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การใช้งานระบบส าหรับนักวิจัย 

ผู้ใช้งานระบบที่ได้รับสิทธิ์ระดับ “นักวิจัย” มีฟังก์ชั่นการใช้งาน และเมนูการใช้งานระบบของ

นักวิจัย เบือ้งต้นดังนี้ 

 หน้าแรก 

 ข้อเสนอการวิจัย 

o รายการข้อเสนอการวิจัย 

o ทุนที่เปิดรับข้อเสนอการวิจัย 

o ข้อเสนอการวิจัยใหม่ 

o ข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่อง 

 เว็บบอร์ด  

o เว็บบอร์ด  
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ข้ันตอนการลงทะเบียน และการกรอกข้อมูลโครงการวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ

ประเทศ (NRMS) 

 

1. การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) ได้โดย เปิดเว็บ

บราวเซอร์ Chrome แล้วพมิพ ์URL : http://www.nrms.go.th 

 
รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างหน้าแรกระบบ NRMS 

 

 ก่อนการยื่นขอทุนผ่านระบบ NRMS หัวหน้าแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อย/หัวหน้า

โครงการเดี่ยว และผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกท่าน จะต้องลงทะเบียนในฐานข้อมูลนักวิจัยก่อน 

 นักวิจัยทุกท่านจะต้องลงทะเบียนในฐานข้อมูลนักวิจัยก่อนการยื่นขอทุนวิจัย ซึ่งการลงทะเบียน

จะด าเนินการเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น นักวิจัยสามารถใช้ข้อมูลของตนเองในการยื่นขอทุนในครั้ง

ต่อๆไปได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ 

 

การลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย 

1.1 นักวิจัยใหม่สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.nrms.go.th 

1. นักวิจัยคลิกเพ่ือเข้าสู่ระบบ NRMS 

3. คลิกเพ่ือลงทะเบียนนักวิจัยใหม ่

2. เจ้าหน้าที่คลิกเพ่ือเข้าสู่ระบบ NRMS 

http://www.nrms.go.th/
http://www.nrms.go.th/
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รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างหน้าเข้าสู่หน้าลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ 

 

1.2 เม่ือคลิกลิงค์เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ นักวิจัยสามารถระบุรายละเอียดที่ส าคัญต้อง

กรอกตาม Require Field (*) พร้อมทั้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักวิจัย ในกรณีที่ผู้ใช้

ไม่สะดวกที่จะแนบไฟล์ในครั้งแรกที่ลงทะเบียน ผู้ใช้สามารถไปเพิ่มเอกสารแนบได้ในหน้าแก้ไข

ข้อมูลส่วนตัว 

*ในกรณีที่นักวิจัยไม่แนบไฟล์ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนจะไม่สำมำรถส่งข้อเสนอกำรวิจัยได้ 

1.3 ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 

 1.3.1 กระทรวง 

 1.3.2 หน่วยงานสังกัดของกระทรวง 

 1.3.3 หน่วยงานของท่าน (เป็นชื่อกรม/มหาวิทยาลัยของผู้ใช้)  

 1.3.4 คณะ/กอง/สถาบัน ของท่าน (เป็นชื่อหน่วยงานย่อยที่ผู้ใช้สังกัดภายใต้กรม/มหาวิทยาลัย)

 หมายเหตุ : หากไมม่ีหน่วยงานของผู้ใช้ใน dropdown list ให้ประสานงานติดต่อกับผู้ดูแลระบบการบริหาร

งานวจิัยแห่งชาติ 

     หากไม่มคีณะ/ส านัก/สถาบัน/กองของผู้ใช้ ใน dropdown list ให้ประสานงานติดต่อกับผู้ดูแลระบบของ

หน่วยงานของผู้ใช้ 

 1.3.5 ค าน าหน้านาม 

 1.3.6 ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย 

 1.3.7 ชื่อภาษาอังกฤษ นามสกุลภาษาอังกฤษ 

คลิกลิงค์เพ่ือเข้าสู่หน้าลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ 
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 1.3.8 อีเมล์ที่ติดต่อของท่าน : เป็นอีเมล์ที่เป็นปัจจุบันและผู้ใช้ใช้ส าหรับติดต่อและรับข้อมูลจาก

ระบบ NRMS 

 1.3.9 เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport number (กรณีชาวต่างชาติ) : ให้กรอก

เลขที่บัตรประชาชน 13 หลักตามจริง (หากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตรวจพบว่า

ข้อมูลเป็นเท็จ วช. จะลบข้อมูลทั้งหมดของท่านออกจากระบบ) กรณีที่เป็นนักวิจัยต่างชาติ ให้ติดต่อผู้

ประสานหน่วยงานในการเพิ่มข้อมูลนักวิจัยดังกล่าว โดยเลขบัตรให้กรอกอักษรย่อของประเทศ ตาม

ด้วยหมาเลขหนังสือเดินทาง (Passport) และกรกอกหมายเลข 0 เติมไปจนครบ 13 หลัก 

 1.3.10 สาขาที่เชี่ยวชาญ 

 1.3.11 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ 

 1.3.12 สถาบันการศึกษา (ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา) 

 1.3.13 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 

 1.3.14 จังหวัด 

 1.3.15 อ าเภอ/เขต 

 1.3.16 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

 1.3.17 เลือกไฟล์ เพื่อท าการแนบไฟล์บัตรประชาชน 

 1.3.18 เช็ค  ยอมรับเงื่อนไข 

 1.3.19 ป้อนอักขระที่คุณเห็น 

 1.3.20 คลิก ส่งค าขอ 
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รูปที่ 3 ตัวอย่างหน้าลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ 

 

หลังจากลงทะเบียนแล้วเสร็จ นักวิจัยจะได้รับ Username และ Password ในการเข้าใช้งาน

ระบบผ่านทางอีเมล์ที่ใช้ในการลงทะเบียน 

1. ระบรุายละเอยีดข้อมูลของนักวิจัย 2. แนบไฟล์ส าเนาบัตรประชาชนของนักวิจัย 

3. เช็ค  ยอมรบัเง่ือนไข 

4. ระบุตัวเลขที่เห็น 

5. คลิก “ส่งค าขอ” 
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กรณีท่ีนักวิจัยเคยลงทะเบียนแล้ว 

