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ค ำน ำ 
 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้านงานวิจัย จัดท าข้ึนโดยส านัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศด้านงานวิจัย เช่น ข้อมูลโครงการวิจัยของแต่ละคณะหน่วยงาน ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน ข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น โดยน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าเป็นฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (MIS) ทั้งนี้เพื่อที่จะน าข้อมูลงานวิจัยที่จัดเก็บมาท าการ
วิเคราะห์และประมวลผลเป็นข้อมูลในเชิงสารสนเทศที่น่าสนใจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับช่วยสนับสนุนการ
ด าเนินงานทางด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เนื้อหาสาระของคู่มือนี้ ประกอบด้วยภาพรวมของระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านงานวิจัย เช่น การเรียกดูจ านวนโครงการวิจัยของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ข้อมูลทั่วไปของโครงการวิจัย การ
ใช้งานระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย การใช้งานระบบจัดการข้อมูลผลงานทางวิชาการ การใช้งานระบบจัดการ
ข้อมูลทรัพย์สินทาง เป็นต้น 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัย จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องของกับระบบงานวิจัย ตลอดจนข้อมูลทางด้านงานวิจัย และใคร่ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้
ความร่วมมือ และสนับสนุนข้อมูลในการจัดท าไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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สำรสนเทศระบบงำนวิจยั 

1.1 ข้อมูลสำรสนเทศของระบบงำนวิจัย 
ข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัยเป็นข้อมลูสารสนเทศทีม่ีความหน้าสนใจด้านหนึ่งซึ่งอยูบ่นระบบ MIS 

เป็นระบบที่ใช้แสดงรายงานข้อมลูสารสนเทศทางด้านงานวิจัยทั้งภาพรวมของข้อมลูด้านงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ข้อมลูสรปุเชิงจ านวน ทั้งในส่วนของโครงการวิจัย และ ผลงานทางวิชาการ สามารถทีจ่ะเข้าใช้
งานระบบได้โดยการเปิดโปรแกรม Web Browser แล้วพิมพ์ข้อมูลทีอ่ยู่เว็บไซต์ดังต่อไปนี้ 
http://mis.kpru.ac.th จะปรากฏหน้าเว็บไซตห์ลกัของระบบ MIS แสดงดงัรปู 1.1 

 
รูป 0.1 หน้าเว็บไซต์หลกัของระบบ MIS 

ให้สังเกตด้านซ้ายมือของหน้าจอจะปรากฏรายการเมนูของระบบ MIS ให้ท าการคลกิเมนทูางด้าน
ซ้ายมือ ที่เมนูหลักช่ือ “ข้อมูลสารสนเทศ” และเมนูย่อยช่ือ “ด้านงานวิจัย” แสดงดังรปู 2.1 

 
รูป 0.2 เมนูส าหรับแสดงรายงานสารสนเทศด้านงานวิจัย 

เมื่อคลกิทีเ่มนู “ด้านงานวิจัย ”จะปรากฏรายการข้อมลูรายงานสารสนเทศด้านงานวิจัยที่น่าสนใจ ซึง่
สามารถทีจ่ะท าการคลิกไปยงัรายการสารสนเทศที่ตอ้งการเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ 
จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแสดงผลข้อมดูรายละเอียดรายงานข้อมูลสารสนเทศ แสดงดังรูป 2.3 – 2.1 

http://mis.kpru.ac.th/
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รูป 0.3 ตัวอย่างรายการข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัย 

 
รูป 0.4 ตัวอย่างการแสดงผลข้อมลูสารสนเทศด้านงานวิจัย 

1.2 กำรค้นหำข้อมูลงำนวิจัย 
ในส่วนของระบบงานวิจัยจะมีเครื่องมือส าหรบัช่วยค้นหาโครงการวิจัย ซึ่งจะใช้ส าหรบัอ านวยความ

สะดวกในการค้นหาข้อมลูโครงการวิจัย ในกรณีที่มีข้อมูลโครงการวิจัยจ านวนมากในระบบ การค้นหา
โครงการวิจัยสามารถสามารถท าได้โดยการคลกิทีเ่มนูด้านซา้ยมือที่เมนูหลักช่ือ “ค้นหาข้อมูล” คลิกเมนูย่อย
ช่ือ “ข้อมูลงานวิจัย” จะปรากฏฟอร์มส าหรับการค้นหาข้ึนมา จากนั้นให้ท าการระบรุายละเอียด หรือเงื่อนไขที่
ต้องการค้นหาแล้วคลิกที่ปุม่ “ค้นหาตามเงื่อนไข” ระบบจะท าการประมวลผลการค้นหาตามเงื่อนไขพร้อมกบั
แสดงผลข้อมลูการค้นหาไว้ในส่วนของ “ส่วนแสดงผลการค้นหา” แสดงดงัรปู 2.1 
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รูป 0.5 ตัวอย่างแสดงการค้นหาข้อมูลโครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

กำรจัดกำรข้อมูลโครงกำรวิจยั 
หลงัจากที่ผู้ใช้งานได้รบัสทิธิการเข้าใช้งานระบบงานวิจัยแลว้ ผู้ใช้งานระบบจะต้องท าการลอ็คอินเข้าสู่

ระบบก่อน โดยการคลิกที่ปุ่ม Login ที่อยู่ด้านบน จากนั้นจะปรากฏหน้าจอตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ ให้
ท าการกรอกข้อมูล ช่ือผู้ใช้งาน รหสัผ่าน และเลอืกประเภทการเข้าใช้งาน จากนั้นคลิกปุม่ “เข้าสูร่ะบบ ”เมื่อ
ล็อคอินเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏหน้าจอแสดงผลข้อมูลส่วนบุคคลของแตล่ะบุคคล แสดงดังรูป 1.2 – 1.1 

 
รูป 0.1 ตัวอย่างแสดงหน้าจอตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ 

 
รูป 0.2 ตัวอย่างแสดงหน้าจอรายละเอียดส่วนบุคคล 
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ระบบงานวิจัยเป็นระบบหนึง่ในระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานและการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร (MIS) เป็นระบบที่ใช้ส าหรบัจัดเก็บและจัดการข้อมลูโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นระบบ
ที่รองรับการจัดเกบ็และจัดการข้อมลูโครงการวิจัย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลโครงการวิจัยเดี่ยว 
2) ข้อมูลแผนงานวิจัย /ชุดโครงการวิจัย  
3) ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 
4) ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน 
5) ข้อมูลผลงานทางวิชาการ 

ในส่วนของการจัดการข้อมูลโครงการวิจัยน้ันจะเริ่มตัง้แต่การเสนอโครงการวิจัยจนกระทั้งด าเนิน
โครงการวิจัยจนแล้วเสรจ็ 

การจัดการข้อมลูงานวิจัยสามารถทีจ่ะกระท าได้โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลงานวิจัยส่วนกลาง หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมลูงานวิจัยระดับคณะ/หน่วยงาน หรอื บคุลากรภายในมหาวิทยาลัย เท่านั้น ทัง้นี้ในการเข้า
ใช้งานรส่วนจัดการข้อมลูของระบบงานวิจัยจะต้องท าการ Login เข้าสู่ระบบก่อนทุกครั้ง หลังจากทีท่ าการ 
Login เข้าสูร่ะบบเป็นทีเ่รียบร้อยแล้วจะปรากฏเมนู “ระบบงานวิจัย” เพิม่ขึ้นมาอีก 1 เมนู ทางด้านซ้ายมือซึง่
ในส่วนของเมนูยอ่ยนั้นจะแสดงผลตามสทิธิที่ได้รับ แสดงดังรูป 3.3 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 
รูป 0.3 ตัวอย่างแสดงการค้นหาข้อมูลโครงการวิจัย  
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1.3 เสนอโครงกำรวิจัย 

จะเป็นการบันทกึข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ สามารถทีจ่ะท า
การบันทึกข้อเสนอโครงการวิจัยได้โดยคลกิที่เมนูหลัก “ระบบงานวิจัย ”และเลือกเมนูย่อย “เส นอ
โครงการวิจัย  ”ระบบจะท าการแสดงแบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย ซึง่จะประกอบไป
ด้วยหน้าแบบฟอร์มส าหรับบันทึกข้อมูลดงัต่อไปนี ้

1) บันทึกข้อมูลรายละเอียดหลักโครงการวิจัย 
2) บันทึกข้อมูลความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับปัจจัยอื่น 
3) บันทึกข้อมูลรายละเอียดหน่วยงานบริหารโครงการ 
4) บันทึกข้อมูลรายละเอียดนักวิจัยในโครงการ 
5) บันทึกข้อมูลรายละเอียดทั่วไป 
6) บันทึกข้อมูลแนบไฟล์เอกสาร  
7) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโครงการก่อนบันทึก 

