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ระบบทุนวจิัย 
 
การเข้าสู่ระบบ 
1. นกัวจิยัสามารถเขา้ระบบเพื่อยืน่ขอ้เสนอโครงการไดโ้ดยการเขา้สู่หนา้เวบ็ไซต ์ส านกังานพฒันาการวิจยั

การเกษตรท่ี URL:http://www.arda.or.th/จากนั้นให้คลิกท่ี Icon ยื่นขอ้เสนอและรายงานโครงการวิจยั 

ดงัรูปท่ี 1 จะปรากฏหนา้จอเขา้ระบบดงัรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 1 แสดงหนา้จอการเขา้ใชร้ะบบยืน่ขอ้เสนอโครงการและรายงานโครงการวิจยัผา่นหนา้เวบ็ไซต์

ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร 
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รูปท่ี 2 แสดงหนา้จอการเขา้ระบบ 

 

2. ผูใ้ช้สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกช่ือผูใ้ช้(E-mail) และรหัสผ่านท่ีมีสิทธิในการเข้าใช้งานระบบ  

จากนั้นกดปุ่ม  

- หากระบบไม่พบช่ือผูใ้ชง้านดงักล่าว  ระบบจะแสดงขอ้ความดงัรูปท่ี 3  

- หากจ ารหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบไม่ได้ให้คลิก ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปท่ี 4 

เพื่อใหผู้ใ้ชก้รอก E-mail เพื่อขอรหสัผา่นใหม่  

- หากยงัไม่มีช่ือผูใ้ช้งานให้ท าการสมคัรก่อน โดยคลิกท่ี 

จะปรากฏแบบฟอร์มใหก้รอกรายละเอียดขอ้มูลส่วนตวัดงัรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 3 แสดงหนา้จอการเขา้ระบบไม่ได ้

 

 
รูปท่ี 4 แสดงหนา้จอขอรหสัผา่นใหม่ 

 

3. ในการกรอกขอ้มูลลงทะเบียนผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอกขอ้มูล 4 ส่วน  โดยเฉพาะขอ้งมูลท่ีมีสัญลกัษณ์ * คือ

ขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งกรอกประกอบดว้ย 
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- ขอ้มูลเขา้สู่ระบบ  ผูใ้ชต้อ้งกรอกอีเมลข์องผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นในการเขา้ระบบในคร้ังต่อไป 

- ขอ้มูลส่วนตวั  ผูใ้ชจ้  าเป็นตอ้งกรอกขอ้มูล  ค  าน าหนา้ช่ือ (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  ช่ือ-นามสกุล 

ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  เพศ  เลขบตัรประชาชน  วนัเดือนปีเกิด  หมายเลขโทรศพัท ์ 

หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ  หมายเลขโทรสาร  ความเช่ียวชาญ  และความสนใจ 

- ท่ีอยูส่ าหรับจดัส่งเอกสาร  ผูใ้ชจ้  าเป็นตอ้งกรอกขอ้มูลช่ือหน่วยงาน  เลขท่ี  หมู่ท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน  

จงัหวดั  อ าเภอ/เขต  ต าบล/แขวง  และรหสัไปรษณีย ์ ส าหรับจดัส่งเอกสาร 

- คุณวฒิุทางการศึกษาและการท างานสามารถเพิ่มเติมไดห้ลงัจากท่ีลงทะเบียนแลว้  ประกอบดว้ย การ

ท างานปัจจุบนั (ปี พ.ศ. ท่ีเร่ิม  ต าแหน่ง  หน่วยงาน)  และคุณวฒิุการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง (คุณวฒิุ  สาขา  

สถานศึกษา  ปี พ.ศ. ท่ีจบ  ประเทศ  หวัขอ้วจิยัท่ีส าเร็จการศึกษา) 

เม่ือกรอกขอ้มูลครบแลว้กดปุ่ม  
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รูปท่ี 5 แสดงหนา้จอการลงทะเบียน 
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4. เม่ือกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้กดปุ่มลงทะเบียนจะปรากฏหนา้จอดงัรูท่ี 6 ผูใ้ชส้ ารวจขอ้มูลทุกส่วนแลว้

กดปุ่ม  หรือหากตอ้งการพิมพข์อ้มูลใหก้ดปุ่ม  แต่หากตอ้งการแกไ้ข

ขอ้มูลใหก้ดปุ่ม  

 
รูปท่ี 6 แสดงหนา้จอยนืยนัขอ้มูลส่วนบุคคล 
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5. ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขขอ้มูลไดโ้ดยกดปุ่มแกไ้ข จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 7  
 

 
รูปท่ี 7 แสดงหนา้จอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

- ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขขอ้มูลผูล้งทะเบียนโดยกดปุ่ม  จะแสดงหนา้จอดงัรูปท่ี 

8 เม่ือท าการแกไ้ขแลว้ใหก้ดปุ่ม   หรือหากตอ้งการยกเลิกการท ารายการใหก้ดปุ่ม 
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รูปท่ี 8 แสดงหนา้จอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

- ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขรหสัผา่นและอีเมลไ์ดโ้ดยกดปุ่ม  จะแสดงหนา้จอ

ดงัรูปท่ี 9 เม่ือท าการแกไ้ขแลว้ใหก้ดปุ่ม  หรือหากตอ้งการยกเลิกการท ารายการใหก้ด

ปุ่ม  

 
รูปท่ี 9 แสดงหนา้จอแกไ้ขรหสัผา่นและอีเมล์ 
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- ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขขอ้มูลท่ีอยูโ่ดยกดปุ่ม  จะแสดงหนา้จอดงัรูปท่ี 10 เม่ือท าการ

แกไ้ขแลว้ใหก้ดปุ่ม  หรือหากตอ้งการยกเลิกการท ารายการใหก้ดปุ่ม  

 
รูปท่ี 10 แสดงหนา้จอแกไ้ขขอ้มูลท่ีอยู ่

 

- สามารถเพิ่มขอ้มูลประวติัการศึกษาโดยกดปุ่ม   ระบบจะแสดงหนา้จอดงั

รูปท่ี 11  หรือท าการแกไ้ขขอ้มูลประวติัการศึกษาโดยคลิกท่ี    ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปท่ี 

12  เม่ือท าการเพิ่มหรือแกไ้ขแลว้ให้กดปุ่ม    แต่หากผูใ้ชต้อ้งการลบขอ้มูลการศึกษาให้

คลิกท่ี  ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปท่ี 13 หากตอ้งการลบให้กดปุ่ม  หรือ

หากตอ้งการยกเลิกการท ารายการใหก้ดปุ่ม  
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รูปท่ี 11 แสดงหนา้จอเพิ่มประวติัการศึกษา 

 