นักวิจัยที่ลงทะเบียนแล้ว “เข้าสู่ระบบ” ได้ที่ http://www.nrms.go.th/Login.aspx กรอกข้อมูล

บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานระบบที่ได้รับสิทธิ์ระดับ “นักวิจัย” มีฟังก์ชั่นการใช้งาน 

และเมนูการใช้งานระบบของนักวิจัย เบือ้งต้นดังนี้ 

 หน้าแรก 

 ข้อเสนอการวิจัย 

o รายการข้อเสนอการวิจัย 

o ทุนที่เปิดรับข้อเสนอการวิจัย 

o ข้อเสนอการวิจัยใหม่ 

o ข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่อง 

 เว็บบอร์ด  

o เว็บบอร์ด  

 

 
รูปที่ 4 หน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ 

1 นักวิจัย กรอกบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน 

2. คลิกเข้าสู่ระบบ 

http://www.nrms.go.th/Login.aspx
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 หลังจากนักวิจัยลงชื่อเข้าใช้งานระบบ จะปรากฏหน้าหลักการใช้งานระบบของนักวิจัย 

ประกอบด้วย ความคืบหน้าโครงการ (Pre-audit) ความคืบหน้าโครงการ (Ongoing monitoring) ดังนี้ 

 
รูปที่ 5 หน้าแรกระบบ NRMS 

 

 
รูปที่ 6 หน้าแสดงรายละเอียดข้อเสนอ 

1. คลิกชื่อเรื่องเพ่ือดูรายละเอียดข้อเสนอ 
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การใช้งานเมนูข้อเสนอการวิจัย > รายการข้อเสนอการวิจัย 

 นักวิจัยสามารถคลิกที่เมนู “รายการข้อเสนอการวิจัย” เพื่อดูข้อมูลข้อเสนอการวิจัยของตนเอง

ทั้งในส่วนข้อเสนอการวิจัยที่ยังไม่ได้ส่ง ข้อเสนอการวิจัยที่ต้องแก้ไข และข้อเสนอการวิจัยที่ส่งไปแล้ว 

ซึ่งจะประกอบไปด้วย 3 ตาราง ได้แก่ 

 ข้อเสนอการวิจัยที่ยังไม่ได้ส่ง 

 ข้อเสนอการวิจัยที่ต้องแก้ไข 

 ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งไปแล้ว 

 โดยนักวิจัยสามารถคลิกที่  เพื่อด าเนินการแก้ไขข้อมูลข้อเสนอการวิจัย    คลิกที่   เพื่อ

ด าเนินการลบข้อเสนอการวิจัย และสามารถคลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อแสดงรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยได้  

 
รูปที่ 7 หน้ารายการข้อเสนอการวิจัย 

 

1. คลิก “รายการข้อเสนอการวิจัย” 

4. คลิกที่ชื่อเรื่องเพ่ือแสดงรายละเอยีดข้อเสนอการวิจัย 

2. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อเสนอการวิจัย 3. คลิก   เพ่ือลบข้อเสนอการวิจัย 



10 

 

 
 

 
รูปที่ 8 หน้าการแก้ไขรายการข้อเสนอการวิจัย 

 

 
รูปที่ 9 หน้าการลบรายการข้อเสนอการวิจัย 

 

1. คลิก  เพ่ือท าการลบข้อมูล 

2. คลิกตกลง 
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การใช้งานเมนูข้อเสนองานวิจัย > ทุนท่ีเปิดรับข้อเสนอการวิจัย 

นักวิจัยสามารถคลิกที่เมนู “ทุนที่เปิดรับข้อเสนอการวิจัย” เพื่อดูข้อมูลทุนวิจัย โดยนักวิจัย

สามารถคลิกที่ชื่อทุนเพื่อดูรายละเอียด สามารถค้นหา และคลิกที่ข้อความ ยื่นข้อเสนอฯ เพื่อไปยื่น

ข้อเสนอการวิจัยได้ 

 
รูปที่ 10 หน้ารายการทุนที่เปิดรับข้อเสนอการวิจัย 

 

 
รูปที่ 11 หน้ารายละเอียดทุนที่เปิดรับข้อเสนอการวิจัย 

1. คลิก “ทุนที่เปิดรบัข้อเสนอการวิจัย” 

2. กรอกข้อมลูที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” 

3. คลิกยื่นข้อเสนอฯทุนที่ต้องการ 4. คลิกเพ่ือดูรายละเอียดของทุน 

1. คลิกเพ่ือดูประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า 
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รูปที่ 12 หน้าประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า 

 

 
รูปที่ 13 หน้ายื่นข้อเสนอฯ 

 

การใช้งานเมนูข้อเสนอการวิจัย > ข้อเสนอการวิจัยใหม่ 
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นักวิจัยสามารถคลิกที่เมนู “ข้อเสนอการวิจัยใหม่” เพื่อด าเนินการเพิ่มข้อมูลข้อเสนอการวิจัย 

โดยในการเพิ่มข้อมูลข้อเสนอการวิจัยส าหรับทุนงบประมาณแผ่นดิน สามารถจัดกลุ่มข้อมูลที่ต้อง

น าเข้า 6 กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป, บทสรุป, คณะผู้วิจัย, แผนงาน, เอกสารแนบ, ตรวจสอบความถูก

ต้อง 

 
รูปที่ 14 แสดงการเข้าสู่หน้าข้อเสนอการวิจัยใหม่ 

 

หัวข้อท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป (General Information) 

 กรอกรายละเอียดข้อมูลทั่วไป โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้ 

 

