
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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คู่มือใชง้านระบบสารสนเทศการบริหารจดัการขอ้มูลงานวิจยัของคณะศิลปศาสตรแ์ละ 

วิทยาศาสตรม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 

  ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ าท าขึ้นเพ่ือให้บุคลากรในคณะฯ สามารถเกบ็รวบรวม

ข้อมูลงานวิจัยของตนเอง สามารถค้นหาข้อมูลงานวิจัยได้  และยังสามารถโชว์ผลงานวิจัยของบุคลากรไว้ใน

ระบบสารสนเทศของคณะฯ                  

  โดยระบบมีข้อก าหนดดังต่อไปน้ี 

1. บุคคลที่จะเข้าใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัย จะต้องสังกดัอยู่ใน 

คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เทา่นั้น 

2. การเพ่ิมข้อมูลผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการผลงานด าเนินการทรัพย์สนิทาง 

ผลงานโครงการวิจัย และผลงานด าเนินการทรัพย์สนิทางปัญญา จะต้องทราบช่ือเร่ืองผลงาน ข้อมูลต่างๆที่

เกี่ยวกบัผลงานน้ันๆ ที่ชัดเจนในการเพ่ิมข้อมูลงานวิจัยถ้าไม่ทราบอาจท าให้เกดิข้อผิดพลาดได้ 

3. บุคลากรของคณะฯ สามารถให้ผู้ดูแลระบบ แก้ไข  ข้อมูลผลงานน าเสนอในการประชุม 

วิชาการผลงานด าเนินการทรัพย์สนิทาง ผลงานโครงการวิจัย และผลงานด าเนินการทรัพย์สนิทางปัญญา 

เฉพาะบุคลากรที่สังกดัอยู่ในคณะฯเทา่น้ัน 

4. กรณี Username และPassword จะต้องไปติดต่อกบัผู้ดูแลระบบของคณะฯ เพ่ือขอ  

Username และPassword หรือมีเร่ืองอะไรที่เกี่ยวข้องกบั Username และPassword ให้ติดผู้ดูแลระบบคณะฯ 

เทา่นั้น 

5. ข้อมูลผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการผลงานด าเนินการทรัพย์สนิทาง ผลงาน 

โครงการวิจัย และผลงานด าเนินการทรัพย์สนิทางปัญญา ถือเป็นส่วนรวมบุคลากรทา่นอื่นสามารถดูข้อมูลได้

ท าให้ข้อมูลไม่เป็นความลับ 

  ทั้งน้ีระบบสารสนเทศการบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีทั้งหมด 34 หน้าจอ ได้แก่ หน้าจอเข้าสู่ระบบ 1 หน้าจอ 

หน้าจอผู้ดูแลระบบทั้งหมด 15 หน้าเจอ และหน้าจอบุคลากรในคณะฯ 18 หน้าจอ ซ่ึงมีข้ันตอนใช้งานดังน้ี 

 

 

 

 



3 
 

หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

 

ภาพที ่1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

 จากภาพผนวกที่ ข1 จะมีการให้บุคลากรในคณะฯ กรอก Username และ Password ในการระบุตัว

บุคคลเพ่ือเข้าสู่ระบบ โดยแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 สถานะ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และบุคลากรในคณะฯ ซ่ึงมีการ

เข้าถึงระบบที่แตกต่างกนั 

 เมื่อกรอก Username และ Password เสรจ็แล้วในกดปุ่ม  

 กรณีกรอก Username หรือ Password ผิดให้กดปุ่ม  เพ่ือท าการรีเซตค่า 

 กรณีกรอก Username แต่ไม่กรอก Password แล้วกดปุ่ม  ข้ึนข้อความเตือนตามภาพที่ 2 
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ภาพที ่2 แจ้งเตือนกรณีกรอก Username แต่ไม่กรอก Password 
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 กรณีกรอก Password แต่ไม่กรอก Username  แล้วกดปุ่ม  ข้ึนข้อความเตือนตามภาพที่ 3 

 

ภาพที ่3 แจ้งเตือนกรณีกรอก  Passwordแต่ไม่กรอก Username 
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 กรณีไม่กรอกUsername และ Password แล้วกดปุ่ม  ขึ้นข้อความเตือนตามภาพที่ 4 

