคลิกปุม “บันทึก” เพือ่บันทกึการทาํงานทุก

ระบบเขาสูระบบฐานขอมูลจังหวัด 

6. และเมื่อตองการออกจากหนาจอใหคลิกปุม “ปดหนาตาง” จะกลับเขาสูหนาจอหลกั 

 
(รูปที่ 3 – 14) 

 
• หัวขอที่ 4  “อําเภอ”  

วัตถุประสงค : ใชสําหรับแสดงรายการการคนหารายชื่ออําเภอในแตละจังหวดัในประเทศไทย   

ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้

1. คลิกเลือกเมน ู“อําเภอ”  ดังรูปที่ 3 – 6 จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3 – 15  

2. ระบบจะกําหนดรหัสอําเภอของแตละจังหวัดแตกตางกนั เพื่อการอางอิงการใชงาน สามารถ

แกไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงได  

3. โดยคลิกเลือกจังหวัดที่ตองการคนหาในชองชื่อจังหวัด เมื่อเลือกจังหวดัแลวจะปรากฎรายชื่อ

อําเภอใหเหน็ ให double click เลือกรายชือ่อําเภอเพื่อทีจ่ะสามารถแกไข/เปลี่ยนแปลงได 

หรือในกรณีทีต่องการเพิ่มเติมชื่ออําเภอกส็ามารถดาํเนนิการไดในชองอําเภอ  
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4. หรือหากตองการจะลบ ใหคลิกเลือกอําเภอที่ตองการจะลบขอมูลออกจากฐานขอมลู และ

คลิกปุม “ลบ” ชื่ออําเภอนั้น ๆ จะถูกลบออกจากฐานขอมูล  

5. และเมื่อทําการแกไข/เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลงแลวใหคลิกปุม “บันทึก” เพือ่บันทกึการทาํงานทุก

ระบบเขาสูระบบฐานขอมูลอําเภอ 

6. และเมื่อตองการออกจากหนาจอใหคลิกปุม “ปดหนาตาง” จะกลับเขาสูหนาจอหลกั 

 
(รูปที่ 3 – 15) 

 

• หัวขอที่ 5  “ตําแหนงทางวิชาการ”  

วัตถุประสงค : ใชสําหรับแสดงรายการการคนหารายชื่อขอมูลตําแหนงทางวชิาการ   

ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้

1. คลิกเลือกเมน ู“ตําแหนงทางวิชาการ”  ดังรูปที่ 3 – 6 จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3 – 16  

2. ระบบจะกําหนดรหัสตําแหนวของแตละตาํแหนงทางวิชาการแตกตางกัน เพื่อการอางอิงการ

ใชงาน สามารถแกไข/เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลงได  

3. โดย double click เลือกตําแหนงที่ตองการคนหาในชองชือ่ตําแหนง เมือ่เลือกตําแหนงแลวจะ

ปรากฏชื่อยอตําแหนงทางวชิาการใหเหน็ พรอมทัง้บอกวาตําแหนงทางวิชาการนั้น อยูในสาย

งานอะไร เชน เมื่อคลิกเลือกตําแหนง “อาจารย” จะแสดงชื่อยอคือ “อ.” และบอกลักษณะสาย

งานคือ สาย ก  
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4. หากตองการแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม สามารถดาํเนนิการได 

5. หรือหากตองการจะลบ ใหคลิกเลือกชื่อตําแหนงที่ตองการจะลบขอมลูออกจากฐานขอมูล 

และคลิกปุม “ลบ” ชื่อตําแหนงนั้น ๆ จะถกูลบออกจากฐานขอมูล  

6. และเมื่อทําการแกไข/เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลงแลวใหคลิกปุม “บันทึก” เพือ่บันทกึการทาํงานทุก

ระบบเขาสูระบบฐานขอมูลตําแหนงทางวชิาการ 

7. และเมื่อตองการออกจากหนาจอใหคลิกปุม “ปดหนาตาง” จะกลับเขาสูหนาจอหลกั 

 
(รูปที่ 3 – 16) 

 

• หัวขอที่ 6  “วิทยาเขต”  

วัตถุประสงค : ใชสําหรับแสดงรายการการคนหารายชื่อวทิยาเขตของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร   

ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้

1. คลิกเลือกเมน ู“วิทยาเขต”  ดังรูปที่ 3 – 6 จะปรากฏหนาจอดังรูปที ่3 – 17  

2. ระบบจะกําหนดรหัสวทิยาเขตแตกตางกนั เพื่อการอางอิงการใชงาน สามารถแกไข/เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลงได  

3. โดย double click คลิกเลือกวิทยาเขตที่ตองการคนหา ชือ่วิทยาเขตนัน้จะปรากฏใหเห็นใน