1. คลิก “ข้อเสนอการวิจัยใหม”่ 
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รูปที่ 15 หน้าข้อเสนอการวิจัยใหม่-ข้อมูลทั่วไป 
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 ส่วนท่ี 1 เลือกประเภทโครงการวิจัยที่ต้องการยื่นขอทุนวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  • กรณีที่นักวิจัยต้องการยื่นขอทุนวิจัยเป็นโครงการเดี่ยว คลิก “โครงการเด่ียว” และ

กรอกข้อมูล ชื่อโครงการ(ไทย), ชื่อโครงการ(อังกฤษ) 

 
รูปที่ 16 หน้าข้อมูลโครงการ-โครงการเดี่ยว 

 

  • กรณีที่นักวิจัยต้องการยื่นขอทุนแบบแผนงานวิจัย ให้คลิก “แผนงานวิจัย” และ

กรอกข้อมูล ชื่อแผนงานวิจัย(ไทย), ชื่อแผนงานวิจัย(อังกฤษ) เม่ือนักวิจัยกรอกข้อมูลแผนงานวิจัย

เรียบร้อยแล้ว นักวิจัยจะได้รับรหัสแผนงานวิจัยเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลโครงการย่อย ที่อยู่ภายใต้

แผนงานต่อไป 
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รูปที่ 17 หน้าข้อมูลโครงการ-แผนงานวิจัย 

 

  • กรณีที่นักวิจัยมีรหัสแผนงานวิจัยหลักแล้ว สามารถกรอกข้อมูลโครงการวิจัยย่อยได้ 

โดยคลิก “โครงการย่อย” และกรอกข้อมูล ชื่อเรื่อง(ไทย), ชื่อเรื่อง(อังกฤษ) 

 

รูปที่ 18 หน้าข้อมูลโครงการ-แผนงานวิจัย 

 

 เม่ือนักวิจัยเลือกประเภททุนที่ต้องการยื่นขอทุนวิจัยและกรอกรายละเอียด ชื่อโครงการ/ชื่อ

แผนงานวิจัย/ชื่อเรื่อง แล้วให้ท าการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 

  • สาขาวิจัย 

  • ประเภทการวิจัย 

  • ระยะเวลาโครงการ 

  • จ านวนเดือนต่องวด 
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รูปที่ 19 หน้าข้อมูลทั่วไป-ส่วนที่ 1 

 

 ส่วนท่ี 2 กรอกข้อมูลความสอดคล้องของโครงการวิจัยที่ยื่นขอทุนกับนโยบายและยุทธศาสตร์

การวิจัยของชาติ ในรายประเด็นที่มีความสอดคล้องมากที่สุด ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 
รูปที่ 20 หน้าข้อมูลทั่วไป-ส่วนที่ 2 

 

 ส่วนท่ี 3 หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัยหรือ Matching found สามารถกรอก

รายละเอียดซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อหน่วยงาน/บริษัท, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อผู้ประสานงาน, เบอร์โทร

ผู้ประสานงาน, เบอร์โทรสารผู้ประสานงาน, อีเมล์ผู้ประสานงาน, และสามารถเพิ่มหน่วยงานโดยคลิก

ที่    และลบข้อมูลโดยคลิกที่   

 
รูปที่ 21 หน้าหน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัยหรือ Matching found 
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 ส่วนท่ี 4 กรอกข้อมูลการเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งของงานวิจัยนี้จากแหล่งทุนอื่น ส าหรับ

โครงการวิจัยที่มีการยื่นขอรับทุนเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยต่อแหล่งทุนอื่น จะต้องกรอกชื่อหน่วยงาน/

สถาบันที่ยื่น ชื่อโครงการ ระบุความแตกต่างจากโครงการนี้ สถานะพจิารณา ถ้าโครงการได้รับอนุมัติ

แล้วให้ระบุสัดส่วนที่ได้รับ 

 
รูปที่ 22 หน้าการเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งของงานวิจัยนี้จากแหล่งทุนอื่น 

 

หัวข้อท่ี 2 : บทสรุป 

 กรอกข้อมูลรายละเอียดบทสรุป โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้ 
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รูปที่ 23 หน้าข้อเสนอการวิจัยใหม่-บทสรุป 

 

 ส่วนท่ี 1 กรอกข้อมูลรายละเอียดสรุปย่อรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบสรุป

ข้อเสนอโครงการภาษาไทย ไม่เกิน 5000 ตัวอักษร  

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 

2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัย  
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รูปที่ 24 หน้าบทสรุป-ส่วนที่ 1 

 

 ส่วนท่ี 2 กรอกข้อมูลรายละเอียดค าส าคัญ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ สถานที่ท าวิจัยซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับคือสถานที่ท าวิจัยในประเทศและต่างประเทศโดยระบุพื้นที่

เป้าหมายที่ท าการวิจัย 

 
รูปที่ 25 หน้าบทสรุป-ส่วนที่ 2 

  

 ส่วนท่ี 3 ระบุรายละเอียดการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 
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รูปที่ 26 หน้าการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 

 

 

หัวข้อท่ี 3 : คณะผู้วิจัย (Research Team) 

 กรอกข้อมูลรายละเอียดคณะผู้วิจัย โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้ 

 
 รูปที่ 27 หน้าข้อเสนอการวิจัยใหม่-คณะผู้วิจัย 

 

 ส่วนท่ี 1 คณะผู้วิจัย : หัวหน้าโครงการ และ ผู้ร่วมโครงการ  ระบุชื่อคณะผู้วิจัย โดยการ

กรอกชื่อ – นามสกุล ซึ่งระบบจะดึงเฉพาะชื่อนักวิจัยที่ลงทะเบียนในระบบแล้วเท่านั้น  ระบุต าแหน่งใน

โครงการ มีส่วนร่วมร้อยละ และเวลาที่ท าวิจัย และกดปุ่ม “เพิ่มนักวิจัย” เพื่อบันทึกข้อมูล หรือกดปุ่ม 
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“ยกเลิก” ถ้าไม่ต้องการบันทึกข้อมูล ผู้วิจัยสามารถที่จะเพิ่มนักวิจัยใหม่โดยคลิกที่ “เพิ่มนักวิจัยใหม่” 