1.3.1 บันทึกข้อมูลรำยละเอียดหลักโครงกำรวิจัย 
การบันทึกข้อมลูรายละเอียดหลักโครงการวิจัยจะเป็นการบนัทึกรายละเอียดหลักของ

โครงการวิจัย เช่น ข้อมูลลักษณะโครงการวิจัย ประเภทโครงการวิจัย ช่ือโครงการวิจัย งบประมาณที่
เสนอขอ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย ประเภทงานวิจัย หมวดหมูง่านวิจัย สาขางานวิจัย ค า
ส าคัญของโครงการ เป็นต้น ใหท้ าการกรอกข้อมลูที่จ าเป็นในส่วนของรายละเอียดหลักโครงการวิจัยให้
ครบถ้วนจากนั้น คลิกที่ปุ่ม “Next” เพื่อระบุข้อมลูส่วนถัดไปซึ่งจะเป็นข้อมลูความสอดคล้องของ
โครงการวิจัยกบัปจัจัยอื่น แสดงดังรูป 1.4 
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รูป 0.4 หน้าจอการแสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมลูรายละเอียดหลักโครงการวิจัย 

1.3.2 บันทึกข้อมูลควำมสอดคล้องของโครงกำรวิจัยกับปัจจัยอ่ืน 
การบันทึกข้อมลูรายละเอียดความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับปัจจัยอื่น สามารถทีจ่ะ

กระท าได้โดยการระบุข้อมลูในส่วนของรายละเอียดความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับปจัจัยอื่นในแต่
ละหัวข้อให้ครบถ้วน โดยในส่วนของข้อมลูประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหลักจากที่ท าการระบุข้อมูล
แล้วใหท าการคลิกที่ปุ่ม “บันทึกรายการ ”เพื่อเป็นการยืนยนัการระบุประเด็นยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวข้อง ใน
กรณีที่โครงการวิจัยเกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่า 2 ประเด็นให้ท าการเลือกยุทธศาสตรท์ี่

ต้องการแล้วคลิกปุ่ม “บันทึกรายการ ”ท าซ้ าเช่นน้ีจนกว่าจะระบปุระเด็นยุทธศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง
ครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ Next” เพื่อระบุข้อมลูส่วนถัดไปซึ่งจะเป็นข้อมลูหน่วยงานบรหิารโครงการ 
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ในกรณีที่ต้องการกลับไปปรับแก้ข้อมูลในข้ันตอนกอ่นหน้าให้คลิกที่ปุ่ม “Previous  ”เพื่อกลับไป
ปรับปรงุข้อมลู แสดงดงัรปู 1.5 

 
รูป 0.5 หน้าจอการแสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมลูความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับปัจจัยอื่น 

1.3.3 บันทึกข้อมูลรำยละเอียดหน่วยงำนบริหำรโครงกำร 
การบันทึกข้อมลูรายละเอียดหน่วยงานบรหิารโครงการ สามารถที่จะกระท าได้โดยการระบุ

ข้อมูลหน่วยงานบริหารโครงการจากตัวเลือกทีเ่ป็นช่ือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยใหส้ังเกตุตรง
ส่วนแสดงผลหน่วยงานบริหารโครงการที่เลือก ดูว่าช่ือหน่วยงานที่ต้องการเลือกถูกต้องหรือไม่ จากนั้น
คลิกที่ปุม่ “Next” เพื่อระบุข้อมูลส่วนถัดไป ซึ่งจะเป็นข้อมลูในส่วนของนักวิจัยในโครงการ ในกรณีที่
ต้องการกลบัไปปรับแก้ข้อมูลในข้ันตอนก่อนหน้าให้คลิกที่ปุม่ “Previous  ”เพื่อกลับไปปรบัปรุงข้อมูล  
แสดงดังรูป 1.6 
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รูป 0.6 หน้าจอการแสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมลูหน่วยงานบริหารโครงการ 

1.3.4 บันทึกข้อมูลรำยละเอียดนักวิจัยในโครงกำร 
การบันทึกข้อมลูรายละเอียดนักวิจัยในโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย “นักวิจัยทีเ่ป็นบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัย“ ”นักวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย“ ”นกัวิจัยที่เป็นนักศึกษา “  
การบันทึกข้อมลูในส่วนของ “นกัวิจัยทีเ่ป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ”สามารถที่จะกระท า

ได้โดยคลิกที่ตัวเลือกประเภทนักวิจัยเป็น “นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ”ระบบจะแสดงแบบฟอร์ม
ส าหรับค้นหาข้อมูลบุคลากรกรภายในมหาวิทยาลัยจากฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหท้ าการ
ระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหา จากนั้นคลิกปุ่ม “ค้นหา ”ระบบจะท าการประมวลผลการค้นหาพร้อมกบั
แสดงผลการค้นหาทีส่่วนการแสดงผลการค้นหา จากนั้นให้คลิกเลือกช่ือบุคลากรที่ต้องการแล้วท าการ

คลิกปุ่ม “เลือกนักวิจัย ”ระบบจะท า การดึงข้อมูลเบื้องต้นข้ึนมาเติมในส่วนของฟอร์มรายละเอียด
นักวิจัย ให้ท าการระบุข้อมลูทีจ่ าเป็นในส่วนของนักวิจัยให้ครบถ้วนทั้งในส่วนของ บทบาทหน้าที่ของ
นักวิจัย และ สัดส่วนปรมิาณงาน ในกรณีที่ต้องการระบุข้อมลูเพิม่เติมให้ท าการระบุไว้ในส่วนของ
รายละเอียดเพิ่มเตมิ จากนั้นใหท้ าการคลิกปุ่ม “บันทึกรายการนักวิจัย ”เพื่อบันทึกข้อมลูนักวิจัยที่เป็น

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย แสดงดังรูป 1. 7 
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รูป 0.7 หน้าจอการแสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมลูนักวิจยัที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

การบันทึกข้อมลูในส่วนของ “นกัวิจัยทีเ่ป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ”สามารถทีจ่ะ
กระท าได้โดยคลิกที่ตัวเลือกประเภทนักวิจัยเป็น “นกัวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ”ระบบจะแสดง

แบบฟอร์มส าหรับระบุข้อมูลรายละเอียดนกัวิจัยภายนอก ระบุข้อมลูทีจ่ าเป็นให้ครบถ้วนซึ่งข้อมลูที่
จ าเป็นที่ต้องระบุสามารถทีจ่ะสงัเกตุได้จากสญัลกัษณ์ * ที่อยู่ด้านหลังข้อมูลแตล่ะรายการ จากนั้นให้ท า
การคลิกปุ่ม “บันทึกรายการนกัวิจัย ”เพื่อบันทึกข้อมลูนักวิจัยที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย 

แสดงดังรูป 1. 8 
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รูป 0.8 หน้าจอการแสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมลูนักวิจยัที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย 

การบันทึกข้อมลูในส่วนของ “นกัวิจัยทีเ่ป็นนักศึกษา ”สามารถที่จะกระท าได้โดยการคลิกที่
ตัวเลือกประเภทนักวิจัยเป็น “นกัวิจัย(นักศึกษา) ” ระบบจะแสดงแบบฟอร์มส าหรับค้นหาข้อมูล

นักศึกษาจากฐานข้อมลูนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ท าการระบุข้อมลูที่ต้องการค้นหา จากนั้นคลกิปุ่ม 
“ค้นหา ”ระบบจะท าการประมวลผลการค้นหาพร้อมกับแสดงผลการค้นหาทีส่่วนการแสดงผลการ

ค้นหา จากนั้นให้คลกิเลือกช่ือนักศึกษาที่ต้องการแล้วท าการคลิกปุ่ม “เลือกนักวิจัย ”ระบบจะท าการ
ดึงข้อมูลเบื้องต้นข้ึนมาเตมิในส่วนของฟอร์มรายละเอียดนกัวิจัย เพื่อท าการระบุข้อมลูทีจ่ าเป็นให้
ครบถ้วนทั้งในส่วนของ บทบาทหน้าที่ของนักวิจัย และ สัดสว่นปริมาณงาน ในกรณีที่ต้องการระบุ
ข้อมูลเพิ่มเตมิให้ท าการระบุไว้ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเตมิ จากนั้นให้ท าการคลิกปุม่ “บันทกึ
รายการนกัวิจัย  ”เพือ่บันทกึข้อมลูนักวิจัยทีเ่ป็นนักศึกษา แสดงดังรูป 1. 9 
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รูป 0.9 หน้าจอการแสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมลูนักวิจยัที่เป็นนักศึกษา 

ในกรณีที่บันทึกข้อมลูนักวิจัยในโครงการครบถ้วนแล้วให้ท าการคลิกที่ปุม่ “Next” เพื่อระบุ
ข้อมูลส่วนถัดไป ซึ่งจะเป็นข้อมูลในส่วนของรายละเอียดทั่วไปของโครงการวิจัย ในกรณีที่ต้องการ
กลับไปปรับแก้ข้อมูลในข้ันตอนก่อนหน้าให้คลิกทีปุ่่ม “Previous  ”เพื่อกลับไปปรับปรุงข้อมูล  