ชองวทิยาเขตเพื่อที่จะสามารถแกไข/เปลี่ยนแปลงได หรือในกรณีที่ตองการเพิ่มเติมวิทยาเขต

ก็สามารถดําเนินการไดในชองนี้เชนกนั  



 
 

 

 KURDI: Research Management System, KURM                                                                                                  172

4. หรือหากตองการจะ “ลบ” ใหคลิกเลือกวทิยาเขตที่ตองการจะลบขอมูลออกจากฐานขอมูล 

และคลิกปุม “ลบ” ชื่อวทิยาเขตนั้น ๆ จะถกูลบออกจากฐานขอมูล  

5. และเมื่อทําการแกไข/เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลงแลวใหคลิกปุม “บันทึก” เพือ่บันทกึการทาํงานทุก

ระบบเขาสูระบบฐานขอมูลวิทยาเขต 

6. และเมื่อตองการออกจากหนาจอใหคลิกปุม “ปดหนาตาง” จะกลับเขาสูหนาจอหลกั 

 
(รูปที่ 3 – 17) 

 

• หัวขอที่ 7  “คณะ/สถาบนั/สาํนกั”  

วัตถุประสงค : ใชสําหรับแสดงรายการการคนหารายชื่อคณะ/สถาบัน/สํานกัของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้

1. คลิกเลือกเมน ู“คณะ/สถาบนั/สาํนัก”  ดังรูปที่ 3 – 6 จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3 – 18  

2. ระบบจะกําหนดรหัสคณะ/สถาบนั/สํานักแตกตางกนั เพื่อการอางอิงการใชงาน สามารถ

แกไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงได  

3. โดย double click คลิกเลือกคณะ/สถาบนั/สํานักที่ตองการคนหา ชื่อคณะ/สถาบัน/สํานักนัน้

จะปรากฏใหเห็นในชองคณะ/สถาบัน/สํานักเพื่อที่จะสามารถแกไข/เปลี่ยนแปลงได หรือใน

กรณีที่ตองการเพิ่มเติมคณะ/สถาบนั/สํานกัก็สามารถดําเนินการไดในชองนี้เชนกนั  
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4. หรือหากตองการจะ “ลบ” ใหคลิกเลือกคณะ/สถาบัน/สํานักที่ตองการจะลบขอมูลออกจาก

ฐานขอมูล และคลิกปุม “ลบ” ชื่อคณะ/สถาบัน/สํานักนัน้ ๆ จะถูกลบออกจากฐานขอมูล  

5. และเมื่อทําการแกไข/เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลงแลวใหคลิกปุม “บันทึก” เพือ่บันทกึการทาํงานทุก

ระบบเขาสูระบบฐานขอมูลคณะ/สถาบนั/สํานัก 

6. และเมื่อตองการออกจากหนาจอใหคลิกปุม “ปดหนาตาง” จะกลับเขาสูหนาจอหลกั 

 
(รูปที่ 3 – 18) 

 

• หัวขอที่ 8  “ภาควชิา/ฝาย/ศนูย/สถานวีจิัย”  

วัตถุประสงค : ใชสําหรับแสดงรายการการคนหารายชื่อภาควิชา/ฝาย/ศูนย/สถานีวิจยัของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร   

ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้

1. คลิกเลือกเมน ู“ภาควชิา/ฝาย/ศนูย/สถานวีิจัย”  ดังรูปที ่3 – 6 จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3 – 19  

2. เมื่อเขาสูหนาจอใหในลําดับแรกคลิกเลือกคณะ/สถาบนั/สํานัก จะปรากฏรายชื่อคณะ/สถาบัน/

สํานักใหเลือกเพื่อแสดงรายชื่อ ภาควิชา/ฝาย/ศูนย/สถานีวิจยั 

3. ระบบจะกําหนดรหัสภาควชิา/ฝาย/ศูนย/สถานวีิจัยแตกตางกัน เพื่อการอางอิงการใชงาน 

สามารถแกไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงได  

4. โดย double click คลิกเลือกภาควิชา/ฝาย/ศูนย/สถานีวิจยัที่ตองการคนหา จะปรากฎขอมูล

พื้นฐานของ ทีอ่ยู จังหวัด อําเภอ ของภาควิชา/ฝาย/ศูนย/สถานีวจิัยนัน้ใหเหน็เพื่อที่จะ
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สามารถแกไข/เปลี่ยนแปลงได หรือในกรณทีี่ตองการเพิ่มเติมภาควิชา/ฝาย/ศูนย/สถานวีิจัยก็