เพื่อท าการลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ สามารถเพิ่มข้อมูลนักวิจัยได้โดยคลิก    

 
รูปที่ 28 หน้าคณะผู้วิจัย-ส่วนที่ 1 

 

 หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ สามารถระบุชื่อคณะผู้วิจัย โดยการกรอกชื่อหรือนามสกุล

เพยีงบางส่วนของค า ซึ่งระบบจะท าการดึงเฉพาะชื่อนักวิจัยที่ลงทะเบียนในระบบแล้วเท่านั้นมาแสดง 

 
 รูปที่ 29 การค้นหารายชื่อผู้วิจัย 

 

 ในการแก้ไข / ลบ ข้อมูลนักวิจัย ผู้ใช้สามารถด าเนินการแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิก   หรือ

ด าเนินการลบข้อมูลได้โดยคลิก   

 

1. คลิก  เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูล 

2. ท าการแก้ไขข้อมูล แล้วคลิก “เพ่ิมนักวิจัย” 
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รูปที่ 30 หน้าการแก้ไขข้อมูลนักวิจัย 

 

 
รูปที่ 31 หน้าการลบข้อมูลนักวิจัย 

 

 ส่วนท่ี 2 งานวิจัยท่ีก าลังท าอยู่ของคณะวิจัย เลือกชื่อของผู้วิจัย และกรอกข้อมูลชื่อ

โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ชื่อแหล่งทุน ความก้าวหน้าโครงการ วันที่สิ้นสุดโครงการ 

ต าแหน่งในโครงการ สัดส่วนความรับผิดชอบโครงการ สามารถเพิ่มงานวิจัยได้โดยคลิกที่        

 
รูปที่ 32 หน้าคณะผู้วิจัย-ส่วนที่ 2 

 

1. คลิก   เพ่ือท าการลบข้อมลู 

2. คลิกตกลง 
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รูปที่ 33 หน้าการแก้ไขงานวิจัยที่ก าลังท า 

 

 
รูปที่ 34 หน้าการลบงานวิจัยที่ก าลังท า 

 

 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลหัวหน้าสถาบันต้นสังกัด กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสุกล สังกัด ต าแหน่ง ที่อยู่ 

ของหัวหน้าสถาบันต้นสังกัด  

 
รูปที่ 35 หน้าข้อมูลหัวหน้าสถาบันต้นสังกัด 

1. คลิก   เพ่ือท าการลบข้อมลู 

2. คลิกตกลง 

1. คลิก   เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูล 

2. ท าการแก้ไขข้อมูล 

3. คลิก “บันทึก” 
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 ส่วนท่ี 4 ข้อมูลท่ีปรึกษาโครงการ  กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์

โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ของที่ปรึกษาโครงการ สามารถเพิ่มที่ปรึกษาได้โดยคลิกที่   

 
รูปที่ 36 หน้าข้อเสนอการวิจัยใหม่-คณะผู้วิจัย 

 

รูปที่ 37 หน้าการแก้ไขข้อมูลที่ปรึกษาโครงการ 

 

 
รูปที่ 38 หน้าการลบข้อมูลที่ปรึกษาโครงการ 

1. คลิก   เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูล 

2. ท าการแก้ไขข้อมูล 

1. คลิก   เพ่ือท าการลบข้อมลู 

2. คลิกตกลง 
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หัวข้อท่ี 4 : แผนงาน (Research Plan) 

 กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยแบ่งเป็น 7 ส่วนย่อย 

ดังนี้ 

 
รูปที่ 39 หน้าข้อเสนอการวิจัยใหม่-แผนงาน 
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 ส่วนท่ี 1 กิจกรรม ระบุข้อมูลกิจกรรมหลักและกรอกข้อมูลกิจกรรมรอง ซึ่งระบบก าหนดให้

เพิ่มการบันทึกกิจกรรมหลักทีละ 1 ครั้ง หลังจากบันทึกเสร็จสิ้น ก็สามารถเพิ่มกิจกรรมหลักได้ตาม

จ านวนกิจกรรมหลักของโครงการ โดยคลิกที่     ส่วนการบันทึกกิจกรรมรองเป็นการเพิ่ม

กิจกรรมภายใต้กิจกรรมหลักสามารถเพิ่มได้ไม่จ ากัดจ านวนแต่เม่ือต้องการลบสามารถกดไอคอน    

ทางด้านขวามือ  

หมายเหตุ : นักวิจัยจ ำเป็นต้องระบุกิจกรรมหลัก และกิจกรรมรองก่อนจึงจะสำมำรถกรอกข้อมูล

แผนกำรด ำเนินงำนวิจัยได้ 

 
รูปที่ 40 หน้ากิจกรรม 

 

 
รูปที่ 41 หน้าการแก้ไขกิจกรรม 

 

1. คลิก   เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูล 

2. ท าการแก้ไขข้อมูล 

4. คลิก “บันทึก” 

3. คลิก  เมื่อต้องการลบข้อมูล 
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รูปที่ 42 หน้าการลบกิจกรรม 

 

 ส่วนท่ี 2 แผนการด าเนินงานวิจัย สามารถเพิ่มได้โดย เลือกกิจกรรมหลัก และกิจกรรมรองที่

ระบุไว้ในส่วนที่ 1 หลังจากนั้นก าหนดเดือนที่เริ่มต้นและเดือนที่สิน้สุด(ตัวเลข) พร้อมกรอกข้อมูลผลที่

คาดว่าจะส าเร็จ และชื่อผู้รับผิดชอบ(ระบบจะดึงรายชื่อนักวิจัยมาจากข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไว้ในแท็บ

คณะผู้วิจัย) ในการเลือกผู้รับผิดชอบท าได้โดยคลิกที่ชื่อนักวิจัยที่เลือกให้เกิดแถบสี เม่ือกรอกข้อมูล