 
 รูปท่ี 12 แสดงหนา้จอแกไ้ขประวติัการศึกษา 
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 รูปท่ี 13 แสดงหนา้จอลบประวติัการศึกษา 

  

- สามารถเพิ่มข้อมูลประวติัการท างานโดยกดปุ่ม   ระบบจะแสดง

หนา้จอดงัรูปท่ี 14  หรือท าการแกไ้ขขอ้มูลประวติัการท างานโดยคลิกท่ี   ระบบจะแสดง

หนา้จอดงัรูปท่ี 15  เม่ือท าการเพิ่มหรือแกไ้ขแลว้ให้กดปุ่ม   แต่หากผูใ้ชต้อ้งการลบ

ขอ้มูลการท างานให้คลิกท่ี  ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรูปท่ี 16 หากตอ้งการลบให้กดปุ่ม 

 หรือหากตอ้งการยกเลิกการท ารายการใหก้ดปุ่ม  

 
รูปท่ี 14 แสดงหนา้จอเพิ่มประวติัการท างาน 



11 
 

 
รูปท่ี 15 แสดงหนา้จอแกไ้ขประวติัการท างาน 

 

 
รูปท่ี 16 แสดงหนา้จอลบประวติัการท างาน 

 

6. เม่ือผูใ้ช้เขา้สู่ระบบแลว้  ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรูปท่ี 17 แสดงโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน

ทั้ งหมดในตารางโดยจะ มีสัญลักษณ์ หมายถึง เอกสารเ ชิงหลักการ   หรือ 

หมายถึงเอกสารท่ีเป็นขอ้เสนอโครงการฉบบัเต็ม  ผูใ้ช้สามารถเลือกโครงการท่ีอยู่

ดา้นล่างของตาราง  เพื่อแสดงรายละเอียดการแจง้เตือนก าหนดส่งรายงานความคืบหน้าและประวติัการ

ด าเนินโครงการนั้น 
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รูปท่ี 17 แสดงหนา้จอหนา้หลกัของผูล้งทะเบียน 
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การยืน่แบบข้อเสนอโครงการ 
 

1. นกัวจิยัสามารถยืน่ขอ้เสนอโครงการไดโ้ดยคลิกท่ีเมนู      ดงัรูปท่ี 18  ระบบจะ

แสดงหน้าจอดงัรูปท่ี 19 ผูใ้ช้ศึกษาค าอธิบายรายละเอียดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการยื่นแบบขอ้เสนอ

โครงการวิจยัแล้วให้คลิกยอมรับขอ้ก าหนด การยื่นขอ้เสนอโครงการวิจยั เพื่อด าเนินการในขั้นตอน

ต่อไป  จากนั้นเลือกกดปุ่มยื่นแบบขอ้เสนอโครงการวิจยั  ผูใ้ช้สามารถเลือกไดว้า่ตอ้งการยื่นขอ้เสนอ

โครงการวจิยัแบบเอกสารเชิงหลกัการ (Concept Paper)  หรือยืน่ขอ้เสนอโครงการวจิยัแบบ 

ขอ้เสนอโครงการฉบบัเตม็ (Full Proposal) 

 
รูปท่ี 18 แสดงหนา้จอเมนูยืน่แบบขอ้เสนอโครงการ 

 

 

รูปท่ี 19 แสดงหนา้จอค าอธิบายเมนูยืน่ขอ้เสนอโครงการ 

 

2. เม่ือนกัวิจยัยืน่ขอ้เสนอโครงการวจิยัแบบเอกสารเชิงหลกัการ (Concept Paper)  ระบบจะแสดงหนา้จอดงั

รูปท่ี 20-22 

ผูใ้ชต้อ้งกรอกขอ้มูลดงัรูปท่ี 20 ถึงรูปท่ี 22 ดงัน้ี 

- ช่ือโครงการ  

- ขอ้มูลหวัหนา้โครงการ 

- ขอ้มูลคณะผูร่้วมวิจยั 

- ขอ้มูลหวัหนา้หน่วยสังกดั (หวัหนา้สูงสุด เช่น อธิการบดี  อธิบดี เป็นตน้) 
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- ขอ้มูลระยะเวลาและงบประมาณของโครงการ 

- หลกัการ เหตุผลความจ าเป็นและผลงานท่ีมีมาก่อน 

- วตัถุประสงคโ์ครงการ 

- แผนการด าเนินงานวจิยั 

- ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะได ้

- ผลงานท่ีส่งมอบจากโครงการวจิยั 

- ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์/พาณิชย ์

- ผลกระทบเชิงสังคม/ส่ิงแวดลอ้ม 

- สถานท่ีท าการวจิยั 

- ผูใ้ชป้ระโยชน์จากงานวจิยั 

เม่ือผูใ้ชก้รอกขอ้มูลครบแลว้ใหก้ดปุ่ม   
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รูปท่ี 20 แสดงหนา้จอยืน่ขอ้เสนอโครงการวิจยัแบบเอกสารเชิงหลกัการ (Concept Paper) 



16 
 

 

รูปท่ี 21 แสดงหนา้จอยืน่ขอ้เสนอโครงการวิจยัแบบเอกสารเชิงหลกัการ (Concept Paper) 
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รูปท่ี 22 แสดงหนา้จอยืน่ขอ้เสนอโครงการวิจยัแบบเอกสารเชิงหลกัการ (Concept Paper) 
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2.1 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้จอยืนยนัการบนัทึกขอ้มูลโครงการวจิยัดงัรูป

ท่ี 23 

 
รูปท่ี 23 แสดงหนา้จอยนืยนัการยืน่ขอ้เสนอโครงการวจิยั แบบเอกสารเชิงหลกัการ (Concept Paper) 

 

2.2 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม  ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูลและแสดงขอ้มูลในตาราง

โครงการในหนา้จอขอ้เสนอโครงการทุนวิจยัดงัรูปท่ี 24 ผูใ้ชส้ามารถคลิกท่ีช่ือโครงการท่ีแสดงใน

ตารางเพื่อแสดงรายละเอียดโครงการนั้นได ้

 
รูปท่ี 24 แสดงหนา้จอขอ้เสนอโครงการทุนวจิยั 
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2.3 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีช่ือโครงการท่ีไดท้  าการบนัทึกไป ระบบจะแสดงหนา้จอรายละเอียดโครงการท่ีผูใ้ช้

เลือกข้ึนมาดงัรูปท่ี 25 ในหนา้น้ีจะแสดงความกา้วหนา้การด าเนินงานโครงการเป็นเปอร์เซ็นต ์ 

ขอ้มูลโครงการ  คณะผูว้ิจยั  และประวติัการด าเนินงานโครงการ ผูใ้ชส้ามารถคลิกปุ่มสีน ้าเงิน