สามารถดาํเนนิการไดในชองนี้เชนกนั  

5. หรือหากตองการจะ “ลบ” ใหคลิกเลือกภาควิชา/ฝาย/ศูนย/สถานีวจิัยที่ตองการจะลบขอมูล

ออกจากฐานขอมูล และคลิกปุม “ลบ” ชื่อภาควิชา/ฝาย/ศูนย/สถานีวิจยันัน้ ๆ จะถูกลบออก

จากฐานขอมลู  

6. และเมื่อทําการแกไข/เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลงแลวใหคลิกปุม “บันทึก” เพือ่บันทกึการทาํงานทุก

ระบบเขาสูระบบฐานขอมูลภาควิชา/ฝาย/ศูนย/สถานีวิจยั 

7. และเมื่อตองการออกจากหนาจอใหคลิกปุม “ปดหนาตาง” จะกลับเขาสูหนาจอหลกั 

 
(รูปที่ 3 – 19) 
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 สวนที่ 2:  เมนู แบบนําสงขอเสนองานวิจัย 
วัตถุประสงค :  เพื่อใชสําหรับกรอกขอมูลโครงการวิจัยทั้งในลักษณะของโครงการวิจัยใหมและ

โครงการวิจัยตอเนื่อง รวมทั้งเพื่อการแกไขขอเสนอโครงการวิจัยที่นักวิจัยไดกรอกขอมูลผานระบบเว็บไซต

แลว ซึ่งการดําเนินการตาง ๆ จะเปนการนําเขาสูระบบฐานขอมูลหนวยงาน     

 การเขาสูหนาจอการทํางาน : ผูใชงานระบบ (User) สามารถเขาสูหนาจอในเมนูที่ 2 แบบนําสง

ขอเสนองานวิจัย ไดหลังจากที่ login เขาสูระบบฐานขอมูล KURM แลว โดยคลิกเลือกเมนูที่ 2 “แบบนําสง

ขอเสนองานวิจัย” ดังรูปที่ 3 – 20  

 
(รูปที่ 3 – 20) 

 
 อธิบายหนาจอ สวนที่ 2: แบบนําสงขอเสนองานวิจัย: โดยมีรายละเอียดของหนาจอดังนี้ 

1. หัวขอ “แบบนาํสงขอเสนองานวิจัย (ใหม)”   ใชสําหรับกรอกขอมูลโครงการวิจัยในลกัษณะ

โครงการวิจยัใหม ซึง่จะเปนการนาํเขาขอมูลมาจากการลงทะเบียนขอเสนอการวิจัยผานระบบ

เว็บไซตในลักษณะโคงการวจิัยใหม ซึ่งนักวิจัยจะเปนผูดําเนนิการ หากแตนักวิจยัไมทราบ

ดําเนนิการผานเวบ็ไซตไดผูใชระบบจะตองเปนผูดําเนนิการแทน  

2. หัวขอ “แบบนาํสงขอเสนองานวิจัย (ตอเนือ่ง)”   ใชสําหรับกรอกขอมูลโครงการวิจยัในลักษณะ

โครงการวิจยัตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการนาํเขาขอมูลมาจากการลงทะเบยีนขอเสนอการวิจัยผาน

ระบบเว็บไซตในลักษณะโครงการวิจยัตอเนื่อง ซึ่งนักวิจยัจะเปนผูดําเนินการ หากแตนักวิจยั

ไมทราบดําเนนิการผานเว็บไซตไดผูใชระบบจะตองเปนผูดําเนนิการแทน  
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3. หัวขอ “แกไขแบบนําสงขอเสนองานวิจัย”  ใชสําหรับการแกไขขอมูลของโครงการวิจัยทั้งใน

ลักษณะโครงการวิจยัใหมและโครงการวิจยัตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการดําเนินการภายหลังจากที่ได

มีการนาํเขาขอมูลมาจากการลงทะเบียนขอเสนอการวจิัยผานระบบเว็บไซต และโดยการ

นําเขาขอมูลโดยผูใชระบบ  

 

• หัวขอที่ 1  “เพิ่มแบบนาํสงขอเสนองานวิจยั (ใหม)”  
วัตถุประสงค: ใชสําหรับกรอกขอมลูโครงการวิจยัในลกัษณะโครงการวิจัยใหม ซึง่จะเปนการนาํเขา

ขอมูลมาจากการลงทะเบยีนขอเสนอการวจิัยผานระบบเว็บไซตในลกัษณะโคงการวิจยัใหม ซึง่นักวิจัยจะเปน

ผูดําเนนิการ เวนแตนกัวิจยัไมสามารถดําเนนิการผานเวบ็ไซตไดผูใชระบบจะตองเปนผูดําเนนิการแทน  

 การนาํเขาขอเสนอการวจิยัในลกัษณะโครงการวิจัยเดี่ยว (โครงการวิจัยใหม)  

ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้

1. คลิกเลอืกเมนู “แบบนําสงขอเสนองานวจิัย (ใหม)”  ดังรูปที่ 3 – 20 จะปรากฏหนาจอดังรูปที ่