ครบแล้ว คลิกบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่เพิ่มจะถูกบันทึกลงตารางแผนการด าเนินงานวิจัย 

 ทั้งนี้ จะต้องระบุแผนการด าเนินงานวิจัยของกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ระบุไว้ใน ส่วนที่ 1 สามารถ

ท าการเพิ่มรายการแผนการวิจัยได้โดยคลิกที่  

 
รูปที่ 43 หน้าแผนการด าเนินงานวิจัย 

หมายเหตุ : ในกรณีที่กิจกรรมมีผู้รับผิดชอบมำกกว่ำ 1 ท่ำน สำมำรถท ำกำรเลือกได้โดยกด “Shift” 

ค้ำงไว้ แล้วคลิกที่รำยชื่อที่ต้องกำรเพิ่ม จะเกิดแถบสีตำมรำยชื่อที่ผู้ใช้เลือก 

 

1. คลิก   เพ่ือท าการลบข้อมลู 

2. คลิกตกลง 
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รูปที่ 44 หน้าการแก้ไขแผนการด าเนินงานวิจัย 

 

 
รูปที่ 45 หน้าการลบแผนการด าเนินงานวิจัย 

 

 ส่วนท่ี 3 รายละเอียดการจัดซ้ือครุภัณฑ์  ระบุชื่อครุภัณฑ์, สถานะภาพของครุภัณฑ์ใน

หน่วยงาน, รายละเอียดครุภัณฑ์ของครุภัณฑ์ที่ต้องการขอสนับสนุน , เหตุผลและความจ าเป็นต่อ

โครงการ, การใช้ประโยชน์เม่ือโครงการสิ้นสุดและรายละเอียดเดิม สามารถท าการเพิ่มครุภัณฑ์โดย

คลิก    

1. คลิก   เพ่ือท าการลบข้อมลู 

2. คลิกตกลง 

1. คลิก   เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูล 2. ท าการแก้ไขข้อมูล 

3. คลิก “บันทึก” 
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 รูปที่ 46 หน้ารายละเอียดการจัดซือ้ครุภัณฑ์  

 

 
รูปที่ 47 หน้าการแก้ไขรายละเอียดการจัดซือ้ครุภัณฑ์ 

 

1. คลิก   เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูล 

2. ท าการแก้ไขข้อมูล 

3. คลิก “บันทึก” 
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รูปที่ 48 หน้าการลบรายละเอียดการจัดซือ้ครุภัณฑ์ 

 

 ส่วนท่ี 4 ผลผลิต ระบุรายละเอียดผลผลิตหลัก และผลผลิตย่อยที่คาดว่าจะได้รับ ในแต่ละ

ช่วงเวลา ชื่อผลงาน งวดที่เสร็จ และจ านวน สามารถท าการเพิ่มข้อมูลผลผลิตได้โดยคลิก    

หมายเหตุ : นักวิจัยจ ำเป็นต้องระบุ “ชื่อผลงำน” เนื่องจำกชื่อผลงำนจะถูกดึงไปแสดงให้ผู้ใช้กรอกใน

ส่วนของ “ผลลัพธ์” ต่อไป 

 
รูปที่ 49 หน้าผลผลิต 

 

1. คลิก   เพ่ือท าการลบข้อมลู 

2. คลิกตกลง 
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รูปที่ 50 หน้าการแก้ไขผลผลิต 

 

 
รูปที่ 51 หน้าการลบผลผลิต 

 

 ส่วนท่ี 5 ผลลัพธ์ ระบุผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลผลิตที่ได้รับจากโครงการ ทั้งเชิง

ปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน สามารถท าการเพิ่มผลลัพธ์โดยคลิก   

หมายเหตุ : Dropdown list ของ “ผลลัพธ์” จะน ำมำจำก “ชื่อผลงำน” ที่นักวิจัยได้กรอกไว้ในส่วนของ

ผลผลิต 

 

1. คลิก   เพ่ือท าการลบข้อมลู 

2. คลิกตกลง 

1. คลิก   เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูล 

2. ท าการแก้ไขข้อมูล 

3. คลิก “บันทึก” 
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รูปที่ 52 หน้าผลลัพธ์ 

 

 
 รูปที่ 53 หน้าการแก้ไขผลลัพธ์ 

 

 
รูปที่ 54 หน้าการลบผลลัพธ์ 

1. คลิก   เพ่ือท าการลบข้อมลู 

2. คลิกตกลง 

1. คลิก   เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูล 

2. ท าการแก้ไขข้อมูล 

3. คลิก “บันทึก” 
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 ส่วนท่ี 6 งบประมาณ เป็นการน าเข้าข้อมูลงบประมาณของโครงการวิจัย ประกอบด้วยการ

ระบุประเภทงบประมาณ, งบประมาณรวมตลอดโครงการวิจัย, งบประมาณเฉพาะปีที่เสนอขอ , 

งบประมาณที่เคยได้รับรวม, งบบริหารแผนงานวิจัย และงบประมาณที่ได้รับเม่ือปีที่แล้ว สามารถท า

การเพิ่มงบประมาณโดยคลิก   

 
รูปที่ 55 หน้างบประมาณ 

 

 
รูปที่ 56 หน้าการแก้ไขงบประมาณรวมตลอดโครงการวิจัย 

 

1. คลิก   เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูล 

2. ท าการแก้ไขข้อมูล 

3. คลิก “บันทึก” 
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รูปที่ 57 หน้าการลบงบประมาณรวมตลอดโครงการวิจัย 

 

ส่วนท่ี 7 ผลส าเร็จ ระบุปีของผลส าเร็จ ประเภทผลส าเร็จ และผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับโดยประเภท

ของผลส าเร็จของงานวิจัยเป็นอักษรย่อ ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ระบุ P หมายถึง ผลส าเร็จเบือ้งต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 

 1.1 ผลส าเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะน าไปสู่การวิจัยในระยะยาว