ดา้นบนเพื่อแกไ้ขขอ้เสนอโครงการ  รายงานผลการด าเนินงาน  ขอยืน่ขยายระยะเวลา  และขอ

อนุมติัโครงการได ้

 
รูปท่ี 25 แสดงหนา้จอรายละเอียดโครงการของโครงการวิจยั แบบเอกสารเชิงหลกัการ (Concept Paper) 

 

2.4 หากผูใ้ชค้ลิกท่ีเมนูยอ่ยส่ง สวก. ดา้นบนดงัรูปท่ี 26  

 
รูปท่ี 26 แสดงหนา้จอคลิกแถบเมนูยอ่ยส่งสวก. ของโครงการวจิยั แบบเอกสารเชิงหลกัการ (Concept Paper) 
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2.5 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ี ส่ง สวก. ระบบจะแสดงหนา้จอของเอกสารเชิงหลกัการ (Concept Paper)  ดงัรูปท่ี 

27 ผูใ้ชต้รวจสอบแลว้ใหก้ดปุ่ม  ระบบจะแสดงขอ้ความยนืยนัการส่ง

ขอ้เสนอโครงการวา่ไดท้  าการส่งเรียบร้อยแลว้ดง้รูปท่ี 28 จากนั้นคลิกท่ี  เพื่อ

กลบัไปยงัหนา้รายละเอียดโครงการดงัรูปท่ี 25  
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รูปท่ี 27 แสดงหนา้จอส่งขอ้เสนอโครงการ เอกสารเชิงหลกัการ (Concept Paper) 
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รูปท่ี 28 แสดงหนา้จอขอ้ความยนืยนัการส่งขอ้เสนอโครงการ 

 

3. เม่ือนกัวิจยัยืน่ขอ้เสนอโครงการวจิยัแบบขอ้เสนอโครงการฉบบัเตม็ (Full Proposal)  ระบบจะแสดง

หนา้จอดงัรูปท่ี 29  ผูใ้ชต้อ้งกรอกขอ้มูลดงัน้ี 

- ช่ือโครงการ 

- ขอ้มูลหวัหนา้โครงการ 

- ขอ้มูลคณะผูร่้วมวิจยั  ผูใ้ชค้ลิกท่ี  เพื่อเลือกนกัวจิยัท่ีมีในระบบ

เขา้สู่โครงการ  จากนั้นกรอกขอ้มูลในส่วนของความรับผดิชอบต่อโครงการท่ีเสนอ  และความ

รับผดิชอบในโครงการ(%) แลว้กดปุ่ม  ระบบจะแสดงขอ้มูลโครงการและ

แหล่งทุนท่ีรับผิดชอบในโครงการอ่ืนซ่ึงยงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการในตารางใหผู้ใ้ชส้ามารถลบ  

แกไ้ขและเพิ่มโครงการและแหล่งทุนได ้ โดยหากตอ้งการแกไ้ขคลิกท่ี        หนา้ช่ือผู ้

ร่วมวจิยัท่ีตอ้งการ  ระบบจะแสดงขอ้มูลใหแ้กไ้ขในช่องดา้นบนเหมือนตอนท่ีบนัทึก  หรือหาก

ตอ้งการลบคลิกท่ี     หนา้ช่ือผูร่้วมวจิยัท่ีตอ้งการ  หรือหากตอ้งการเพิ่มโครงการและ

แหล่งทุนคลิกท่ี  หนา้ช่ือผูร่้วมวจิยัท่ีตอ้งการ ระบบจะแสดงหนา้จอ

โครงการและแหล่งทุนท่ีรับผิดชอบในโครงการอ่ืนซ่ึงยงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการตามรูปท่ี 35 

- ขอ้มูลหวัหนา้หน่วยสังกดั 

- ขอ้มูลระยะเวลาและงบประมาณของโครงการ 

- ค าเฉพาะส าหรับการคน้หา (key word)  
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รูปท่ี 29 แสดงหนา้จอยืน่ขอ้เสนอโครงการวิจยัแบบขอ้เสนอโครงการฉบบัเตม็ (Full Proposal) 
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3.1 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้จอยืนยนัการบนัทึกขอ้มูลโครงการวจิยัดงัรูป

ท่ี 30 

 
รูปท่ี 30 แสดงหนา้จอขอ้มูลโครงการวิจยัแบบขอ้เสนอโครงการฉบบัเตม็ (Full Proposal) 

 

3.2 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม  ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูลและแสดงขอ้มูลในส่วนของ

ขอ้ 2. รายละเอียดโครงการ  ผูใ้ชต้อ้งกรอกขอ้มูลดงัรูปท่ี 31-33 

- หลกัการ เหตุผลความจ าเป็นและผลงานท่ีมีมาก่อน 

- วตัถุประสงคโ์ครงการ 

- บทสรุปผูบ้ริหารของขอ้เสนอโครงการ 

- แผนการด าเนินงานวจิยั 

- แผนรายงานผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะได ้

- แผนการใชจ่้ายงบประมาณ 

- ผลงานท่ีส่งมอบจากโครงการวจิยั 

- ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์/พาณิชย ์

- ผลกระทบเชิงสังคม/ส่ิงแวดลอ้ม 

- ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 

- อุปกรณ์  สถานท่ีท่ีมีอยู ่

- ครุภณัฑท่ี์ตอ้งการจดัซ้ือส าหรับโครงการ 
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- สถานท่ีท าการวจิยั 

- ผูใ้ชป้ระโยชน์จากงานวจิยั 

เม่ือผูใ้ชก้รอกขอ้มูลครบแลว้ใหก้ดปุ่ม   

 

 
รูปท่ี 31 แสดงหนา้จอรายละเอียดโครงการวิจยัแบบขอ้เสนอโครงการฉบบัเตม็ (Full Proposal) 
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รูปท่ี 32 แสดงหนา้จอรายละเอียดโครงการวิจยัแบบขอ้เสนอโครงการฉบบัเตม็ (Full Proposal) 
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รูปท่ี 33 แสดงหนา้จอรายละเอียดโครงการวิจยัแบบขอ้เสนอโครงการฉบบัเตม็ (Full Proposal) 
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3.3 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้จอยืนยนัการบนัทึกขอ้มูลรายละเอียด

โครงการวจิยัดงัรูปท่ี 34 

 
รูปท่ี 34 แสดงหนา้จอรายละเอียดโครงการวิจยัแบบขอ้เสนอโครงการฉบบัเตม็ (Full Proposal) 

 

3.4 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม  ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูลและแสดงขอ้มูลในส่วนของ

ขอ้ 3. เอกสารแนบ  ผูใ้ชต้อ้งกรอกขอ้มูลดงัรูปท่ี 35 

- เลือกหมวดหมู่เอกสารแนบ 

- เลือกไฟล ์โดยคลิกท่ี   

- ค าอธิบายเพิ่มเติม 

จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อบนัทึกเอกสารท่ีแนบ  ระบบจะแสดงในตาราง