3 – 21 เพื่อดําเนนิการกรอกขอมูลใหครบถวนทกุหวัขอ ในลกัษณะการเสนอขอโครงการวิจยัใหม 

จําแนกเมนยูอยออกเปนดงันี ้

 
(รูปที่ 3- 21) 

1.1)   เมนูยอย “ลักษณะโครงการ” 

1.2)   เมนูยอย “คณะผูรวมวิจยั” 
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1.3)   เมนูยอย “ประเภทโครงการวจิัย” 

1.4)   เมนูยอย “งบประมาณ” 

1.5)   เมนูยอย “ขอมูลสภาวิจัย” 

1.6)   เมนูยอย “ขอมูลสภาวิจัย 2” 

1.7)  เมนูยอย “ขอมูลสภาวิจัย 3” 

1.8)   เมนูยอย “ผลผลิต” 

1.9)   เมนูยอย “ผลลัพธ” 

1.10)   เมนูยอย “คียเวิรด-สาระสําคัญ” 

1.11)  เมนูยอย “Upload Document” 

2. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “ลักษณะโครงการ” ดังรูปที่ 3 – 21 เพื่อกรอกขอมูลใหครบถวน ดังนี ้

2.1)   คลิกเลือก “หัวหนาโครงการวิจัย” จะปรากฏหนาจอการคนหานกัวิจัยภายใน มก.  

 ปรากฏดังรูปที่ 3 – 22 

• ทําการคนหารายชื่อนักวิจยัที่ตองการ โดยสามารถกาํหนดเปาหมายการคนหาได 3 

ทางเลือก คือ ชื่อ, นามสกุล และ E-mail  *ขอสังเกต หากไมแนใจวาการคนหาทั้ง 3 

ทางเลือกจะถกูตองทัง้หมด ใหพิมพเฉพาะสวนที่แนใจเทานัน้ เพราะจะงายตอการ

คนหารายชื่อนักวจิัย มก.* 

• เมื่อปรากฏชื่อนักวจิัยที่ตองการจะคนหาแลวใหคลิกเลือกโดยคลิกปุม “รหัสนักวจิยั” 

ชื่อของนักวิจัยทานนัน้จะปรากฏใหเห็น ดังรูปที่ 3 - 23 

  

 

 

 

 

 

 

 

   (รูปที่ 3 – 22)      (รูปที่ 3 – 23) 

2.2)  คลิกเลือก “ประเภทโครงการวิจัย” ดังรูปที ่3 – 21 โดยคลกิเลือกประเภทโครงการใน 

 ลักษณะ “โครงการวิจยัเดี่ยว” 

2.3) กําหนดหัวขอเร่ืองที่ตองการจะทาํวิจัย พมิพลงในชอง “ชื่อโครงการวิจยั (ไทย)” ดังรูปที่ 3 – 24 

2.4) กําหนดหวัขอเร่ืองที่ตองการจะทาํวิจัย พิมพลงในชอง “ชื่อโครงการวิจยั (อังกฤษ)” ดังรูปที่ 3 – 24 
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(รูปที่ 3 – 24) 

2.5) กําหนดปเร่ิมตน และระบุจํานวนปทั้งหมดที่ตองการจะทําวิจัยตลอดโครงการวิจัย และ

ระบุระยะเวลาทําวิจัยประจาํปงบประมาณ โดยใหระบุวนัที่เร่ิมตน และวันที่ส้ินสุดการทํา

วิจัยในปงบประมาณที่เสนอขอรับทุน  เชน 

ปงบประมาณ 2553  วันที่เร่ิมตนโครงการ คือ วนัที่ 1 ตุลาคม 2552  

วันที่ส้ินสุดโครงการ คือ วนัที ่30 กันยายน 2553 

2.6)  ระบุสถานทีท่าํการวิจัย  

2.7)  ระบุเหตุผล / ความจาํเปนในการดําเนนิการวิจัย 

 เมื่อกรอกขอมลูครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “คณะผูรวมวิจัย” เพื่อดําเนินการในขัน้ตอนตอไป 
 

3. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “คณะผูรวมวิจัย” ดังรูปที่ 3 – 25 เพื่อกรอกขอมูลใหครบถวน ดังนี ้

 
รูปที่ 3 - 25 
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3.1)   คลิกเลือก “คณะผูรวมวิจยัภายใน มก.” จะปรากฏหนาจอการคนหานักวจิัยภายใน มก.  