     ต่อไป 

 1.2 ผลส าเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว 

 1.3 ผลส าเร็จที่อาจจะถูกน าไปต่อยอดการวิจัยได้ 

2. ระบุ I หมายถึง ผลส าเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 

 2.1 เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จเบือ้งต้นในระยะต่อมา 

 2.2 เป็นผลส าเร็จที่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลส าเร็จเบือ้งต้น 

 2.3 เป็นผลส าเร็จที่จะก้าวไปสู่ผลส าเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย 

3. ระบุ G หมายถึง ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 

 3.1 เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จกึ่งกลางในระยะถัดมา 

 3.2 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์นีจ้ะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ 

  3.3 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการท าให้เกิดผลกระทบ

       สูง ย่อมมีน้ าหนักการพจิารณาโครงการวิจัยสูง 

หมายเหตุ : กรณีที่ 1 ปี มีมำกกว่ำ 1 ผลส ำเร็จ ให้กรอกรำยละเอียดทุกผลส ำเร็จในช่องรำยละเอียด 

แต่ตอนเลือกประเภทผลส ำเร็จให้เลือกประเภทผลส ำเร็จสูงสุดที่โครงกำรระบุมำ 

1. คลิก   เพ่ือท าการลบข้อมลู 

2. คลิกตกลง 
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รูปที่ 58 หน้าผลส าเร็จ 

 

 
รูปที่ 59 หน้าการแก้ไขผลส าเร็จ 

 

หัวข้อท่ี 5 : เอกสารแนบ 

 กรอกข้อมูลเอกสารอ้างอิงเพื่อประกอบการพจิารณาข้อเสนอโครงการ โดยคลิก

เพื่อท าการแนบไฟล์ หลังจากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง(ระบบรองรับไฟล์

ขนาดสูงสุดไม่เกิน 20 MB) จากนั้นเลือก ประเภทเอกสาร ซึ่งระบุรายละเอียดของเอกสารแนบตาม

ข้อมูลที่ก าหนดเป็นตัวเลือก แล้วคลิก   

หมายเหตุ : นักวิจัยที่ยื่นข้อเสนอกำรวิจัยทุนงบประมำณแผ่นดินมีประเภทเอกสำรแนบที่เกี่ยวข้อง 3 

รำยกำร ได้แก่ 

 เอกสำรข้อเสนอโครงกำร > นักวิจัยต้องแนบไฟล์ข้อเสนอกำรวิจัยฉบับที่มีลำยเซ็นแล้ว 

 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ > กรณีที่เป็นโครงกำรต่อเนื่องให้แนบไฟล์รำยงำนควำมก้ำวหน้ำมำด้วย 

 เอกสำรข้อก ำหนด (TOR) > กรณีที่มีกำรจัดจ้ำงท ำวิจัยให้แนบไฟล์เอกสำรข้อก ำหนด (TOR) 

1. คลิก   เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูล 
2. ท าการแก้ไขข้อมูล 

3. คลิก “เพ่ิมผลส าเร็จ” 
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รูปที่ 60 หน้าข้อเสนอการวิจัยใหม่-เอกสารแนบ 

 

 
รูปที่ 61 หน้าการลบเอกสารแนบ 

 

 ส าหรับโครงการวิจัยที่มีเอกสารแนบมากกว่า 1 รายการสามารถเพิ่มเอกสารได้โดยเลือกที่

ไอคอน   

 

หัวข้อท่ี 6 : ตรวจสอบความถูกต้อง 

 เป็นการแสดงรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดที่ได้บันไว้ตั้งแต่แต่หัวข้อที่ 1-5 และมีปุ่มแสดงสถานะ

ความครบถ้วนของข้อมูลว่าแต่ละหัวข้อได้กรอกรายครบถ้วนแล้วหรือไม่ ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนปุ่ม 

“ส่งข้อเสนอการวิจัย” จะไม่สามารถคลิกได้ ผู้ใช้จะต้องด าเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดที่เป็นฟิลด์บังคับ 

(*) ให้ครบถ้วนก่อน ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็จะสามารถคลิกปุ่ม “ส่งข้อเสนอการวิจัย” 

เพื่อส่งข้อเสนอการวิจัย ไปในขั้นตอนต่อไปได้ 

คลิกเพื่อท ำกำรแนบไฟล ์

1. คลิก   เพ่ือท าการลบข้อมลู 
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รูปที่ 62 หน้าข้อเสนอการวิจัยใหม่-ตรวจสอบความถูกต้อง 

 

การใช้งานเมนูข้อเสนองานวิจัย > ข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่อง 

 
รูปที่ 63 หน้าข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่อง 

 

 
รูปที่ 64 หน้ารายละเอียดข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่อง 

 

1. คลิก “ข้อเสนอการวิจัยต่อเน่ือง” 

3. คลิก  เพ่ือสร้างข้อเสนอการวิจัยต่อเน่ือง 

2. คลิกที่ชื่อเรื่องเพ่ือดูรายละเอยีดของข้อเสนอการวิจัย 
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 เม่ือคลิก “เลือก” ข้อเสนอการวิจัย ที่ต้องการสร้างข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่อง หลังอ่าน

รายละเอียดข้อเสนอแล้วให้คลิกปุ่ม “สร้างโครงการต่อเนื่องจากโครงการนี้” เพื่อสร้างข้อเสนอการวิจัย

ต่อเนื่อง 

 
รูปที่ 65 หน้าการสร้างโครงการต่อเนื่อง 

 

การใช้งานเมนูเว็บบอร์ด > เว็บบอร์ด 

 ผู้ใช้ระบบสามารถตั้งหัวข้อกระทู้เพื่อหรือคลิกเข้าไปที่หัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด ตอบค าถาม 

หรือแสดงความคิดเห็นในหัวข้อนั้นๆ และยังสามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้  

วิธีการใช้งาน 

 1. ในหัวข้อ เว็บบอร์ด เลือก เว็บบอร์ด 

 
รูปที่ 97 การเข้าสู้หน้าเว็บบอร์ด 

 