ดา้นล่าง  ผูใ้ช้สามารถแก้ไขและลบเอกสารแนบในตารางได้โดยหากตอ้งการแก้ไขคลิกท่ี        

หนา้หมวดหมู่เอกสารแนบท่ีตอ้งการ  ระบบจะแสดงขอ้มูลให้แกไ้ขในช่องดา้นบนเหมือนตอนท่ีบนัทึก  

หรือหากตอ้งการลบคลิกท่ี     หนา้หมวดหมู่เอกสารแนบท่ีตอ้งการ  ระบบจะแสดงขอ้ความยืนยนั

การลบ  หรือหากตอ้งการดูไฟลเ์อกสารสามารถคลิกท่ีช่ือไฟลเ์อกสารแนบได ้
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รูปท่ี 35 แสดงหนา้จอเอกสารแนบของโครงการวจิยัแบบขอ้เสนอโครงการฉบบัเตม็ (Full Proposal) 

 

3.5 เม่ือผูใ้ชจ้ดัการขอ้มูลขอ้ 3. เอกสารแนบ เรียบร้อยแลว้  สามารถท าการคลิกท่ีแถบเมนูขอ้ 4. เอกสาร

ขอ้เสนอโครงการฉบบัเตม็  ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปท่ี 36  ผูใ้ชต้อ้งกรอกขอ้มูล 

- เลือกไฟล ์โดยคลิกท่ี   

- ค าอธิบายเพิ่มเติม 

จากนั้นกดปุ่ม   เพื่อบนัทึกขอ้มูลเอกสารขอ้เสนอ

โครงการฉบบัเต็ม  ระบบจะแสดงขอ้มูลในตารางดา้นล่าง  ผูใ้ช้สามารถแกไ้ขและลบเอกสารแนบใน

ตารางไดโ้ดยหากตอ้งการแกไ้ขคลิกท่ี        หนา้ไฟล์ท่ีตอ้งการ  ระบบจะแสดงขอ้มูลให้แกไ้ข

ในช่องดา้นบนเหมือนตอนท่ีบนัทึก  หรือหากตอ้งการลบคลิกท่ี     หนา้ไฟล์ท่ีตอ้งการ  ระบบจะ

แสดงขอ้ความยนืยนัการลบ  หรือหากตอ้งการดูไฟลเ์อกสารสามารถคลิกท่ีช่ือไฟลไ์ด ้

 
รูปท่ี 36 แสดงหนา้จอเอกสารขอ้เสนอโครงการฉบบัเตม็ (Full Proposal) 
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3.6 เม่ือผูใ้ชจ้ดัการขอ้มูลขอ้ 4. เอกสารขอ้เสนอโครงการฉบบัเตม็ เรียบร้อยแลว้  สามารถท าการคลิกท่ี

แถบเมนูขอ้ 5. ท่ีอยูจ่ดัส่งเอกสาร  ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปท่ี 37  ผูใ้ชต้อ้งกรอกขอ้มูล 

- ท่ีอยู ่

- เลขท่ี  หมู่ท่ี  ถนน  ซอย 

- จงัหวดั 

- อ าเภอ 

- ต าบล 

- รหสัไปรษณีย ์

จากนั้นกดปุ่ม   เพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีอยูจ่ดัส่งเอกสาร  ระบบจะแสดง

ขอ้ความดงัรูปท่ี 38 เพื่อยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลท่ีอยูส่ าหรับจดัส่งเอกสารเรียบร้อยแลว้ 

 
รูปท่ี 37 แสดงหนา้จอท่ีอยูจ่ดัส่งเอกสารขอ้เสนอโครงการฉบบัเตม็ (Full Proposal) 

 
รูปท่ี 38 แสดงหนา้จอขอ้ความบนัทึกท่ีอยูจ่ดัส่งเอกสารขอ้เสนอโครงการฉบบัเตม็ (Full Proposal) 

 

3.7 เม่ือผูใ้ชจ้ดัการขอ้มูลขอ้ 5. ท่ีอยูจ่ดัส่งเอกสาร เรียบร้อยแลว้  สามารถท าการคลิกท่ีแถบเมนูขอ้ 6. 

ส่ง สวก. ระบบจะแสดงหนา้จอรายละเอียดโครงการของเอกสารฉบบัเตม็ (Full Proposal)  ดงัรูปท่ี 
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39-40 ผูใ้ชต้รวจสอบแลว้ใหก้ดปุ่ม  ระบบจะแสดงขอ้ความยนืยนัการส่ง

ขอ้เสนอโครงการวา่ไดท้  าการส่งเรียบร้อยแลว้ 

 
รูปท่ี 39 แสดงหนา้จอรายละเอียดโครงการฉบบัเตม็ (Full Proposal) 
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รูปท่ี 40 แสดงหนา้จอรายละเอียดโครงการฉบบัเตม็ (Full Proposal) 
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การรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

1. เม่ือผูใ้ชท้  าการสมคัรโครงการเรียบร้อยแลว้  ในหนา้หลกั  ระบบจะแสดงโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการ

ด าเนินงาน  ผูใ้ชส้ามารถคลิกท่ีช่ือโครงการเพื่อเขา้ไปจดัการโครงการนั้นไดด้งัรูปท่ี 41 

 
รูปท่ี 41 แสดงหนา้จอเมนูหนา้หลกั 

 

2. เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีช่ือโครงการแลว้  ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปท่ี 42  จะมีปุ่มต่าง ๆ ให้ผูใ้ชค้ลิกเลือก  หาก

ผูใ้ชต้อ้งการดูวิธีการใชง้านปุ่มต่างๆ สามารถคลิกท่ี    ระบบจะแสดงหน้าจอวิธีการใช้

งานปุ่มต่างๆ ใหผู้ใ้ชไ้ดอ่้านก่อนใชง้านปุ่มแต่ละปุ่ม   

 
รูปท่ี 42 แสดงหนา้จอรายละเอียดโครงการ  
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3. เม่ือมีการอนุมติัให้ด าเนินการท าสัญญาเรียบร้อยแลว้ ผูใ้ชส้ามารถรายงานผลการด าเนินโครงการ  โดย

คลิกท่ีปุ่ม “รายงานผลการด าเนินโครงการ” ดงัรูปท่ี 42  โดยรายงานผลทีละงวด  ซ่ึงจะสามารถใชง้านได้

เม่ือโครงการมีสถานะเป็น “ด าเนินโครงการ”  เม่ือคลิกแลว้ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปท่ี 43 

 
รูปท่ี 43 แสดงหนา้จอรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 

3.1  ในหน้าจอรายงานผลการด าเนินงานโครงการจะแสดงตารางขอ้มูล  คร้ังท่ี  สถานะการรายงานผล