1.3.5 บันทึกข้อมูลรำยละเอียดท่ัวไป 
การบันทึกข้อมลูรายละเอียดทั่วไปของโครงการ สามารถทีจ่ะกระท าได้โดยการระบุข้อมูล

รายละเอียดทั่วไปของโครงการให้ครบถ้วนเท่าทีจ่ะสามารถระบุข้อมูลได้ จากนั้นคลิกทีปุ่่ม “Next” 
เพื่อระบุข้อมลูส่วนถัดไป ซึ่งจะเป็นข้อมูลในส่วนของข้อมลูเอกสารประกอบโครงการวิจัย ในกรณีที่
ต้องการกลบัไปปรับแก้ข้อมูลในข้ันตอนก่อนหน้าให้คลิกที่ปุม่ “Previous  ”เพื่อกลับไปปรบัปรุงข้อมูล  
แสดงดังรูป 1.10 
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รูป 0.10 หน้าจอการแสดงแบบฟอร์มการบันทกึข้อมลูรายละเอียดทั่วไปของโครงการวิจัย 
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1.3.6 บันทึกข้อมูลแนบไฟล์เอกสำร 
การบันทึกข้อมลูเอกสารประกอบโครงการวิจัย สามารถทีจ่ะกระท าได้โดยการระบุข้อมูล

รายละเอียดเอกสารประกอบโครงการวิจัยให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม “แนบไฟล์ ”ในกรณีที่ต้องการ
แนบไฟล์เอกสารประกอบโครงการวิจัยมากว่าหนึ่งรายการให้ท ากระบวนการเดิมซ้ าจนแนบเอกสาร
ประกอบโครงการวิจัยครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ปุม่ “Next” เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ
ก่อนบันทกึข้อเสนอโครงการวิจัย ในกรณีที่ต้องการกลบัไปปรับแก้ข้อมลูในข้ันตอนก่อนหน้าให้คลิกที่
ปุ่ม “Previous  ”เพื่อกลบัไปปรับปรงุข้อมลู  แสดงดงัรปู 1.11 

 
รูป 0.11 หน้าจอการแสดงแบบฟอร์มการบันทกึข้อมลูไฟลเ์อกสารประกอบโครงการวิจัย 

1.3.7 ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลโครงกำรก่อนบันทึก 
ข้ันตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจะเป็น ส่วนแสดงผลรายละเอียดข้อมลูข้อเสนอ

โครงการวิจัยทัง้หมดที่ได้ท าการบันทกึตั้งแต่ข้ันตอนแรก โดยที่ข้ันตอนน้ีจะใช้เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมลูก่อนจะท าการบันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าสูร่ะบบ 

ในกรณีที่ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลเป็นทีเ่รียบร้อยแล้วให้ท าการคลิกปุ่ม “Finish” 
เพื่อท าการบันทึกข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าสูร่ะบบ พร้อมกบัแสดงหน้าจอแสดงผลการบันทึก
โครงการวิจัยเสร็จสิ้น แสดงดังรูป 1.22 และ 1.23 ตามล าดับ 
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รูป 0.12 หน้าจอการแสดงรายละเอียดข้อมลูก่อนการบันทึกข้อเสนอโครงการวิจัย 
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รูป 0.13 หน้าจอแสดงผลการบันทึกโครงการวิจัยเสร็จสิ้น 

1.4 จัดกำรข้อมูลโครงกำรวิจัย 
การจัดการข้อมลูโครงการวิจัย จะเป็นการจัดการข้อมลูโครงการวิจัยทีเ่คยถูกบันทกึเข้ามาในระบบเป็น

ที่เรียบรอ้ยแล้ว เพื่อท าการปรบัปรุงข้อมลูรายละเอียดส่วนอื่นของโครงการวิจัยเพิม่เติม สามารถทีจ่ะกระท าได้
โดยการคลกิเมนหูลัก “ระบบงานวิจัย ”จากนั้นคลิกเมนูย่อย “จัดการข้อมูลงานวิจัย ”ระบบจะท าการแสดง
ฟอร์มส าหรับค้นหาโครงการวิจัยตามเงื่อนไข ส าหรับค้นหาโครงการวิจัยที่ต้องการจัดการข้อมลู จากนั้นใหท้ า
การระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหาแล้วกดปุม่ “ค้นหาตามเงื่อนไข ”ระบบจะท าการประมวลผลจากเงื่อนไขการ

ค้นพร้อมกบัแสดงผลการค้นหา แสดงดงัรูป 1.2 4 และ 1.25 ตามล าดับ 
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รูป 0.14 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มค้นหาข้อมูลโครงการวิจัยเพื่อจัดการข้อมลู 
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รูป 0.15 หน้าจอแสดงการค้นหาโครงการวิจัยพร้อมแสดงผลการค้นหา 
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ในกรณีที่ต้องการจัดการข้อมูลโครงการวิจัยให้คลิกที่ช่ือโครงการวิจัยที่ต้องการ จากนั้นระบบจะท าการ
แสดงข้อมลูรายละเอียดทั้งหมดของโครงการวิจัย แสดงดังรปู 1.26 

 
รูป 0.16 หน้าจอแสดงรายละเอียดโครงการวิจัยที่ต้องการจดัการข้อมลู 

ซึ่งสามารถทีจ่ะเลือกจัดการข้อมลูได้ตามหัวข้อที่ต้องการดังต่อไปนี้  

1.4.1 จัดกำรข้อมูลรำยละเอียดหลักโครงกำรวิจัย 
การจัดการข้อมลูรายละเอียดหลักขอโครงการวิจัยจะเป็นการจัดการข้อมลูทีเ่ป็นรายละเอียด

หลักของโครงการวิจัย สามารถทีจ่ะกระท าได้โดยการคลิกปุม่ “ปรับปรงุรายละเอียดหลักโครงการวิจัย ”
ระบบจะท าการดงึข้อมลูการปรบัปรุงข้อมูลรายละเอียดหลกัโครงการวิจัยครัง้ล่าสุดข้ึนมาเตมิในฟอรม์
จัดการข้อมูลเพื่อรอการปรับปรุงข้อมูล หลักจากระบุข้อมูลที่ต้องการปรับปรงุเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการ
คลิกปุ่ม “บันทกึการแก้ไข ”เพื่อท าการบันทึกการแก้ไขรายละเอียดหลักโครงการวิจัยเข้าสู่ระบบ แสดง

ดังรูป 1.2 7 
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รูป 0.17 หน้าจอแสดงการจัดการข้อมลูรายละเอียดหลักโครงการวิจัย  
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1.4.2 จัดกำรข้อมูลรำยละเอียดหน่วยงำนบริหำรโครงกำร 
1) แก้ไขข้อมูลหน่วยงานบริหารโครงการในโครงการวิจัย สามารถกระท าได้โดยการคลิกทีปุ่ม่ 

 “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล  ”ด้านหลังส่วนแสดงผลหน่วยงานบริหารโครงการในหน้ารายละเอียด
โครงการวิจัย จะปรากฏฟอร์มส าหรับปรับปรุงรายละเอียดหน่วยงานบริหารโครงการ ให้ท าการระบุ
หน่วยงานบริหารโครงการที่ต้องการจากนั้คลิกปุ่ม  “บันทึกการแก้ไข  ”เพื่อบันทึกการปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานบริหารโรงการเข้าสู่ระบบ แสดงดังรูป 1.2 8 

 
รูป 0.18 หน้าจอแสดงการจัดการข้อมลูรายละเอียดหน่วยงานบริหารโครงการ 
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1.4.3 จัดกำรข้อมูลรำยละเอียดเอกสำรประกอบโครงกำรวิจัย 
1) เพิ่มรายการข้อมูลเอกสารประกอบโครงการวิจัย สามารถกระท าได้โดยการคลิกปุ่ม 

“ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล ” ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดเอกสารประกอบโครงการวิจัย ในหน้า
รายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงฟอร์มส าหรับบันทึกข้อมูลรายการเอกสารประกอบ
โครงการวิจัย ให้ท าการระบุข้อมูลที่จ าเป็นให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม “แนบไฟล์ ”เพื่อบันทึกรายการ
เอกสารประกอบโครงการวิจัยเข้าสู่ระบบ แสดงดังรูป 1.29 

 
รูป 0.19 หน้าจอแสดงการเพิม่รายการเอกสารประกอบโครงการวิจัย 

2) ลบรายการข้อมูลเอกสารประกอบโครงการวิจัย สามารถกระท าได้โดยการคลิกปุ่ม 
“ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียด เอกสารประกอบโครงการวิจัย ในหน้า