 ปรากฏดังรูปที่ 3 – 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (รูปที ่3 - 26)     (รูปที่ 3 - 27) 

• ทําการคนหารายชื่อนักวิจยัที่ตองการ โดยสามารถกาํหนดเปาหมายการคนหาได 3 
ทางเลือก คือ ชื่อ, นามสกุล และ E-mail  *ขอสังเกต หากไมแนใจวาการคนหาทั้ง 3 
ทางเลือกจะถกูตองทัง้หมด ใหพมิพเฉพาะสวนที่แนใจเทานัน้ เพราะจะงายตอการ
คนหารายชื่อนักวจิัย มก.* ดังรูปที่ 3 – 26 

• เมื่อปรากฏชื่อนักวิจัยที่ตองการจะคนหาแลวให double click เลือกชื่อนักวิจัย ชื่อของ
นักวจิัยทานนัน้จะปรากฏ พรอมทั้งใหคลิกเลอืก “ประเภทผูรวมโครงการวิจยั”  ดังรูปที่ 3 - 27 

• หากตองการจะเพิ่มเติมผูรวมโครงการที่เปนนกัวิจยั มก. ใหครบตามจาํนวนที่ระบุใน
ขอเสนอการวิจยั สามารถทาํซ้าํตามขัน้ตอนขางตนจนครบตามจํานวนนักวจิัย มก. ทัง้หมด 

3.2) ดําเนนิการกรอกรายชื่อนักวจิัย “คณะผูรวมวิจัยภายนอก มก.” ดังรูปที่ 3 – 25  
• พิมพรายชื่อคณะผูรวมวิจยัภายนอก มก. ในชองที่ระบุไว  
• เลือกประเภทผูรวมโครงการวิจัย ดังรูปที ่3 – 28 
• พิมพชื่อหนวยงานของคณะผูรวมวจิัยภายนอก มก. ในชองที่ระบุไว ดังรูปที่ 3 – 29 

  

 

 

 

 

 

 

        (รูปที่ 3 – 28)        (รูปที่ 3 – 29)  
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 เมื่อกรอกขอมลูครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ประเภทโครงการวิจยั” เพื่อกําหนดประเภท 

 โครงการวิจยัในขั้นตอนตอไป 

 

4. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “ประเภทโครงการวิจัย” ดังรูปที่ 3 – 30 ดังนี้ 

 
(รูปที่ 3 – 30) 

 4.1) ประเภทโครงการวิจยั แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี ้

 ระดับ  1  แบงเปน 6 กลุมเลอืก ดังรูปที ่3 - 30 

  -  โครงการวิจยั 3 สาขา 

  -  โครงการวิจยัและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน 

  -  โครงการวิจยัสถาบนัเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

  -  โครงการวิจยัและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชงิบูรณาการเพื่อการแขงขันฯ 

  -  โครงการศูนยความเปนเลศิทางวิชาการ 

  -  โครงการวิจยัรวมภาครัฐและเอกชน 

  โดยทัง้ 6 กลุมเลือก สามารถกําหนดกลุมเลือกใน ระดับ 2 และ 3 ดังนี ้

 ระดับ 1 เลือก โครงการวิจัย 3 สาขา จะตองกําหนดกลุมเลือก ดังนี ้

   ระดับ 2 - โครงการวิจยัสาขาเกษตรศาสตร 

     - โครงการวิจยัสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     - โครงการวิจยัสาขาสงัคมและพฤติกรรมศาสตร 

  ระดับ 1 เลือก โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจยัสูประชาชน จะตองกําหนดกลุมเลอืก ดังนี ้
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   ระดับ 2 - โครงการวิจยัสาขาเกษตรศาสตร 

     - โครงการวิจยัสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     - โครงการวิจยัสาขาสงัคมและพฤติกรรมศาสตร 

  ระดับ 1 เลือก โครงการวิจัยสถาบนัเพื่อพฒันาคุณภาพ จะตองกาํหนดกลุมเลือก ดังนี ้

   ระดับ 2 - โครงการวิจยัสาขาเกษตรศาสตร 

     - โครงการวิจยัสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     - โครงการวิจยัสาขาสงัคมและพฤติกรรมศาสตร 

  ระดับ 1 เลือก โครงการวิจัยและพัฒนาเพือ่เพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแขงขันฯ  

  จะตองกาํหนดกลุมเลือก ดังนี ้

   ระดับ 2  - โครงการวิจยัเพื่อพัฒนาหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ (SRU) 

    ระดับ 3 - โครงการวิจยัสาขาเกษตรศาสตร 

     - โครงการวิจยัสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     - โครงการวิจยัสาขาสงัคมและพฤติกรรมศาสตร 

   ระดับ 2  - โครงการวิจยัเสริมสรางขดีความสามารถในการแขงขัน 

    ระดับ 3 - โครงการวิจยัสาขาเกษตรศาสตร 

     - โครงการวิจยัสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     - โครงการวิจยัสาขาสงัคมและพฤติกรรมศาสตร 

   ระดับ 2  - โครงการทุนสมทบเพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขัน 