 2. สามารถก าหนดขอบเขตของการค้นหากระทู้โดยเลือก  กระทรวง, สังกัดกระทรวง, 

หน่วยงาน, ระหว่างวันที่ เพื่อท าการค้นหากระทู้ที่ต้องการ 

1. เลือกทุนที่ต้องการสร้างโครงการต่อเน่ือง 

2. คลิก “สร้างโครงการต่อเน่ืองจากโครงการน้ี” 

1. คลิก “เว็บบอร์ด” 



40 

 

 
 

 
รูปที่ 97 การค้นหาหัวข้อกระทู้ 

 

 3. ระบบจะแสดงหัวข้อกระทู้ที่ เราเลือกขอบเขตในการค้นหา ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อหัวข้อ 

รายละเอียดเบือ้งต้นของผู้ตั้งกระทู้/ผู้ตอบกระทู้ล่าสุด และแสดงจ านวนผู้อ่านกระทู้/ตอบกระทู้สามารถ 

ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่หัวข้อกระทู้เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของกระทู้นั้นได้ และสามารถเพิ่มหัวข้อกระทู้

ได้โดยคลิก  

 
รูปที่ 97 หน้าเว็บบอร์ด 

 

 4.  เม่ือท าการคลิกเข้าไปที่หัวข้อกระทู้แล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดของบทสนทนาที่เกิดขึ้น 

ซึ่งผู้อ่านกระทู้สามารถที่จะตอบปัญหาได้โดยพมิพข์องความ แล้วคลิก  

1. คลิกชื่อหัวข้อเพ่ือดูรายละเอยีด 

2. คลิก “ต้ังกระทู้” เพ่ือสร้างกระทู้ใหม ่
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รูปที่ 97 หน้าแสดงรายละเอียดหัวข้อกระทู้ 

  

 5. การตั้งกระทู้ใหม่ เม่ือคลิก      แล้วสามารถตั้งชื่อเรื่อง และรายละเอียดของกระทู้นั้น 

แล้วคลิก ตั้งกระทู้  

 
รูปที่ 97 หน้าการตั้งกระทู้ใหม่ 

 

1. กรอกข้อความเพ่ือตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 

2. คลิก “ส่งข้อความ”  

1. กรอกรายละเอียด 

2. คลิก “ต้ังกระทู้” 
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การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้โดยคลิกที่ชื่อ แล้วเลือก “ข้อมูลส่วนบุคคล” จะ

ปรากฏหน้ารายละเอียดข้อมูลผู้ใช้ โดยแบ่งเป็น 8 ส่วน ดังนี้ 

 
รูปที่ 66 การเข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ส่วนท่ี 1 หน้าข้อมูลเบ้ืองต้น กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย การแนบไฟล์รูปภาพโดยคลิกที่ 

, ค าน าหน้าชื่อ , ต าแหน่งทาง, วิชาการ ,ชื่อ (ไทย), ชื่อ (อังกฤษ), นามสกุล (ไทย), 

นามสกุล (อังกฤษ), วัน/เดือน/ปี(พ.ศ.) เกิด, Passport number, เอกสารแนบ สามารถแนบไฟล์ส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชนโดยคลิกที่  และดูรายละเอียดเอกสารได้โดยคลิกที่  

 

 
รูปที่ 67 หน้าข้อมูลเบือ้งต้น 

 

  

1. คลิกแล้วเลือก “ข้อมูลส่วนบุคคล” 

3. คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลการแกไ้ข 

 

1. คลิกเพ่ือแนบไฟล์รูปภาพที่ต้องการ 

2. แก้ไขข้อมูลเบื้องต้น 
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 ส่วนท่ี 2 สังกัด กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย กระทรวง, หน่วยงานสังกัดกระทรวง , 

หน่วยงานของท่าน, คณะ/กอง/สถาบัน 

 
รูปที่ 68 หน้าข้อมูลสังกัด 

 

 ส่วนท่ี 3 ท่ีอยู ่กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลส าหรับติดต่อ กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไป

ด้วย โทรศัพท์, โทรสาร, มือถือ, อีเมล์, Facebook, Twitter, Line  ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ ที่ตั้ง ถนน, 

ประเทศ, จังหวัด, อ าเภอ/เขต, ต าบล/แขวง, รหัสไปรษณีย์ 

 
รูปที่ 69 หน้าข้อมูลที่อยู่ 

3. คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลการแกไ้ข 

 

2. แก้ไขข้อมูลสังกัด 

1. คลิก “สังกัด” 

3. คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลการแกไ้ข 

 

2. แก้ไขข้อมูลที่อยู ่

1. คลิก “ที่อยู”่ 
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ส่วนท่ี 4 ประวัติการท างาน กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย  ช่วงปีที่ท างาน , ต าแหน่ง, 

หน่วยงาน, ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

 
รูปที่ 70 หน้าข้อมูลประวัติการท างาน 

 

 
รูปที่ 71 หน้าแก้ไขข้อมูลประวัติการท างาน 

 

5. คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลทั้งหน้า 

 

3. กรอกข้อมลูประวัติการท างาน 

1. คลิก “ประวัติการท างาน” 

2. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพ่ือลบข้อมูล 

4. คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลในตาราง 

 

2. แก้ไขข้อมูลประวัติการท างาน 

1. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 

3. คลิก “บันทึก” 
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รูปที่ 72 หน้าลบข้อมูลประวัติการท างาน 

 

 ส่วนท่ี 5 ประวัติการศึกษา กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ปีที่จบ, สถานที่, สถานศึกษา, 

คณะ, สาขา, วุฒิการศึกษา, หัวข้อวิทยานิพนธ์, ลักษณะงานที่รับผิดชอบ, สถานศึกษาต่างประเทศ 

 
รูปที่ 73 หน้าข้อมูลประวัติการศึกษา 

 

 

1. คลิก   เพ่ือท าการลบข้อมลู 

2. คลิกตกลง 

5. คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลทั้งหน้า 

 