24 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการเอกสารประกอบโครงการวิจัยทั้งหมดของ
โครงการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ลบรายการ ”ด้านหลังรายการข้อมูลที่ต้องการลบ ระบบจะแสดงหน้าต่าง

ยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม “ OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล แสดงดังรูป 1.20 

 
รูป 0.20 หน้าจอแสดงการลบรายการเอกสารประกอบโครงการวิจัย 

3) แสดงข้อมูลเนื้อหาภายในเอกสารประกอบโครงการวิจัย จะเป็นหน้าแสดงเนื้อหาภายใน
เอกสารประกอบโครงการวิจัย สามารถแสดงผลได้โดยการคลิกปุ่ม  “ปรับปรุงรายละเอ  ียดข้อมูล ”

ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดเอกสารประกอบโครงการวิจัย ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย 
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ระบบจะท าการแสดงรายการเอกสารประกอบโครงการวิจัยทั้งหมดจากนั้นให้ท าการการคลิกปุ่ม 
“Show Details  ”ด้านหลังรายการที่ต้องการแสดงผล แสดงดังรูป 1. 21 

 
รูป 0.21 หน้าจอแสดงเนื้อหาภายในเอกสารประกอบโครงการวิจัย 

1.4.4 จัดกำรข้อมูลรำยละเอียดรำยชื่อนักวิจัยในโครงกำร 
1) เพิ่มรายการข้อมูลรายช่ือนักวิจัยในโครงการ สามารถกระท าได้โดยการคลิกปุ่ม “ปรับปรงุ

รายละเอียดข้อมูล  ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดนั กวิจัยในโรงการ ในหน้ารายละเอียด
โครงการวิจัย จากนั้นคลิกปุ่ม  “เพิ่มรายการนักวิจัยใหม่  ”ระบบจะท าการแสดงฟอร์มส าหรับบันทึก

ข้อมูลรายการนักวิจัยทั้ง 1 ประเภท ให้ท าการระบุข้อมูลที่จ าเป็นให้ครบถ้วน ในส่วนของนักวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย และ นักวิจัยที่เป็นนักศึกษาน้ัน จะปรากฏส่วนการค้นหาข้อมูลเพื่อให้ท าการค้นหาข้อมูล
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จากฐานข้อมูลกลางของทั้งฐานข้อมูลบุคลากรและฐานข้อมูลกลางนักศึกษา จากนั้นคลิกเลือกช่ือที่ได้
จากผลการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม “แสดงข้อมูล ”ระบบจะท าการดึงข้อมูลเบื้องตนข้ึนมาเติมให้ในส่วนของ
รายละเอียดนักวิจัย กรอกข้อม ูลรายละเอียดในกวิจัยให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม “บันทึกรายการนักวิจัย ”
เพื่อบันทึกรายการนักวิจัยเข้าสู่ระบบ ในส่วนของนักวิจัยที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ท าการ

ระบุข้อมูลรายละเอียดนักวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม   “บันทึกรายการ
นักวิจัย ” เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แสดงดังรูป 1.12 

 
รูป 0.22 หน้าจอแสดงการเพิม่นักวิจัยในโครงการ 

2) แก้ไขรายการข้อมูลรายละเอียดนักวิจัยในโครงการ สามารถกระท าได้โดยการคลิกปุ่ม 
“ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล  ” ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดนักวิจัยทั้งหมดในโครงการ ในหน้า
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รายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการนักวิจัยทั้งหมดของโครงการ จากนั้นคลิกปุ่ม 
“แก้ไขรายการ ”ด้านหลังรายการข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ระบบจะท าการดึงข้อมูลที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด

ของนักวิจัยท่านนั้นข้ึนมาเติมในฟอร์มการแก้ไขเพื่อรอการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หลังจากปรับปรุงขอมูล
เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ท าการคลิกปุ่ม “บันทึกแก้ไข ”เพื่อบันทึกการปรับปรุงแก้ไข เข้าสู่ระบบ แสดงดัง

รูป 1.1 3 

 
รูป 0.23 หน้าจอแสดงการปรับปรงุรายละเอียดนักวิจัยในโครงการ 

3) ลบรายการข้อมูลรายช่ือนักวิจัยในโครงการ สามารถกระท าได้โดยการคลิกปุ่ม  “ปรับปรุง
รายละเอียดข้อมูล ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดนักวิจัยทั้งหมดในโครงการ ในหน้ารายละเอียด

โครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการนักวิจัยทั้งหมดของโครงการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ลบรายการ ”
ด้านหลังรายการข้อมูลที่ต้องการลบ ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม   “ OK ” เพื่อ

ยืนยันการลบข้อมูล แสดงดังรูป 1.14 
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รูป 0.24 หน้าจอแสดงการลบรายการข้อมลูนักวิจัยในโครงการ 

1.4.5 จัดกำรข้อมูลรำยละเอียดงบประมำณ 
1) เพิ่มรายการข้อมูลรายละเอียดงบประมาณหรือรายการทุนวิจัย สามารถกระท าได้โดยการ

คลิกปุ่ม  “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล  ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดงบประมาณ ในหน้า
รายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการงบประมาณทั้งหมด จากนั้นให้คลิกที่ป  ุ่ม  “เพิ่ม

รายการทุนวิจัย ”จะปรากฏฟอร์มส าหรับบันทึกข้อมูลรายการงบประมาณ ให้ท าการระบุข้อมลูทีจ่ าเปน็
ให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึกเพิ่มรายการทุนวิจัย ”เพื่อบันทึกรายการทุนวิจัยเข้าสู่ระบบ แสดง

ดังรูป 1.1 5 
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รูป 0.25 หน้าจอแสดงการเพิม่รายการข้อมลูงบประมาณหรอืรายการทุนวิจัย 

2) แก้ไขรายการข้อมูลรายละเอียดงบประมาณ สามารถกระท าได้โดยการคลิกปุ่ม “ปรับปรุง
รายละเอียดข้อมูล ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดงบประมาณ  ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย 

ระบบจะท าการแสดงรายการงบประมาณทั้งหมด จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม  “ปรับปรุงข้อมูล  ”ด้านหลัง
รายการงบประมาณที่ต้องการปรับปรุง ระบบจะท าการดึงข้อมูลราละเอียดที่ปรับปรุงครั้งล่าสุดของ

รายการที่ต้องการแก้ไขข้ึนมาเติมไว้ในฟอร์มส าหรับปรับปรุงข้อมูล เพื่อรอการปรับปรุงข้อมูล ให้ท าการ
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ระบุข้อมูลที่จ าเป็นให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึกการแก้ไขรายการทุนวิจัย ”เพื่อบันทึกการแก้ไข
รายการทุนวิจัยเข้าสู่ระบบ แสดงดังรูป 1.1 6 

 
รูป 0.26 หน้าจอแสดงการเพิม่รายการข้อมลูงบประมาณหรอืรายการทุนวิจัย 

3) ลบรายการข้อมูลรายละเอียดงบประมาณ สามารถกระท าได้โดยการคลิกปุ่ม  “ปรับปรุง
รายละเอียดข้อมูล  ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดงบประมาณทั้งหมดในโครงการ ในหน้า

รายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการงบประมาณทั้งหมดของโครงการ  จากนั้นคลิก
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ปุ่ม  “ลบ  ”ด้านหลังรายการข้อมูลที่ต้องการลบ ระบบจะแสดงหน้า ต่างยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม 
“OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล แสดงดังรูป 1.17 

 
รูป 0.27 หน้าจอแสดงการลบรายการข้อมลูงบประมาณหรอืรายการทุนวิจัย 

1.4.6 จัดกำรข้อมูลรำยละเอียดรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
1) เพิ่มรายการข้อมูลรายละเอียดรายงานความก้าวหน้า สามารถกระท าได้โดยการคลิกปุ่ม 

 “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล  ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดรายงานความก้าวหน้า ในหน้า
รายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการรายงานความก้าวหน้าทั้งหมด จากนั้นให้คลิกที่

ปุ่ม “เพิ่มราย งานความก้าวหน้า  ”จะปรากฏฟอร์มส าหรับบันทึกข้อมูลรายการรายงานความก้าวหน้า 
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ให้ท าการระบุข้อมูลที่จ าเป็นให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม   “บันทึกเพิ่มรายงานความก้าวหน้า  ”เพื่อ
บันทึกรายงานความก้าวหน้าเข้าสู่ระบบ แสดงดังรูป 1.1 8 

 
รูป 0.28 หน้าจอแสดงการเพิม่รายการข้อมลูรายงานความกา้วหน้า 

2) แก้ไขรายการข้อมูลรายละเอียดรายงานความก้าวหน้า สามารถกระท าได้โดยการคลิกปุ่ม 
 “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล  ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดรายงานความก้าวหน้า ในหน้า

รายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการรายงานความก้าวหน้าทั้งหมด จากนั้นให้คลิกที่
ปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล ”ด้านหลังรายการรายงานความก้าวหน้าที่ต้องการปรับปรุง ระบบจะท าการดึง
ข้อมูลราละเอียดที่ปรับปรุงครั้งล่าสุดของรายการที่ต้องการแก้ไขข้ึนมาเติมไว้ในฟอร์มส าหรับปรับปรุง
ข้อมูล เพื่อรอการปรับปรุงข้อมูล ให้ท าการระบุข้อมูลที่จ าเป็นให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึกการ

แก้ไขรายการทุนวิจัย ”เพื่อบันทึกการแก้ไขรายการทุนวิจัยเข้าสู่ระบบ แสดงดังรูป 1.1 9 
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รูป 0.29 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการข้อมลูรายงานความก้าวหน้า 

3) ลบรายการข้อมูลรายละเอียดรายงานความก้าวหน้า สามารถกระท าได้โดยการคลิกปุ่ ม 
 “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล  ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดรายงานความก้าวหน้าทั้งหมดใน

โครงการ ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการรายงานความก้าวหน้าทั้งหมด
ของโครงการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ลบ ”ด้านหลังรายการข้อมูลที่ต้องการลบ ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยัน

การลบข้อมูล คลิกปุ่ม “ OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล แสดงดังรูป 1.30 
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รูป 0.30 หน้าจอแสดงการลบรายการข้อมลูรายงานความกา้วหน้า 

1.4.7 จัดกำรข้อมูลรำยละเอียดกำรส่งเงินสมทบกองทุนสนับสนุนงำนวิจัย 
1) เพิ่มรายการข้อมูลรายละเอียดการส่งเงินสมทบกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สามารถกระท า

ได้โดยการคลิกปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการส่งเงินสมทบ
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการการส่งเงิน
สมทบกองทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งหมด จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม  “เพิ่มรายการส่งเงินสมทบ  ”จะปรากฏ
ฟอร์มส าหรับบันทึกข้อมูลรายการการส่งเงินสมทบกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ให้ท าการระบุข้อมูลที่

จ าเป็นให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม “เพิ่มเงิน สมทบกองทุน  ”เพื่อบันทึกรายการการส่งเงินสมทบกองทนุ
สนับสนุนงานวิจัยเข้าสู่ระบบ แสดงดังรูป 1. 31 
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รูป 0.31 หน้าจอแสดงการเพิม่รายการข้อมลูการสง่เงินสมทบกองทุนสนบัสนุนงานวิจัย 

2) แก้ไขรายการข้อมูลรายละเอียดการส่งเงินสมทบกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สามารถ
กระท าได้โดยการคลิกปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการส่งเงิน
สมทบกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการการส่ง
เงินสมทบกองทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งหมด จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล ”ด้านหลังรายการการ
ส่งเงินสมทบกองทุนสนับสนุนงานวิจัยที่ต้องการปรับปรุง ระบบจะท าการดึงข้อมูลราละเอยีดทีป่รบัปรงุ
ครั้งล่าสุดของรายการที่ต้องการแก้ไขข้ึนมาเติมไว้ในฟอร์มส าหรับปรับปรุงข้อมูล เพื่อรอการปรับปรุง
ข้อมูล ให้ท าการระบุข้อมูลที่จ าเป็นให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม  “บันทึกการแก้ไขรายการเงินสมทบ

กองทุน ”เพื่อบันทึกการแก้ไขรายการเงินสมทบกองทุนสนับสนุนงานวิจัย เข้าสู่ระบบ แสดงดังรูป 1.1 2 
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รูป 0.32 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการข้อมลูการส่งเงินสมทบกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 

3) ลบรายการข้อมูลรายละเอียดการส่งเงินสมทบกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สามารถกระท า
ได้โดยการคลิกปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการส่งเงินสมทบ

กองทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งหมดในโครงการ  ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดง
รายการข้อมูลการส่งเงินสมทบกองทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งหมดของโครงการ จากนั้นคลิกปุ่ม  “ลบ

รายการ  ”ด้านหลังรายการข้อมูลที่ต้องการลบ ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม 
“OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล แสดงดังรูป 1.13 
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รูป 0.33 หน้าจอแสดงการลบรายการข้อมลูการสง่เงินสมทบกองทุนสนบัสนุนงานวิจัย 

1.4.8 จัดกำรข้อมูลรำยละเอียดกำรได้รับรำงวัล 
1) เพิ่มรายการข้อมูลรายละเอียดการได้รับรางวัล สามารถกระท าได้โดยการคลิกปุ่ม 

“ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการได้รับรางวัล ในหน้ารายละเอียด
โครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการการได้รับรางวัลทั้งหมด จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม   “เพิ่มรายการ

รางวัลที่ได้รับ  ”จะปรากฏฟอร์มส าหรับบันทึกข้อมูลรายการการได้รับรางวัล ให้ท าการร ะบุข้อมูลที่
จ าเป็นให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม “เพิ่มรางวัลที่ได้รับ ”เพื่อบันทึกรายการการได้รับรางวัลเข้าสู่ระบบ 

แสดงดังรูป 1.1 4 
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รูป 0.34 หน้าจอแสดงการเพิม่รายการข้อมลูการได้รับรางวัล 

2) แก้ไขรายการข้อมูลรายละเอียดการได้รับรางวัล สามารถกระท าได้โดยการคลิกปุ่ม 
“ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการได้รับรางวัล ในหน้ารายละเอียด

โครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการการได้รับรางวัลทั้งหมด จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม   “ปรับปรุง
ข้อมูล  ”ด้านหลังรายการการได้รับรางว  ัลที่ต้องการปรับปรุง ระบบจะท าการดึงข้อมูลราละเอียดที่

ปรับปรุงครั้งล่าสุดของรายการที่ต้องการแก้ไขข้ึนมาเติมไว้ในฟอร์มส าหรับปรับปรุงข้อมูล เพื่อรอการ
ปรับปรุงข้อมูล ให้ท าการระบุข้อมูลที่จ าเป็นให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม  “บันทึกการแก้ไขรายการ

รางวัลที่ได้รับ ”เพ  ื่อบันทึกการแก้ไขรายการการได้รับรางวัล เข้าสู่ระบบ แสดงดังรูป 1.15 
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รูป 0.35 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการข้อมลูการไดร้ับรางวัล 

3) ลบรายการข้อมูลรายละเอียดการได้รับรางวัล สามารถกระท าได้โดยการคลิกปุ่ม 
“ปรับปรุงรายละเอีย ดข้อมูล  ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการได้รับรางวัลทั้งหมดในโครงการ ใน

หน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการข้อมูลการได้รับรางวัลทั้งหมดของโครงการ 
จากนั้นคลิกปุ่ม “ลบรายการ ”ด้านหลังรายการข้อมูลที่ต้องการลบ ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการ

ลบข้อมูล คล ิกปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล แสดงดังรูป 1.16 
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รูป 0.36 หน้าจอแสดงการลบรายการข้อมลูการได้รับรางวัล 

1.4.9 จัดกำรข้อมูลรำยละเอียดกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ 
1) จัดการข้อมูลรายละเอียดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

1.1) เพิ่มรายการข้อมูลรายละเอียดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สามารถกระท า
ได้โดยการคลิกปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล  ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายการทรัพย์สินทางปัญญา  ”จะปรากฏฟอร์ม
ส าหรับบันทึกข้อมูลรายการการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ให้ท าการระบุข้อมูลที่จ าเป็นให้

ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม   “เพิ่มรายการทรัพย์สินทางปัญญา  ”เพื่อบันทึกรายการการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่ระบบ แสดงดังรูป 1.17 



41 
 

 
รูป 0.37 หน้าจอแสดงการเพิม่รายการข้อมลูการจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 

1.2) แก้ไขรายการข้อมูลรายละเอียดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สามารถกระท า
ได้โดยการคลิกปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล  ”ด้า นหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม  “ปรับปรุงข้อมูล  ”ด้านหลังรายการการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องการปรับปรุง ระบบจะท าการดึงข้อมูลราละเอียดที่ปรับปรุงครั้งล่าสุดของ
รายการที่ต้องการแก้ไขข้ึนมาเติมไว้ในฟอร์มส าหรับปรับปรุงข้อมูล เพื่อรอการปรับปรุงข้อมูล ให้ท าการ
ระบุข้อมูลที่จ าเป็นให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม  “บันทึกการแก้ไขรายการทรัพย์สินทางปัญญา  ”เพื่อ
บันทึกการแก้ไขรายการการจดทะเบ ียนทรัพย์สินทางปัญญา เข้าสู่ระบบ แสดงดังรูป 1.18 
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รูป 0.38 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการข้อมลูการจดทะเบยีนทรัพยส์ินทางปัญญา 

1.3) ลบรายการข้อมูลรายละเอียดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สามารถกระท า
ได้โดยการคลิกปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล  ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในโครงการ ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการ



43 
 

ข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของโครงการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ลบรายการ ”ด้านหลงั
รายการข้อมูลที่ต้องการลบ ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม  “OK ” เพื่อยืนยันการ
ลบข้อมูล แสดงดังรูป 1.19 

 
รูป 0.39 หน้าจอแสดงการลบรายการข้อมลูการจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 
2) จัดการข้อมูลผู้ประดิษฐ์ /ผู้สร้างสรรค์ ในทรัพย์ สินทางปัญญา ผู้ประดิษฐ์ /ผู้สร้างสรรค์ จะ

แบ่งออกเป็น 1 ประเภทคือ ประเภทผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ ที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และ 
ประเภทผู้ปรดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ ที่เป็นบุคลากรภายนอก  

2.1) เพิ่มรายการข้อมูลผู้ประดิษฐ์  /ผู้สร้างสรรค์ ในทรัพย์สินทางปัญญา สามารถที  ่จะ
กระท าได้โดยการคลิกปุ่ม  “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล  ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในโครงการ ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการ
แสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของโครงการ จากนั้นคลิกปุม่ “ปรบัปรงุ

ข ้อมูล  ”ด้านหลังรายการข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล  ”ด้านหลังส่วน
แสดงผลรายการผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ จะปรากฏฟอร์มส าหรับบันทึกรายการผู้ประดิษฐ์/ผู้สรา้งสรรค์ 

ท าการระบุประเภทผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ เป็น “บุคลากรภายในมหาวิทยาลั ย  ”ในกรณีที่ผู้ประดิษฐ์/
ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จะปรากฏ ส่วนการค้นหาข้อมูล จากนั้นให้ระบุเงื่อนไขที่

ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่มค้นหา ระบบจะท าการประมวลผลการค้นหาจากเงื่อนไขที่ก าหนด พร้อมกับ
แสดงผลการค้าหา จากนั้นเลือกรายช่ือทีต้องการแล้วคลิกปุ่ม “บันทึกรายการจากผลการค้นหา  ”เพื่อ

บันทึกข้อมูล ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์  ที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย แสดงดังรูป 1. 40 
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รูป 0.40 หน้าจอแสดงการเพิม่รายการข้อมลูผู้ประดิษฐ์/ผูส้ร้างสรรค์ ในทรัพยส์ินทางปัญญา 

ในกรณีที่เป็นบุคลากรภายนอก ให้ท าการระบุประเภทผูป้ระดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ เป็น 
“บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย” แล้วท าการระบุข้อมลูทีจ่ าเป็นให้ครบถ้วน จากนั้นคลกิปุ่ม “บันทึก
รายการ” เพื่อบันทึกข้อมลูเข้าสู่ระบบ 

2.2) ลบรายการข้อมูลผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ ในทรัพย์สินทางปัญญา สามารถที่จะ
กระท าได้โดยการคลิกปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล” ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการจด
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ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในโครงการ ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการ
แสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของโครงการ จากนั้นคลิกปุม่ “ปรบัปรงุ
ข้อมูล” ด้านหลังรายการข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล” ด้านหลังส่วน
แสดงผลรายการผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ จะปรากฏรายการผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์จากนั้นคลิกปุ่ม 
“ลบ” ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันการลบรายการ ผู้
ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ แสดงดังรูป 1.12 

 
รูป 0.41 หน้าจอแสดงการลบรายการข้อมลูผู้ประดิษฐ์/ผูส้รา้งสรรค์ ในทรัพยส์ินทางปญัญา 

3) จัดการข้อมูลผู้เป็นเจ้าของในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา จะแบ่งออกเป็น  4 ประเภทคือ 
ประเภทผู้เป็นเจ้าของในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย, ที่เป็นบุคลากร
ภายนอกมหาวิทยาลัย  ,เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ,หน่วยงานภายนอกมกาวิทยาลัย  

3.1) เพิ่มรายการข้อมูลผู้เป็นเจ้าของในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา สามารถที่จะกระท า
ได้โดยการคลิกปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล  ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในโครงการ ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการ

ข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของโครงการ จากนั้นคลิกปุ่ม   “ป รับปรุงข้อมูล ”
ด้านหลังรายการข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล ”ด้านหลังส่วนแสดงผล
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รายการเจ้าของในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา จะปรากฏฟอร์มส าหรับบันทึกรายการเจ้าของในผลงาน
ทรัพย์สินทางปัญญา ท าการระบุประเภทเจ้าของในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เป ็น  “บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย  ”ในกรณีที่เจ้าของในผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จะ
ปรากฏ ส่วนการค้นหาข้อมูล จากนั้นให้ระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่มค้นหา ระบบจะท าการ
ประมวลผลการค้นหาจากเงื่อนไขที่ก าหนด พร้อมกับแสดงผลการค้าหา จากนั้นเลือกรายช่ือทีต้องการ
แล้วคลิกปุ่ม “บันทึกรายการจากผลการค้นหา ”เพื่อบันทึกข้อมูล เจ้าของในผลงานทรัพย์สินทางปญัญา 

 ที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย แสดงดังรูป 1. 42 

 
รูป 0.42 หน้าจอแสดงการเพิม่ผูเ้ป็นเจ้าของในผลงานทรัพยส์ินทางปัญญา 

ในกรณีที่เป็นบุคลากรภายนอก ให้ท าการระบุประเภทผูเ้ป็นเจ้าของในผลงานทรัพย์สิน
ทางปญัญา เป็น “บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ”แล้วท าการระบุข้อมลูทีจ่ าเป็นให้ครบถ้วน จากนั้น

คลิกปุ่ม “บันทกึรายการ ”เพือ่บันทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ  
ในกรณีที่เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ใหท้ าการระบปุระเภทผู้เป็นเจ้าของในผลงาน

ทรัพยส์ินทางปัญญา เป็น “หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ”แล้วท าการเลือกข้อมลูหน่วยงานที่ต้องการ 
จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึกรายการ ”เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสูร่ะบบ  

ในกรณีที่เป็นหน่วยงานภายนอก ใหท้ าการระบุประเภทผู้เปน็เจ้าของในผลงานทรัพย์สิน
ทางปญัญา เป็น “หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ”แล้วท าการระบุข้อมลูทีจ่ าเป็นให้ครบถ้วน จากนั้น

คลิกปุ่ม “บันทกึรายการ ”เพือ่บันทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ  
3.2) ลบรายการข้อมูลผู้เป็นเจ้าของในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา สามารถที่จะกระท าได้

โดยการคลิกปุ่ม  “ปรับปร  ุงรายละเอียดข้อมูล   ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในโครงการ ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการ
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ข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของโครงการ จากนั้นคลิกปุ่ม   “ปรับปรุงข้อมูล ”
ด้านหลังรายการข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล ”ด้านหลังส่วนแสดงผล
รายการผู้เป็นเจ้าของในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา จะปรากฏรายการผู้เป็นเจ้าของในผลงานทรัพย์สิน

ทางปัญญาจากนั้นคลิกปุ่ม “ลบ ”ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม “ OK  ”เพื่อยืนยัน
การลบรายการ ผู้เป็นเจ้าของในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา แสดงดังรูป 3.43 

 
รูป 0.43 หน้าจอแสดงการลบรายการข้อมลูผู้เป็นเจ้าของในผลงานทรพัย์สินทางปญัญา 

4) จัดการข้อมูลผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา จะแบ่งออกเป็น 4 
ประเภทคือ ประเภทผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เป็นบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย, เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย   ,เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ,หน่วยงาน
ภายนอกมกาวิทยาลัย 

4.1) เพิ่มรายการข้อมูลผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา สามารถ
ที่จะกระท าได้โดยการคลิกปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในโครงการ ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการ
แสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของโครงการ จากนั้นคลิกปุม่ “ปรบัปรงุ

ข้อมูล ”ด้านหลังรายการข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล  ”ด้านหลังส่วน
แสดงผลรายการผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา จะปรากฏฟอร์มส าหรับ
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บันทึกรายการผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ท าการระบุประเภทผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เป็น  “บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ”ในกรณีที่ผู้ที่
ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จะปรากฏ ส่วน
การค้นหาข้อมูล จากนั้นให้ระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่มค้นหา ระบบจะท าการประมวลผล
การค้นหาจากเงื่อนไขที่ก าหนด พร้อมกับแสดงผลการค้าหา จากนั้นเลือกรายช่ือทีต้องการแล้วคลิกปุ่ม 

“บันทึกรายการจากผลการค้นหา ”เพื่อบันทึกข้อมูล ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทาง
ปัญญา  ที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย แสดงดังรูป 1.44 

 
รูป 0.44 หน้าจอแสดงการเพิม่รายการข้อมลูผู้ที่ได้รบัอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานทรัพยส์ินทางปัญญา 