    ระดับ 3 - โครงการวิจยัสาขาเกษตรศาสตร 

     - โครงการวิจยัสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     - โครงการวิจยัสาขาสงัคมและพฤติกรรมศาสตร 

  ระดับ 1 เลือก โครงการศนูยความเลิศทางวิชาการ จะตองกําหนดกลุมเลือก ดังนี ้

  ระดับ 2  - โครงการสนบัสนุนงานวจิยัระดับบัณฑติศึกษา 

    ระดับ 3 - โครงการวิจยัสาขาเกษตรศาสตร 

     - โครงการวิจยัสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     - โครงการวิจยัสาขาสงัคมและพฤติกรรมศาสตร 

   ระดับ 2  - โครงการสนบัสนุนทนุวิจัยเพื่อพัฒนานกัวิจัยรุนใหม 

    ระดับ 3 - โครงการวิจยัสาขาเกษตรศาสตร 

     - โครงการวิจยัสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     - โครงการวิจยัสาขาสงัคมและพฤติกรรมศาสตร 

  ระดับ 1 เลือก โครงการวิจัยรวมภาครัฐและเอกชน จะตองกําหนดกลุมเลือก ดังนี ้
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   ระดับ 2 - โครงการวิจยัสาขาเกษตรศาสตร 

    - โครงการวิจยัสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

    - โครงการวิจยัสาขาสงัคมและพฤติกรรมศาสตร 

เมื่อทําการเลอืกประเภทโครงการวิจยัและกําหนดประเภทโครงการในแตละระดับครบถวนแลว 

ใหกําหนดกลุมเปาหมายการวิจัยในแตประเภทโครงการวิจัย 

  4.2) 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 – 31 

 
(รูปที่ 3 -31) 
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• กลุมเปาหมายที่รับการถายทอด ประเภทโครงการวิจยัและถายทอดงานวิจยัสู

ประชาชน ดังนี ้

เกษตรกร 

ผูประกอบการ 

นักเรียนนกัศึกษา 

ประชาชนทัว่ไป 

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

สามารถคลิกเลือกเปาหมายที่รับการถายทอดไดอยางนอย 1 เปาหมาย ดังรูปที่ 3 – 32 

 

 
(รูปที่ 3 - 32) 

 

 เมื่อดําเนนิการครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “งบประมาณ” เพื่อดําเนนิการในขั้นตอนตอไป 
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5. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “งบประมาณ” ดังรูปที่ 3 – 33 ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี ้

 
(รูปที่ 3 - 33) 

 

5.1) คลิกเลอืก “หนวยงานหลกัที่รับผิดชอบโครงการวิจยั” จาํแนกหนวยงานออกเปน 2 ระดบั  

 ปรากฏดังรูปที่ 3 – 33 

• คลิกเลือกระดับ คณะ/สํานัก/สถาบนั 

• คลิกเลือกระดับ ภาควิชา/ฝาย/ศูนย/สถานีวิจยั 

5.2) คลิกเลอืก “แหลงทนุ” ซึ่งจะกาํหนดไวเพยีง ทุนอุดหนนุวิจยั มก. 

5.3) ดําเนนิการกรอกขอมูล “งบประมาณของโครงการวิจยั” ข้ันตอนดังนี ้

• กําหนดหมวด คาจางชัว่คราว หากตองการจะเสนอขอตองดําเนนิการ  

- กําหนด “ระดับการศึกษา”  

- กําหนดชื่อ “ตําแหนง”  

- ระบุ “จํานวน (คน)”  

- กําหนด “ระยะเวลาการจาง (เดือน)” ตองไมเกิน 12 เดือน  

- ระบุ “เงินเดือน (บาท)” โดยอัตราเงินตองเปนไปตามขอกําหนดของทางราชการ 

- “จํานวนเงนิ (บาท)” โปรแกรมจะคํานวณยอดเงินรวมในระบบอัตโนมัติ 
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หากตองการจะเสนอขอหมวดคาจางชัว่คราวหลายอัตรา สามารถทําซ้ําขั้นตอนได 

จนครบตามจาํนวนที่ระบุไวในขอเสนอการวิจัย (ดังรูปที ่3 – 34) 

 
(รูปที่ 3 – 34) 

• กําหนดหมวด คาครุภัณฑ หากตองการจะเสนอขอตองดําเนนิการ  

- กําหนด “รายการครุภัณฑ” ที่ตองการจะเสนอขอจัดซื้อจัดจาง 

- ระบุ ”จํานวน (ชิ้น)”  

- ระบุ “ราคา/หนวย (บาท)”  