3. กรอกข้อมลูประวัติการศึกษา 

1. คลิก “ประวัติการศึกษา” 

2. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพ่ือลบข้อมูล 

4. คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลในตาราง 
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รูปที่ 74 หน้าแก้ไขข้อมูลประวัติการศึกษา 

 

 
รูปที่ 75 หน้าลบข้อมูลประวัติการศึกษา 

 

2. แก้ไขข้อมูลประวัติการศึกษา 

1. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 

3. คลิก “บันทึก” 

 

1. คลิก   เพ่ือท าการลบข้อมลู 

2. คลิกตกลง 
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ส่วนท่ี 6 ความเช่ียวชาญ กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ความเชี่ยวชาญ 

 
รูปที่ 76 หน้าข้อมูลความเชี่ยวชาญ 

 

ส่วนท่ี 7 ผลงาน ประกอบไปด้วย 4 หัวข้อย่อย ดังนี้ 

2. แก้ไขข้อมูลความเชีย่วชาญ 

1. คลิก “ความเชี่ยวชาญ” 

3. คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 



48 

 

 
 

 
รูปที่ 77 หน้าข้อมูลผลงาน 

1. คลิก “ผลงาน” 
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 หัวข้อท่ี 1 โครงการ กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ปี, ชื่อโครงการ, บทบาทในโครงการ 

 
รูปที่ 78 หน้าข้อมูลโครงการ 

 

 
รูปที่ 79 หน้าแก้ไขข้อมูลโครงการ 

 

 
รูปที่ 80 หน้าลบข้อมูลโครงการ 

 

  

2. คลิก “กรอกข้อมลู” 

1. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพ่ือลบข้อมูล 

3. คลิก “บันทึก”  

 

2. แก้ไขข้อมูลโครงการ 

1. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 

3. คลิก “บันทึก” 

 

1. คลิก   เพ่ือท าการลบข้อมลู 

2. คลิกตกลง 
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 หัวข้อท่ี 2 ผลงานตีพิมพ์ กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อบทความ, ผู้แต่ง, งานประชุม/

วารสาร, ปีที่ตีพิมพ์, ฉบับที่/เล่มที่, หน้าที่ตีพิมพ ์

 
รูปที่ 81 หน้าข้อมูลผลงาน 

 

 
รูปที่ 82 หน้าแก้ไขข้อมูลผลงานตีพิมพ์ 

 

2. กรอกข้อมลูผลงานตีพิมพ์ 

1. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพ่ือลบข้อมูล 

3. คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลในตาราง 

 

2. แก้ไขข้อมูลผลงานตีพิมพ์ 

1. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 

3. คลิก “บันทึก” 
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รูปที่ 83 หน้าลบข้อมูลผลงานตีพิมพ์ 

 

 หัวข้อท่ี 3 สิทธิบัตร กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อการประดิษฐ์, หมายเลขการประดิษฐ์, 

วันที่ได้จัดการประดิษฐ์, ผู้ประดิษฐ์ 

รูปที่ 84 หน้าข้อมูลผลงาน 

 

 
รูปที่ 85 หน้าแก้ไขข้อมูลสิทธบิัตร 

 

2. กรอกข้อมลูสิทธิบัตร 

1. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพ่ือลบข้อมูล 

3. คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลในตาราง 

 

2. แก้ไขข้อมูลสทิธิบัตร 

1. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 

3. คลิก “บันทึก” 

 

1. คลิก   เพ่ือท าการลบข้อมลู 

2. คลิกตกลง 
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รูปที่ 86 หน้าลบข้อมูลสิทธบิัตร 

 

 หัวข้อท่ี 4 ผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์แล้ว กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ปี, ชื่อผลงาน, 

รูปแบบการน าไปใช้, ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ, ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสังคม, ก่อให้เกิด

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

 
รูปที่ 87 หน้าข้อมูลผลงาน 

 

2. กรอกข้อมลูผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์แล้ว 

1. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพ่ือลบข้อมูล 

3. คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลในตาราง 

 

1. คลิก   เพ่ือท าการลบข้อมลู 

2. คลิกตกลง 
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รูปที่ 88 หน้าแก้ไขข้อมูลผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์แล้ว 

 

 
รูปที่ 89 หน้าลบข้อมูลผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์แล้ว 

 

1. คลิก   เพ่ือท าการลบข้อมลู 

2. คลิกตกลง 

2. แก้ไขข้อมูลผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์แล้ว 1. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 

3. คลิก “บันทึก” 
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ส่วนท่ี 8 รางวัล กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย วันที่ได้รับรางวัล, รางวัล, ผลงาน, ผู้ให้รางวัล 

 
รูปที่ 90 หน้าข้อมูลรางวัล 

 

 
รูปที่ 91 หน้าแก้ไขข้อมูลรางวัล 

 

 
รูปที่ 92 หน้าลบข้อมูลรางวัล 

3. คลิก “กรอกข้อมลู” 

2. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพ่ือลบข้อมูล 

4. คลิก “บันทึก”  

 

1. คลิก “รางวัล” 

1. คลิก   เพ่ือท าการลบข้อมลู 

2. คลิกตกลง 

2. แก้ไขข้อมูลรางวัล 
1. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 

3. คลิก “บันทึก” 

 



55 

 

 
 

การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้ในหน้าข้อมูลส่วนตัว โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. คลิก “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 

 
รูปที่ 93 การเข้าสู่หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 

2. ระบบจะแสดงหน้าต่างส าหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ผู้ใช้กรอกรหัสผ่านใหม่ในช่อง รหัสผ่านใหม่ และ

กรอกยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งในช่อง ยืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นคลิก แก้ไข เป็นอันเสร็จสิน้ 

 
รูปที่ 94 หน้าแก้ไขรหัสผ่าน 

 

 

2. คลิก “แก้ไข” เพ่ือบันทึกรหัสผ่าน 

 

1. ก าหนดรหัสผ่านใหม ่

1. คลิกแล้วเลือก “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 