4.2) ลบรายการข้อมูลผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา สามารถ
ที่จะกระท าได้โดยการคลิกปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในโครงการ ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการ

แสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของโครงการ จากนั้นคลิกปุม่ “ปรบัปรงุ
ข้อมูล ”ด้า นหลังรายการข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล  ”ด้านหลังส่วน

แสดงผลรายการผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา จะปรากฏรายการผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญาจากนั้นคลิกปุ่ม   “ลบ  ”ระบบจะแสดงหน้าต่างยื นยัน

การลบข้อมูล คลิกปุ่ม “OK  ”เพื่อยืนยันการลบรายการ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สิน
ทางปัญญา แสดงดังรูป 3.45 



49 
 

 
รูป 0.45 หน้าจอแสดงการลบรายการข้อมลูผู้ที่ได้รบัอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานทรัพยส์ินทางปัญญา 

1.4.10 จัดกำรข้อมูลรำยละเอียดกำรเผยแพร่ผลงำน 
1) จัดการข้อมูลรายละเอียดการเผยแพร่ผลงาน 

1.1) เพิ่มรายการข้อมูลรายละเอียดการเผยแพร่ผลงาน สามารถกระท าได้โดยการคลกิปุม่ 
“ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล” ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการเผยแพร่ผลงาน ในหน้า
รายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการเผยแพร่ผลงานทั้งหมด จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม 
“เพิ่มรายการเผยแพร่ผลงาน” จะปรากฏฟอร์มส าหรับบันทึกข้อมูลรายการเผยแพร่ผลงาน ให้ท าการ
ระบุข้อมูลที่จ าเป็นให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูลการเผยแพร่” เพื่อบันทึกรายการการ
เผยแพร่ผลงานเข้าสู่ระบบ แสดงดังรูป 3.46 
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รูป 0.46 หน้าจอแสดงการลบรายการข้อมลูรายละเอียดการเผยแพร่ผลงาน 

1.2) แก้ไขรายการข้อมูลรายละเอียดการเผยแพร่ผลงาน สามารถกระท าได้โดยการคลิก
ปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล” ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการเผยแพร่ผลงาน ในหน้า
รายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการการเผยแพร่ผลงานทั้งหมด จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม 
“ปรับปรุงข้อมูล” ด้านหลังรายการการเผยแพร่ผลงานที่ต้องการปรับปรุง ระบบจะท าการดึงข้อมูลรา
ละเอียดที่ปรับปรุงครั้งล่าสุดของรายการที่ต้องการแก้ไขข้ึนมาเติมไว้ในฟอร์มส าหรับปรบัปรงุข้อมลู เพือ่
รอการปรับปรุงข้อมูล ให้ท าการระบุข้อมูลที่จ าเป็นให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึกการแก้ไข
รายการการเผยแพร่ผลงาน” เพื่อบันทึกการแก้ไขรายการการเผยแพร่ผลงาน เข้าสู่ระบบ แสดงดังรูป 
1.47 
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รูป 0.47 หน้าจอแสดงการลบรายการข้อมลูรายละเอียดการเผยแพร่ผลงาน 

 
1.3) ลบรายการข้อมูลรายละเอียดการเผยแพร่ผลงาน สามารถกระท าได้โดยการคลิกปุ่ม 

“ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล” ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการเผยแพร่ผลงานทั้งหมดในโครงการ 
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ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทั้งหมดของ
โครงการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ลบรายการ” ด้านหลังรายการข้อมูลที่ต้องการลบ ระบบจะแสดงหน้าต่าง
ยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล แสดงดังรูป 3.48 

 
รูป 0.48 หน้าจอแสดงการลบรายการข้อมลูรายละเอียดการเผยแพร่ผลงาน 

2) จัดการข้อมูลผู้เผยแพร่ผลงาน 
2.1) เพิ่มรายการข้อมูลผู้เผยแพร่ผลงาน สามารถที่จะกระท าได้โดยการคลิกปุ่ม 

“ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการเผยแพร่ผลงานทั้งหมดในโครงการ 
ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทั้งหมดของ
โครงการ จากนั้นคลิกปุ ่ม  “ปรับปรุงข้อมูล  ”ด้านหลังรายการข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม 

“ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายการผู้เผยแพร่ผลงาน จะปรากฏฟอร์มส าหรับ
บันทึกรายการผู้เผยแพร่ผลงาน ท าการระบุประเภทผู้เผยแพร่ผลงาน เป็น   “บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย ”ในกรณีที่ผู้เผ ยแพร่ผลงานเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จะปรากฏ ส่วนการค้นหา
ข้อมูล จากนั้นให้ระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่มค้นหา ระบบจะท าการประมวลผลการค้นหา
จากเงื่อนไขที่ก าหนด พร้อมกับแสดงผลการค้าหา จากนั้นเลือกรายช่ือทีต้องการแล้วคลิกปุ่ม  “บันทึก

รายการจากผลการค้นหา  ”เพื่อบันทึกข้อมูล ผู้เผยแพร่ผลงาน  ที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
แสดงดังรูป 1. 49 
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รูป 0.49 หน้าจอแสดงการเพิม่รายการข้อมลูผู้เผยแพรผ่ลงาน 

ในกรณีที่เป็นบุคลากรภายนอกให้ท าการระบปุระเภทผูเ้ผยแพร่ผลงาน เป็น “บุคล ากร
ภายนอกมหาวิทยาลัย  ”แล้วท าการระบุข้อมลูทีจ่ าเป็นให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุม่ “บันทึกรายการ ”
เพื่อบันทึกข้อมลูเข้าสู่ระบบ 

 
2.2) ลบรายการข้อมูลผู้เผยแพร่ผลงาน สามารถที่จะกระท าได้โดยการคลิกปุ่ม “ปรบัปรงุ

รายละเอียดข้อมูล ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการเผยแพร่ผลงาน ทั้งหมดในโครงการ ในหน้า
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รายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทั้งหมดของโครงการ 
จากนั้นคลิกปุ่ม  “ปรับปรุงข้อมูล  ”ด้านหลังรายการข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม   “ปรับปรุง

รายละเอียดข้อมูล ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายการผู้เผยแพร่ผลงาน จะป รากฏรายการเผยแพร่ผลงาน
จากนั้นคลิกปุ่ม “ลบ  ”ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม   “ OK   ”เพื่อยืนยันการลบ
รายการ ผู้เผยแพร่ผลงาน แสดงดังรูป 3.50 

 
รูป 0.50 หน้าจอแสดงการลบรายการข้อมลูผู้เผยแพรผ่ลงาน 

3) จัดการข้อมูลเอกสารแนบการเผยแพร่ผลงาน 
3.1) เพิ่มรายการข้อมูลเอกสารแนบการเผยแพร่ผลงาน สามารถที่จะกระท าได้โดยการ

คลิกปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการเผยแพร่ผลงานทั้งหมดใน
โครงการ ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย  ระบบจะท าการแสดงรายการข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน

ทั้งหมดของโครงการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล ”ด้านหลังรายการข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นคลิก
ปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายการเอกสารแนบการเผยแพร่ผลงาน จะ

ปรากฏฟอร์มส าหรับบันทึกรายการเอกสารแนบการเผยแพร่ผลงาน ระบุข้อมูลที่จ าเป็นให้ครบถ้วน 
จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึกไฟล์แนบ ”เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แสดงดังรูป 3.51 
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รูป 0.51 หน้าจอแสดงการเพิม่รายการเอกสารแนบการเผยแพร่ผลงาน 
3.2) ลบรายการข้อมูลเอกสารแนบการเผยแพร่ผลงาน สามารถกระท าได้โดยการคลิกปุม่ 

“ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล” ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการเผยแพร่ผลงานทั้งหมดในโครงการ 
ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการข้อมูลเอกสารแนบการเผยแพร่ผลงาน
ทั้งหมดของโครงการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ลบรายการ” ด้านหลังรายการข้อมูลที่ต้องการลบ ระบบจะ
แสดงหน้าต่างยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล แสดงดังรูป 3.52 
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รูป 0.52 หน้าจอแสดงการลบรายการเอกสารแนบการเผยแพร่ผลงาน 

1.4.11 จัดกำรข้อมูลรำยละเอียดผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
1) จัดการข้อมูลรายละเอียดผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

1.1) เพิ่มรายการข้อมูลรายละเอียดผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง สามารถกระท าได้โดย
การคลิกปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล” ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดผลงานทางวิชาการที่
เกี่ยวข้อง ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายการผลงานทางวิชาการ” จะปรากฏฟอร์มส าหรับบันทึกข้อมูล
ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ให้ท าการระบุข้อมูลที่จ าเป็นให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม  “บันทึกข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ” เพื่อบันทึกรายการผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ แสดงดังรูป 3.53 
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รูป 0.53 หน้าจอแสดงการเพิม่รายการข้อมลูผลงานทางวิชาการทีเ่กี่ยวข้อง 