- “จํานวนเงนิ (บาท)” โปรแกรมจะคํานวณยอดเงินรวมในระบบอัตโนมัติ 

หากตองการจะเสนอขอหมวดคาครุภัณฑหลายรายการ สามารถทาํซ้ําขั้นตอนได 

จนครบตามจาํนวนที่ระบุไวในขอเสนอการวิจัย (ดังรูปที ่3 – 35) 

 
(รูปที่ 3 – 35) 

 

• กําหนดหมวด คาสิ่งกอสราง หากตองการจะเสนอขอตองดําเนินการ  

- กําหนด “รายการสิ่งกอสราง” ที่ตองการจะเสนอขอจัดซือ้จัดจาง 

- ระบุ ”จํานวน (ชิ้น)”  

- ระบุ “ราคา/หนวย (บาท)”  

- “จํานวนเงนิ (บาท)” โปรแกรมจะคํานวณยอดเงินรวมในระบบอัตโนมัติ 
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หากตองการจะเสนอขอหมวดคาครุภัณฑหลายรายการ สามารถทาํซ้ําขั้นตอนได 

จนครบตามจาํนวนที่ระบุไวในขอเสนอการวิจัย (ดังรูปที ่3 – 36) 

 
(รูปที่ 3 – 36) 

• กําหนดหมวด คาวัสดุ/ใชสอย/ตอบแทน ตองระบุตัวเลขรวมของหมวดคาวัสดุ/ 

ใชสอย/ตอบแทน ใหตรงกับขอเสนอการวจิัย   

• กําหนดหมวด คาสาธารณูปโภค ตองระบุตัวเลข โดยคิดคํานวณ 5% จาก

งบดําเนินการไมรวมหมวดคาครุภัณฑ ทีดิ่น และสิ่งกอสราง และคาจางชั่วคราว 

และเมื่อกรอกตัวเลขแลวจะปรากฏสวนของการระบุ “หนวยงานที่รับคาสาธารณูปโภค” 

โดยจะตองทําการคนหาหนวยงานเพื่อรับคาสาธารณูปโภค หลังจากนั้นคลิกปุม “OK” 

หนวยงานที่ไดเลือกไว จะปรากฏลงในสวนของหนวยงานที่รับคาสาธารณูปโภค  

ดังรูปที่ 3 – 37 

 
(รูปที่ 3 – 37) 
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• กําหนดหมวด คาตอบแทนนักวิจยั (เฉพาะโครงการวิจยั 3 สาขา) ตองระบุตัวเลข 

โดยคิดคํานวณ 10% จากงบดาํเนินการไมรวมหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และ

ส่ิงกอสราง และคาจางชั่วคราว ดังรูปที่ 3 – 38 

• ระบุ “งบประมาณตลอดการวิจยั” โดยระบุตัวเลขที่เปนยอดรวมทัง้หมดของการ

เสนอขอในกรณีที่เปนการเสนอขอ 1 ป ตัวเลขที่ระบุจะตองเปนตวัเลขเดียวกนักับ

ยอดรวมการคาํนวณของหมวดคาใชจายตาง ๆ ของปที่เสนอขอ แตหากเสนอขอ

มากกวา 1 ป ใหบวกรวมยอดเสนอขอทุกป ระบุไวในสวนของงบประมาณตลอด

การวิจยั ดังรูปที่ 3 – 38 

 
(รูปที่ 3 – 38) 

 

 เมื่อดําเนนิการครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ขอมูลสภาวจิัย” เพื่อดําเนนิการในขั้นตอนตอไป 
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6. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “ขอมูลสภาวิจัย” ดังรูปที่ 3 – 39 ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี ้

 
(รูปที่ 3 - 39) 

 

6.1) คลิกเลอืก “ประเภทการวิจยั” แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี ้

• การวิจยัพืน้ฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ ์

• การวิจยัประยกุต 

• การพัฒนาทดลอง 

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

• สาขาวทิยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร 

• สาขาวทิยาศาสตรการแพทย 

• สาขาวทิยาศาสตรเคมีและเภสัช 

• สาขาเกษตรศาสตรและชีววทิยา 

• สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวจิัย 

• สาขาปรัชญา 

• สาขานิติศาสตร 

• สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
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• สาขาเศรษฐศาสตร 

• สาขาสังคมวิทยา 

• สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร 

• สาขาการศึกษา 

6.3) คลิกเลือก “ความสอดคลองของโครงการวิจัยกับแผนบูรณาการ” ซึ่งเปนการกําหนด

ความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยทุธศาสตรการพฒันาประเทศ ตามแผนพัฒนา

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

โดยคลิกเลือกยุทศาสตรตามแผนบูรณาการ โดยจัดเรียงลําดับความสอดคลองจากมาก

ที่สุดไปสูนอยที่สุด โดยระบหุมายเลข ทั้งนีถ้ามีความสอดคลองมากที่สุดจะเปนยุทธศาสตร

หลักใหระบุหมายเลข 1 และทุกลําดับยุทธศาสตรใหเลือกเปาประสงคของแตละยุทธศาสตร 

ดังรูปที่ 3 – 40 

 
 