การด าเนินงานโครงการ  ก าหนดวนัส่งรายงาน  วนัท่ีแก้ไขล่าสุด และสถานะการล็อก หากผูใ้ช้

ตอ้งการดูขอ้มูล  ผูใ้ชส้ามารถเรียกดูขอ้มูลของโครงการไดโ้ดยคลิกท่ี     ตามงวดท่ี

ตอ้งการดู  ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรูปท่ี 43  หากตอ้งการออกรายงานให้คลิกท่ี  

ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูป 44 
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รูปท่ี 43 แสดงหนา้จอเรียกดูขอ้มูลรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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รูปท่ี 44 แสดงหนา้จอออกรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 

3.2  การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ให้ผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม   ระบบจะแสดงหนา้จอดงั

รูปท่ี 45  ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขขอ้มูลดงัน้ี   

1. ผลการด าเนินงานวจิยั (รายงานผลกิจกรรม  และร้อยละของกิจกรรม)   

2. รายงานผลงานท่ีส าเร็จ (รายงานผลงานท่ีส าเร็จ) 

3. รายงานการใชจ่้ายเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

      3.1รายงานการใชจ่้ายเงินตามแผนงบประมาณโครงการ  

      3.2 รายไดท่ี้เกิดข้ึนระหวา่งด าเนินการ 

      3.3 รายละเอียดเงินคงเหลือ 

4. แนบไฟลเ์อกสาร  ผูใ้ชส้ามารถเลือกประเภทไฟลเ์อกสารประกอบ  เลือกไฟลเ์อกสารเพื่อเพิ่ม  

ไฟลเ์อกสารได ้
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รูปท่ี 45 แสดงหนา้จอรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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เม่ือท าการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ี   เพื่อ

บนัทึกรายงานผลการด าเนินงาน ในกรณีท่ีผูใ้ช้ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลรายงานผลการด าเนินงานให้

คลิกท่ีปุ่ม   หรือหากตอ้งการลบขอ้มูลในงวดน้ีให้คลิกท่ี     ระบบ

จะแสดงขอ้ความยนืยนัการลบขอ้มูลดงัรูปท่ี 46 

 
รูปท่ี 46 แสดงหนา้จอขอ้ความยนืยนัการลบขอ้มูลรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

การขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 

1. ในกรณีท่ีโครงการไม่เสร็จส้ินตามสัญญา  ผูใ้ชต้อ้งขอยืน่ขยายระยะเวลา  โดยในหนา้หลกัจากรูปท่ี 

42 ใหผู้ใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม  ซ่ึงจะสามารถใชง้านไดเ้ม่ือโครงการมีสถานะ

เป็น “ด าเนินโครงการ”  เม่ือคลิกแลว้ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปท่ี 47  หากมีการขอยื่นขยาย

ระยะเวลาแลว้  ระบบจะแสดงขอ้มูลประวติัขอยืน่ขยายระยะเวลาโครงการ  ซ่ึงไดแ้ก่  เหตุผลท่ีขอ

ขยายระยะเวลา วนัท่ีส้ินสุดการขยายระยะเวลา สถานะการพิจารณาค าขอ  ในตาราง  ผูใ้ชส้ามารถ

แสดงรายละเอียด  หรือแกไ้ข  หรือลบประวติัการขอยืน่ขยายระยะเวลาโครงการนั้นได ้

 
รูปท่ี 47 แสดงหนา้จอขอยืน่ขยายระยะเวลาโครงการ 

 

2. หากผูใ้ชต้อ้งการขอยืน่ขยายระยะเวลาโครงการเพิ่มเติม  สามารถคลิกท่ีปุ่ม 

 ดา้นมุมขวามือบน  ระบบจะแสดงหนา้ดงัรูปท่ี 48  ผูใ้ชส้ามารถกรอก

ขอ้มูล  ระยะเวลาท่ีขอขยาย  เหตุผลและระยะเวลาท่ีขอขยาย  เลือกหมวดหมู่เอกสาร  เลือกไฟล์

เอกสารแนบโดยคลิกท่ี    และค าอธิบายเพิ่มเติม  เม่ือกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ใหก้ด

ปุ่ม  ระบบจะแสดงขอ้ความยนืยนัการบนัทึก  จากนั้นกดปุ่ม 

  เพื่อกลบัสู่หนา้จอรายละเอียดโครงการดงัรูปท่ี 47 
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รูปท่ี 48 แสดงหนา้จอขอยืน่ขยายระยะเวลาโครงการใหม่  

 

3. หากผูใ้ชต้อ้งการแสดงรายละเอียดของการยืน่ขยายเวลาโครงการ  สามารถคลิกท่ีปุ่ม 

 ระบบจะแสดงหนา้ดงัรูปท่ี 49  

 
รูปท่ี 49 แสดงหนา้จอรายละเอียดขอยืน่ขยายระยะเวลาโครงการ 

 

4. หากผูใ้ชต้อ้งการแกไ้ขการยื่นขยายเวลาโครงการ  สามารถคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง

หนา้ดงัรูปท่ี 48  เม่ือผูใ้ชแ้กไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ม    ระบบจะแสดง
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ขอ้ความยนืยนัการบนัทึก  จากนั้นกดปุ่ม   เพื่อกลบัสู่หนา้จอรายละเอียด

โครงการดงัรูปท่ี 47 

5. หากผูใ้ชต้อ้งการลบการยื่นขยายเวลาโครงการ  สามารถคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้ดงั

รูปท่ี 50   

 
รูปท่ี 50 แสดงหนา้จอขอ้ความยนืยนัการลบขอ้มูล 
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การขออนุมัตปิิดโครงการ 
 

1. ในกรณีท่ีโครงการเสร็จส้ินตามสัญญาแลว้  ผูใ้ชส้ามารถขออนุมติัปิดโครงการได ้ โดยในหนา้หลกั

จากรูปท่ี 42 ใหผู้ใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม  ปุ่มขออนุมติัปิด

โครงการน้ี  ใชส้ าหรับอพัโหลดเอกสารและกรอกขอ้มูลเพื่อขออนุมติัปิดโครงการ ซ่ึงจะสามารถใช้

งานไดเ้ม่ือโครงการมีสถานะเป็น “ด าเนินโครงการ”  เม่ือคลิกแลว้ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปท่ี 51  

ผูใ้ชต้อ้งกรอกขอ้มูล   

- บทสรุปผูบ้ริหาร 

- ผลงานส่งมอบ 

- ผลงานส่งมอบ (IP) 