1.2) แก้ไขรายการข้อมูลรายละเอียดผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง สามารถกระท าได้
โดยการคลิกปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล” ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดผลงานทางวิชาการที่
เกี่ยวข้อง ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล” ด้านหลังรายการผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องที่
ต้องการปรับปรุง ระบบจะท าการดึงข้อมูลราละเอียดที่ปรับปรุงครั้งล่าสุดของรายการที่ต้องการแก้ไข
ข้ึนมาเติมไว้ในฟอร์มส าหรับปรับปรุงข้อมูล เพื่อรอการปรับปรุงข้อมูล ให้ท าการระบุข้อมูลที่จ าเป็นให้
ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึกการแก้ไขรายการ” เพื่อบันทึกการแก้ไขรายการผลงานทางวิชาการที่
เกี่ยวข้อง เข้าสู่ระบบ แสดงดังรูป 3.54 
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รูป 0.54 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการข้อมลูผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

1.3) ลบรายการข้อมูลรายละเอียดผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง สามารถกระท าได้โดย
การคลิกปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล” ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการเผยแพร่ผลงาน
ทั้งหมดในโครงการ ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการข้อมูลผลงานทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของโครงการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ลบรายการ” ด้านหลังรายการข้อมูลที่
ต้องการลบ ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล แสดง
ดังรูป 3.55 
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รูป 0.55 หน้าจอแสดงการลบรายการข้อมลูผลงานทางวิชาการทีเ่กี่ยวข้อง 

2) จัดการข้อมูลผู้แต่งผลงานทางวิชาการ 
2.1) เพิ่มรายการข้อมูลผู้แต่งผลงานทางวิชาการ สามารถที่จะกระท าได้โดยการคลิกปุ่ม 

“ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล” ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดผลงานทางวิชาการทั้งหมดในโครงการ 
ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการข้อมูลผลงานทางวิชาการทั้งหมดของ
โครงการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล” ด้านหลังรายการข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม 
“ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล” ด้านหลังส่วนแสดงผลรายการผู้แต่งผลงานทางวิชาการ จะปรากฏฟอร์ม
ส าหรับบันทึกรายการผู้แต่งผลงานทางวิชาการ ท าการระบุประเภทผู้แต่งผลงานทางวิชาการ เป็น 
“บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย” ในกรณีที่ผู้แต่งผลงานทางวิชาการเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จะ
ปรากฏ ส่วนการค้นหาข้อมูล จากนั้นให้ระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่มค้นหา ระบบจะท าการ
ประมวลผลการค้นหาจากเงื่อนไขที่ก าหนด พร้อมกับแสดงผลการค้าหา จากนั้นเลือกรายช่ือทีต้องการ
แล้วคลิกปุ่ม “บันทึกรายการจากผลการค้นหา” เพื่อบันทึกข้อมูล ผู้แต่งผลงานทางวิชาการ ที่เป็น
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย แสดงดังรูป 3.56 
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รูป 0.56 หน้าจอแสดงการเพิม่รายการข้อมลูผู้แต่งผลงานทางวิชาการ 
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ในกรณีที่เป็นบุคลากรภายนอกให้ท าการระบปุระเภทผู้แตง่ผลงานทางวิชาการ เป็น 
“บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย” แล้วท าการระบุข้อมลูทีจ่ าเป็นให้ครบถ้วน จากนั้นคลกิปุ่ม “บันทึก
รายการ” เพื่อบันทึกข้อมลูเข้าสู่ระบบ 

2.2) ลบรายการข้อมูลผู้แต่งผลงานทางวิชาการ สามารถที่จะกระท าได้โดยการคลิกปุ่ม 
“ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล” ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดผลงานทางวิชาการทั้งหมดในโครงการ 
ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการข้อมูลผลงานทางวิชาการทั้งหมดของ
โครงการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล” ด้านหลังรายการข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม 
“ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล” ด้านหลังส่วนแสดงผลรายการผู้แต่งผลงานทางวิชาการ จะปรากฏ
รายการผู้แต่งผลงานทางวิชาการจากนั้นคลิกปุ่ม “ลบ” ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบข้อมูล 
คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันการลบรายการ ผู้แต่งผลงานทางวิชาการ แสดงดังรูป 3.57 

 
รูป 0.57 หน้าจอแสดงการลบรายการข้อมลูผู้แต่งผลงานทางวิชาการ 

3) จัดการข้อมูลเอกสารแนบผลงานทางวิชาการ 
3.1) เพิ่มรายการข้อมูลเอกสารแนบผลงานทางวิชาการ สามารถที่จะกระท าได้โดยการ

คลิกปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล” ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดผลงานทางวิชาการทั้งหมดใน
โครงการ ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการข้อมูลผลงานทางวิชาการ
ทั้งหมดของโครงการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล” ด้านหลังรายการข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นคลิก
ปุ่ม “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล” ด้านหลังส่วนแสดงผลรายการเอกสารแนบผลงานทางวิชาการ จะ
ปรากฏฟอร์มส าหรับบันทึกรายการเอกสารแนบผลงานทางวิชาการ ระบุข้อมูลที่จ าเป็นให้ครบถ้วน 
จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึกไฟล์แนบ” เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แสดงดังรูป 3.58 
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รูป 0.58 หน้าจอแสดงการเพิม่รายการข้อมลูเอกสารแนบผลงานทางวิชาการ 

3.2) ลบรายการข้อมูลเอกสารแนบผลงานทางวิชาการ สามารถกระท าได้โดยการคลิกปุ่ม 
“ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล” ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดผลงานทางวิชาการทั้งหมดในโครงการ 
ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย ระบบจะท าการแสดงรายการข้อมูลเอกสารแนบผลงานทางวิชาการ
ทั้งหมดของโครงการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ลบรายการ” ด้านหลังรายการข้อมูลที่ต้องการลบ ระบบจะ
แสดงหน้าต่างยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล แสดงดังรูป 3.59 

 
รูป 0.59 หน้าจอแสดงการลบรายการข้อมลูเอกสารแนบผลงานทางวิชาการ 
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1.4.12 จัดกำรข้อมูลรำยละเอียดกำรระบุกลุ่ม OECD 
1) แก้ไขรายละเอียดการระบุกลุ่ม OECD สามารถกระท าได้โดยการคลิกปุ่ม  “ปรับปรุง

รายละเอียดข้อมูล  ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการระบุกลุ่ม  OECD ในหน้ารายละเอียด
โครงการวิจัย จะปรากฏฟอร์มส าหรับระบุกลุ่ม OECD ให้ท าการเลือกกลุ่ม OECD ที่ต้องการ จากนั้น
คลิกปุ่ม “บันทึกรายการ ”เพื่อบันทึกการแก้ไข แสดงดังรูป 3.60 

 
รูป 0.60 หน้าจอแสดงการจัดการข้อมลูรายละเอียดการระบุกลุม่ OECD 

1.4.13 จัดกำรข้อมูลรำยละเอียดกำรระบุกลุ่ม UNESCO 
1) แก้ไขข้อมูลรายละเอียดการระบุกลุ่ม UNESCO สามารถกระท าได้โดยการคลิกปุ่ม 

 “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล  ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดการระบุกลุ่ม  UNESCO ในหน้า
รายละเอียดโครงการวิจัย จะปรากฏฟอร์มส าหรับระบุกลุ่ม UNESCO ให้ท าการเลือกกลุ่ม UNESCO ที่
ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึกรายการ ”เพื่อบันทึกการแก้ไข แสดงดังรูป 3.61 
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รูป 0.61 หน้าจอแสดงการจัดการข้อมลูรายละเอียดการระบุกลุม่ UNESCO 

1.4.14 จัดกำรข้อมูลรำยละเอียดควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
1) เพิ่มข้อมูลรายการรายละเอียดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  สามารถ

กระท าได้โดยการ คลิกปุ่ม  “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล  ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย จะปรากฏฟอร์มส าหรับ
ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ให้ท าการเลือกความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม  “บันทึกรายการ  ”เพื่อบันทึกรายการความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ แสดงดังรูป 3.62 
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รูป 0.62 หน้าจอแสดงการเพิม่ข้อมลูรายละเอียดความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 

2) ลบข้อมูลรายการรายละเอียดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ สามารถ
กระท าได้โดยการ คลิกปุ่ม  “ปรับปรุงรายละเอียดข้อมู ล   ”ด้านหลังส่วนแสดงผลรายละเอียดความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ในหน้ารายละเอียดโครงการวิจัย จากนั้นคลิกปุ่ม  “ลบ

รายการ ”ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล แสดงดัง
รูป 3.63 
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รูป 0.63 หน้าจอแสดงการลบข้อมลูรายละเอียดความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 

 