(รูปที่ 3 - 40) 

 

 เมื่อดําเนนิการครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ขอมูลสภาวจิัย 2” เพื่อดําเนินการในขัน้ตอนตอไป 
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7. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “ขอมูลสภาวิจัย 2” ดังรูปที่ 3 – 41 ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี ้

 
(รูปที่ 3 – 41) 

 

7.1) คลิกเลอืก “ขอมูลสภาวิจยั 2” ปรากฏหนาจอดังรูปที ่3 – 41  

• 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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8. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “ขอมูลสภาวิจัย 3” ดังรูปที่ 3 – 42 ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี ้

 
(รูปที่ 3 – 42) 

 

8.1) คลิกเลอืก “ขอมูลสภาวิจยั 3” ปรากฏหนาจอดังรูปที ่3 – 42 

• ระบุ “ความสอดคลองของแผนงานวจิัยกบันโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

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

• จากลําดับที่ 1 เมื่อเลือกยทุธศาสตรใดยทุธศาสตรหนึง่แลว จะตองทาํการเลือก  

“กุลยุทธ” ของยุทธศาสตรนัน้ ๆ ใหเหมาะสม พรอมกับเลือก “แผนงานวิจยั” วาเขา

กับแผนงานวจิัยใด 

8.2) ระบุ “ความสอดคลองของแผนงานวิจัยกบักลุมเร่ืองที่ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและ 

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

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

มีการใชสัตวทดลอง และมีการทดลองในมนุษย ซึง่เปนสวนหนึ่งของวัตถุประสงคของ

ระเบียบวิธีวิจัย ขอใหระบุชนิดและประเภทของสัตวทดลองดวย และระบุวาหากทําในมนษุย

ทําโดยวิธีการใด โดยระบุรายละเอียดโดยสังเขป เพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

 

 เมื่อดําเนนิการครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ผลผลิต” เพือ่ดําเนนิการในขั้นตอนตอไป 
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9. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “ผลผลิต” ดังรูปที่ 3 – 43 ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

 
(รูปที่ 3 - 43) 

9.1) คลิกเลือก “ผลผลิต”  เพื่อระบุผลผลิตจากการวิจัย(Output) โดยแตละหัวขอหากมีการ

เลือกคลิกแลว จะตองอธิบายรายละเอียดของผลผลิตในแตละหัวขอที่ไดรับวามีลักษณะ

เปนอยางไรโดยสังเขป  

เมื่อกรอกขอมลูครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “ผลลัพธ” เพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไป 

 

10. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “ผลลัพธ” ดังรูปที่ 3 – 44 ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

 
(รูปที่ 3 – 44) 
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10.1) คลิกเลือก “ผลลัพธ”  เพื่อระบุผลลัพธจากการวิจัย(Outcome) โดยแตละหัวขอหากมี

การเลือกคลกิแลว จะตองอธบิายรายละเอยีดของผลลพัธในแตละหวัขอทีไ่ดรับวามีลักษณะ

เปนอยางไรโดยสังเขป  

เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว คลิกเลือกปุม “คียเวิรด-สาระสําคัญ” เพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไป 

 

11. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “คียเวิรด-สาระสําคัญ” ดังรูปที่ 3 – 45 ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

 
(รูปที่ 3 – 45) 

 

11.1) คลิกเลอืก “คียเวิรด-สาระสาํคัญ” ปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3 – 45 

• 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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12. เร่ิมดําเนินการเมนูยอย “Upload Document” ดังรูปที่ 3 – 46 ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี ้

 
(รูปที่ 3 – 46) 

12.1) คลิกเลอืก “Upload Document” ปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3 – 46 ดําเนินการแนบไฟล

ขอเสนอการวิจัย (แบบ ว-1ด) และ ไฟลสรุปสาระสําคญัขอเสนอการวิจัย (แบบ ว-1

สค) โดย upload file ขอเสนอการวิจัย และสรุปสาระสําคัญ เขาสูระบบฐานขอมลู 

online โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี ้

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

การเลือก file ที่จะบนัทึก (ไฟลขอเสนอการวิจัย และไฟลสรุปสาระสาํคัญ) โดย

จะตองตั้งชื่อใหสอดคลองกบัขอเสนอการวิจัย หลงัจากที่เลือกไฟลแลว โปรแกรม

จะแสดงรายละเอียดของไฟลที่ทาํการ upload มาแสดงใหเห็น หลงัจากนัน้ให

คลิกคําวา “บันทกึ” ไฟลทีท่าํการเลือกไวจะถูกบนัทกึเขาสูระบบ  
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 