- เอกสารขออนุมติัปิดโครงการ (หมวดหมู่เอกสาร,  เลือกไฟลเ์อกสารแนบโดยคลิกท่ี 

 เพื่อแนบไฟล ์ และค าอธิบายเพิ่มเติม)  จากนั้นคลิกท่ี 

 เพื่อบนัทึกขอ้มูลแสดงในตาราง 

2. เม่ือผูใ้ชก้รอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ม  ระบบจะแสดงขอ้ความยนืยนัการบนัทึก  

จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อกลบัสู่หนา้จอเมนูหลกัดงัรูปท่ี 42 
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รูปท่ี 51 แสดงหนา้จอขออนุมติัปิดโครงการ 
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การขอเบิกเงนิโครงการ 
 

1. จากหนา้รายละเอียดโครงการรูปท่ี 42 ผูใ้ชค้ลิกปุ่ม  

จากนั้นจะปรากฏหนา้จอแสดงประวติัการเบิกจ่ายเงินในโครงการ ดงัรูปท่ี 52 

 

    รูปท่ี 52 หนา้จอแสดงประวติัการเบิกจ่ายเงินในโครงการ 

2. กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการขอเบิกเงินอุดหนุนการวจิยั ใหค้ลิกท่ีปุ่ม  

จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชก้รอกรายละเอียดการขอเบิก ดงัรูปท่ี 53 
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รูปท่ี 53 หนา้จอส าหรับกรอกรายละเอียดส าหรับการเบิกเงินโครงการ 

 

3. ใหผู้ใ้ชเ้ลือกประเภทการเบิกจ่าย เลือกงวดเงินท่ีตอ้งการเบิก วนัท่ีขอเบิกและรายละเอียดต่างๆ หาก

มีเอกสารท่ีตอ้งการแนบ ใหค้ลิกเลือก ตอ้งการ แนบเอกสารท่ีปรากฏดา้นล่างของหนา้จอ เม่ือผูใ้ช้
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กรอกรายละเอียดครบถว้น ใหค้ลิกท าเคร่ืองหมายเพื่อแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบโครงการของ

ท่าน ตรวจสอบและด าเนินเร่ืองการเบิกต่อไป จากนั้นกดปุ่ม  

4. หากผูใ้ชต้อ้งการแกไ้ขขอ้มูลการขอเบิกเงินอุดหนุนการวิจยั  สามารถคลิกท่ีปุ่ม  ระบบ

จะแสดงหนา้ดงัรูปท่ี 53  เม่ือผูใ้ชแ้กไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ม     จากนั้น

กดปุ่ม   เพื่อกลบัสู่หนา้จอรายละเอียดโครงการดงัรูปท่ี 52 

5. หากผูใ้ชต้อ้งการ ยกเลิกการขอเบิกเงินอุดหนุนการวจิยั สามารถคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง

หนา้ดงัรูปท่ี 54   

 
    รูปท่ี 54 แสดงหนา้จอขอ้ความยนืยนัการลบขอ้มูล 
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การรายงานทะเบียนครุภณัฑ์ 
 

1. ผูจ้ากหนา้รายละเอียดโครงการรูปท่ี 42 ใหค้ลิกปุ่ม  

จากนั้นจะปรากฏหนา้จอแสดงขอ้มูลทะเบียนครุภณัฑใ์นโครงการ ดงัรูปท่ี 55 

 

   รูปท่ี 55 หนา้จอแสดงขอ้มูลทะเบียนครุภณัฑใ์นโครงการ 

 

2. กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการเพิ่มขอ้มูลครุภณัฑ ์ใหค้ลิกท่ีปุ่ม  จากนั้นระบบจะ

แสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชก้รอกรายละเอียดขอ้มูลครุภณัฑ ์ดงัรูปท่ี 56 

 

   รูปท่ี 56 หนา้จอส าหรับกรอกรายละเอียดรายการครุภณัฑ์ในโครงการ 

 

3. ใหผู้ใ้ชก้รอกรายละเอียดต่างๆ เม่ือผูใ้ชก้รอกรายละเอียดครบถว้น จากนั้นกดปุ่ม  
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4. หากผูใ้ชต้อ้งการแกไ้ขขอ้มูลครุภณัฑ ์ สามารถคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้ดงัรูปท่ี 56  

เม่ือผูใ้ชแ้กไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ม     จากนั้นกดปุ่ม 

  เพื่อกลบัสู่หนา้จอรายละเอียดโครงการดงัรูปท่ี 55 

5. หากผูใ้ชต้อ้งการ ลบขอ้มูลรายการครุภณัฑ์ สามารถคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้ดงัรูปท่ี 

57   

 
    รูปท่ี 57 แสดงหนา้จอขอ้ความยนืยนัการลบขอ้มูล 
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จดัการข้อเสนอโครงการ 
 

1. เม่ือนักวิจยัเลือกแถบเมนูจดัการข้อเสนอโครงการ  ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปท่ี 58  นักวิจัย

สามารถคน้หาขอ้เสนอโครงการทุนวิจยัไดจ้าก  ปีงบประมาณ  สถานะโครงการ  หรือช่ือโครงการ  

โดยเลือกเง่ือนไขการคน้หาแลว้กดปุ่ม    ระบบจะแสดงขอ้มูลปีงบประมาณ  ช่ือ

โครงการ  งบประมาณ  สถานะของโครงการ  และเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในตาราง  

 

 
รูปท่ี 58 แสดงหนา้จอเมนูจดัการขอ้เสนอโครงการ 

 

2. ผูใ้ชส้ามารถคลิกท่ีช่ือโครงการท่ีแสดงในตารางเพื่อแสดงรายละเอียดโครงการนั้นได ้ ผูใ้ชส้ามารถ

แก้ไขข้อเสนอโครงการ  รายงานผลการด าเนินงาน  ขอยื่นขยายระยะเวลา  และขออนุมัติปิด

โครงการได ้
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ดาวน์โหลดเอกสาร 
 

1. เม่ือนกัวิจยัเลือกแถบเมนูดาวน์โหลดเอกสาร  ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปท่ี 59  นกัวจิยัสามารถคน้หา

ช่ือเอกสาร  โดยกรอกช่ือเอกสารแลว้กดปุ่ม    ระบบจะแสดงเอกสารท่ีไดจ้ากการคน้หา

ในตาราง  โดยผูใ้ชส้ามารถคลิกท่ีช่ือเอกสารเพื่อแสดงรายละเอียดของไฟลเ์อกสารนั้นได ้

 

รูปท่ี 59 แสดงหนา้จอเมนูดาวน์โหลดเอกสาร 

2. ผูใ้ชส้ามารถดูรายละเอียดเอกสารท่ีตอ้งการได ้ โดยคลิกเลือกช่ือไฟลเ์อกสารท่ีตอ้งการแสดงในตารางดงั

รูปท่ี 60  

 
รูปท่ี 60 แสดงหนา้จอการเลือกไฟลเ์อกสารท่ีตอ้งการดาวน์โหลด 

3. ระบบจะแสดงไฟลเ์อกสารท่ีผูใ้ชเ้ลือก  

 
รูปท่ี 61 แสดงหนา้จอตวัอยา่งไฟลเ์อกสารท่ีดาวน์โหลด 
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การบันทึกแบบประเมนิส าหรับผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

1. เม่ือผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบ จะหนา้หลกั ซ่ึงแสดงรายช่ือโครงการท่ีผูใ้ชเ้ป็นผูท้รงคุณวฒิุ ดงัรูปท่ี 62 

     รูปท่ี 62 หนา้หลกัแสดงรายช่ือโครงการท่ีผูใ้ชเ้ป็นผูท้รงคุณวฒิุ 

 

2. จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม  ในแถวของช่ือโครงการท่ีผูใ้ชต้อ้งการท าแบบประเมินจะ

ปรากฏหนา้จอแสดงรายละเอียดโครงการเบ้ืองตน้ ใหผู้ใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม 

 เพื่อจดัการขอ้มูลแบบประเมิน  

     รูปท่ี 63 หนา้จอแสดงรายละเอียดโครงการเบ้ืองตน้ 

 

 

3. เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม ระบบจะแสดงหนา้จอรายการแบบ

ประเมินขอ้เสนอโครงการเบ้ืองตน้ ดงัรูปท่ี 64 
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    รูปท่ี 64  หนา้จอรายการแบบประเมินขอ้เสนอโครงการเบ้ืองตน้ 

 

4. กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการท าแบบประเมินขอ้เสนอโครงการเบ้ืองตน้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม 

 จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชก้รอก

รายละเอียดแบบประเมิน ดงัรูปท่ี 65 

 

     รูปท่ี 65 หนา้จอแสดงแบบประเมินขอ้เสนอโครงการเบ้ืองตน้ 

 

 

5. เม่ือผูใ้ชอ่้านขอ้แนะน าเรียบร้อย ใหค้ลิกเพื่อท าเคร่ืองหมายวา่ท่านไดย้อมรับขอ้แนะน า หลงัจากนั้น

จะปรากฏหนา้จอเพื่อใหผู้ใ้ชก้รอกรายละเอียดแบบประเมินขอ้เสนอโครงการเบ้ืองตน้ ดงัรูปท่ี 66 
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  รูปท่ี 66 หนา้จอส าหรับกรอกรายละเอียดแบบประเมินขอ้เสนอโครงการเบ้ืองตน้ 
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6. ใหผู้ใ้ชก้รอกแบบประเมิน และ รายละเอียดการจ่ายเงิน หากมีเอกสารท่ีตอ้งการแนบ ใหค้ลิกเลือก 

ตอ้งการ แนบเอกสารท่ีปรากฏดา้นล่างของหนา้จอ เม่ือผูใ้ชก้รอกรายละเอียดครบถว้น ใหค้ลิกท า

เคร่ืองหมายเพื่อแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบโครงการของท่าน ตรวจสอบและด าเนินเบิกต่อไป 

จากนั้นกดปุ่ม  

7. หากผูใ้ชต้อ้งการแกไ้ขขอ้มูลแบบประเมิน  สามารถคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้ดงัรูป

ท่ี 66  เม่ือผูใ้ชแ้กไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ม     จากนั้นกดปุ่ม 

  เพื่อกลบัสู่หนา้จอรายละเอียดโครงการดงัรูปท่ี 64 

8. หากผูใ้ชต้อ้งการ ยกเลิกแบบประเมิน สามารถคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้ดงัรูปท่ี 67   

 
    รูปท่ี 67 แสดงหนา้จอขอ้ความยนืยนัการลบขอ้มูล 
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แบบประเมินส าหรับคณะตดิตามโครงการ 
 

1. เม่ือผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบ จะหนา้หลกั ซ่ึงแสดงรายช่ือโครงการท่ีผูใ้ชเ้ป็นคณะติดตาม ดงัรูปท่ี 68

 รูปท่ี 68 หนา้หลกัแสดงรายช่ือโครงการท่ีผูใ้ชเ้ป็นคณะติดตามโครงการ 

 

2. จากนั้นใหผู้ใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม  ในแถวของช่ือโครงการท่ีผูใ้ชต้อ้งการท าแบบประเมินจะ

ปรากฏหนา้จอแสดงรายละเอียดโครงการเบ้ืองตน้ ซ่ึงจะประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ แบบประเมิน

ความกา้วหนา้โครงการ แบบประเมินรายงานฉบบัสมบูรณ์ และ การเบิกเงิน

    รูปท่ี 69 หนา้จอแสดงรายละเอียดโครงการเบ้ืองตน้ 
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แบบประเมินความก้าวหน้าโครงการ 

1. จากรูปท่ี 69 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม ระบบจะแสดงหนา้จอ

รายการแบบประเมินความกา้วหนา้โครงการ ดงัรูปท่ี 70 

    รูปท่ี 70  หนา้จอรายการแบบประเมินความกา้วหนา้โครงการ 

 

2. กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการท าแบบประเมินความกา้วหนา้โครงการ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม 

 จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชก้รอกรายละเอียดแบบ

ประเมิน ดงัรูปท่ี 71 

 

     รูปท่ี 71 หนา้จอแสดงแบบประเมินความกา้วหนา้โครงการ 

 

3. เม่ือผูใ้ชอ่้านขอ้แนะน าเรียบร้อย ใหค้ลิกเพื่อท าเคร่ืองหมายวา่ท่านไดย้อมรับขอ้แนะน า หลงัจากนั้น

จะปรากฏหนา้จอเพื่อใหผู้ใ้ชก้รอกรายละเอียดแบบประเมินความกา้วหนา้โครงการ ดงัรูปท่ี 72 
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  รูปท่ี 72 หนา้จอส าหรับกรอกรายละเอียดแบบประเมินความกา้วหนา้โครงการ 
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4. ใหผู้ใ้ชก้รอกแบบประเมิน และ รายละเอียดการจ่ายเงิน หากมีเอกสารท่ีตอ้งการแนบ ใหค้ลิกเลือก 

ตอ้งการ แนบเอกสารท่ีปรากฏดา้นล่างของหนา้จอ เม่ือผูใ้ชก้รอกรายละเอียดครบถว้น ใหค้ลิกท า

เคร่ืองหมายเพื่อแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบโครงการของท่าน ตรวจสอบและด าเนินเบิกต่อไป 

จากนั้นกดปุ่ม  

5. หากผูใ้ชต้อ้งการแกไ้ขขอ้มูลแบบประเมิน  สามารถคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้ดงัรูป

ท่ี 72  เม่ือผูใ้ชแ้กไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ม     จากนั้นกดปุ่ม 

  เพื่อกลบัสู่หนา้จอรายละเอียดโครงการดงัรูปท่ี 70 

6. หากผูใ้ชต้อ้งการ ยกเลิกแบบประเมิน สามารถคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้ดงัรูปท่ี 73  

 
    รูปท่ี 73 แสดงหนา้จอขอ้ความยนืยนัการลบขอ้มูล 
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.แบบประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์ 

1. จากรูปท่ี 69 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้จอ

รายการแบบประเมินรายงานฉบบัสมบูรณ์ ดงัรูปท่ี 74 

    รูปท่ี 74  หนา้จอรายการแบบประเมินรายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 

2. กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการท าแบบประเมินรายงานฉบบัสมบูรณ์ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม 

 จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชก้รอกรายละเอียด

แบบประเมิน ดงัรูปท่ี 75 

 

     รูปท่ี 75 หนา้จอแสดงแบบประเมินรายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 

3. เม่ือผูใ้ชอ่้านขอ้แนะน าเรียบร้อย ใหค้ลิกเพื่อท าเคร่ืองหมายวา่ท่านไดย้อมรับขอ้แนะน า หลงัจากนั้น

จะปรากฏหนา้จอเพื่อใหผู้ใ้ชก้รอกรายละเอียดแบบประเมินรายงานฉบบัสมบูรณ์ ดงัรูปท่ี 76 
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  รูปท่ี 76 หนา้จอส าหรับกรอกรายละเอียดแบบประเมินรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
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4. ใหผู้ใ้ชก้รอกแบบประเมิน และ รายละเอียดการจ่ายเงิน หากมีเอกสารท่ีตอ้งการแนบ ใหค้ลิกเลือก 

ตอ้งการ แนบเอกสารท่ีปรากฏดา้นล่างของหนา้จอ เม่ือผูใ้ชก้รอกรายละเอียดครบถว้น ใหค้ลิกท า

เคร่ืองหมายเพื่อแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบโครงการของท่าน ตรวจสอบและด าเนินเบิกต่อไป 

จากนั้นกดปุ่ม  

5. หากผูใ้ชต้อ้งการแกไ้ขขอ้มูลแบบประเมิน  สามารถคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้ดงัรูป

ท่ี 76  เม่ือผูใ้ชแ้กไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ม     จากนั้นกดปุ่ม 

  เพื่อกลบัสู่หนา้จอรายละเอียดโครงการดงัรูปท่ี 74 

6. หากผูใ้ชต้อ้งการ ยกเลิกแบบประเมิน สามารถคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้ดงัรูปท่ี 77 

 
    รูปท่ี 77 แสดงหนา้จอขอ้ความยนืยนัการลบขอ้มูล 
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การเบิกเงินส าหรับคณะติดตามโครงการ 

1. จากรูปท่ี 69 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม  จากนั้นจะปรากฏหนา้จอ

แสดงประวติัการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจยัติดตามและประเมินโครงการวจิยั ดงัรูปท่ี 78 

รูปท่ี 78 หนา้จอแสดงประวติัการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจยัติดตามและประเมินโครงการวจิยั 

 

2. กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวจิยัติดตามและประเมินโครงการวจิยั ใหค้ลิกท่ี

ปุ่ม  จากนั้นระบบจะ

แสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชก้รอกรายละเอียดการขอเบิก ดงัรูปท่ี 79 
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รูปท่ี 79 หนา้จอส าหรับกรอกรายละเอียดส าหรับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจยัติดตามและ

ประเมินโครงการวจิยั 

 

3. ใหผู้ใ้ชเ้ลือกประเภทการเบิกจ่าย เลือกแบบ และกรอกรายละเอียดต่างๆ หากมีเอกสารท่ี

ตอ้งการแนบ ใหค้ลิกเลือก ตอ้งการ แนบเอกสารท่ีปรากฏดา้นล่างของหนา้จอ เม่ือผูใ้ชก้รอก

รายละเอียดครบถว้น ใหค้ลิกท าเคร่ืองหมายเพื่อแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการของท่าน 

ตรวจสอบและด าเนินเร่ืองการเบิกต่อไป จากนั้นกดปุ่ม  
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4. หากผูใ้ชต้อ้งการแกไ้ขขอ้มูลการขอเบิกเงิน  สามารถคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้

ดงัรูปท่ี 79  เม่ือผูใ้ชแ้กไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ม     จากนั้นกดปุ่ม 

  เพื่อกลบัสู่หนา้จอรายละเอียดโครงการดงัรูปท่ี 78 

5. หากผูใ้ชต้อ้งการ ยกเลิกการขอเบิกเงินอุดหนุนการวจิยั สามารถคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะ

แสดงหนา้ดงัรูปท่ี 80  

 
    รูปท่ี 80 แสดงหนา้จอขอ้ความยนืยนัการลบขอ้มูล 
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การยนืยนัการเข้าร่วมงานวจิยัของผู้ร่วมวจิยั 

1. Login เขา้สู่ระบบผา่น http://epms.arda.or.th  กรณีท่ีไม่มี Username Password ใหค้ลิกลงทะเบียน

กบัทางระบบก่อน เม่ือ Login เขา้สู่ระบบไดเ้รียบร้อยจะปรากฎหนา้หลกัท่ีแสดงรายช่ือโครงการท่ี

ท่านมีส่วนร่วม ดงัรูปท่ี 81 

 

รูปท่ี 81 หนา้หลกัแสดงรายช่ือโครงการท่ีท่านมีส่วนร่วม 

หมายเหตุ กรณีท่ีไม่มีรายช่ือโครงการแสดงดงัรูปดา้นบน กรุณาติดต่อหวัหนา้โครงการเพื่อใหเ้พิ่มช่ือ

ของผูร่้วมวจิยั 
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2. คลิกท่ี ช่ือโครงการ จะปรากฏหนา้จอแสดงรายละเอียดโครงการ  

 

 รูปท่ี 82 หนา้จอแสดงรายละเอียดโครงการส าหรับบนัทึกการเขา้ร่วมการวิจยั 

 

3. หากตอ้งการเขา้ร่วมโครงการวจิยัน้ี ใหก้ดปุ่ม “เขา้ร่วมการวจิยั” หากไม่ตอ้งการเขา้ร่วม กดปุ่ม “ไม่

เขา้ร่วมการวจิยั” เม่ือกดปุ่มเรียบร้อยแลว้ จะปรากฏกล่องขอ้ความแสดงผลการบนัทึกขอ้มูล ซ่ึงถือ

วา่เสร็จส้ินขั้นตอนการยนืยนัการเขา้ร่วมวจิยั 

 

                                              รูปท่ี 83 หนา้จอแสดงกล่องขอ้ความแสดงผลการบนัทึกขอ้มูล 

 

 