 

ภาพที ่4 แจ้งเตือนกรณีไม่กรอก  Username และ Password 
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 กรณีกรอก Username หรือ Password ไม่ถูกต้องแล้วกดปุ่ม  ข้ึนข้อความเตือนตามภาพที่ 5 

 

ภาพผนวกที ่ข5 แจ้งเตือนกรณีกรอก  Username หรือ Passwordไม่ถูกต้อง 
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1. บุคลากรในคณะฯ มีหน้าจอทั้งหมด 18 หน้าจอ ดังต่อไปนี้  

1.1 หน้าจอส าหรับบุคลากรภายในคณะ 

 

ภาพที ่6หน้าจอหลักส าหรับบุคลากรภายในคณะฯ 

  หน้าจอหลักส าหรับบุคลากรภายในคณะฯ เป็นหน้าจอที่สามารถใช้งานหน้าจอต่างๆ ได้ เช่น 

หน้าจอกรอกข้อมูลผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการหน้าจอกรอกข้อมูลผลงานด าเนินการทางทรัพย์สนิ

ทางปัญญา หน้าจอกรอกข้อมูลผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ หน้าจอกรอกข้อมูลผลงานโครงการวิจัย หน้าจอ

ค้นหาข้อมูลผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการหน้าจอค้นหาข้อมูลผลงานด าเนินการทางทรัพย์สนิทาง

ปัญญา หน้าจอค้นหาข้อมูลผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ และหน้าจอค้นหาข้อมูลผลงานโครงการวิจัย เป็นต้น ดัง

ภาพที่ ข6 
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1.2 หน้าจอกรอกข้อมูลผลงาน 

1.2.1 หน้าจอกรอกข้อมูลผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการ 

 

ภาพที ่7 หน้าจอกรอกข้อมูลผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
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 จาก ภาพที่ 7 จะมีการให้บุคลากรภายในคณะฯ กรอกข้อมูลในการเพ่ิมข้อมูลผลงานน าเสนอใน

การประชุมวิชาการซ่ึงมีข้ันตอนดังน้ี 

1. กรอกช่ือผลงาน(ภาษาไทย) 

2. กรอกช่ือผลงาน(ภาษาองักฤษ) 

3. เลือกความเกี่ยวข้องกบัสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืน 

4. กรอกช่ือการประชุมวิชาการ (ใช้ช่ือภาษาไทยถ้าไม่มีให้ใช้ภาษาอื่น) 

5. กรอกรหัส DOI(ไม่มีให้ใส่ “-“) 

6. กรอกรหัส ISBN 10หลักหรือ13หลัก (ไม่มีให้ใส่ “-“) 

7. เลือก วัน/เดือน/ปี ที่น าเสนอ ถึง วันที่สนิสดุการน าเสนอ 

8. กรอกค่าใช่จ่าย 

9. เลือกการน าเสนอผลงาน 

10. เลือกประเภทการน าเสนอผลงาน 

11. เลือกลักษณะบทความ 

12. เลือกกรอกบทคัดย่อ ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ (ไม่เลือกอนัไหนให้ใส่ “-“) 

13. เลือกระดับการน าเสนอ 

13.1 เลือกระดับชาติ ไม่ต้องเลือกทวีปและประเทศ 

13.2 เลือกระดับนานาชาติ จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนดังภาพที่ 8 ให้เลือกทวีปและ 

ประเทศ 

 



11 
 

 

ภาพที ่8 หน้าจอแจ้งเตือนให้เลือกทวีปและประเทศ 

14.  กรอกมลรัฐหรือจังหวัดที่น าเสนอผลงาน 

15. กรอกสถานที่ที่น าเสนอผลงาน 

16. กรอกช่ือโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (กรอกเพียง1โครงการ) 

17. กรอกค าส าคัญ (เช่น ข้าว, คอมพิวเตอร์, เคร่ืองยนต์) 

18. เมื่อกรอกข้อมูลเสรจ็เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม  จะมกีล่องข้อความแจ้งเตือนดังภาพที่ 7 

 

ภาพที ่9 หน้าจอแจ้งเตือนว่าบันทกึข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

19. หน้าจอจะไปให้กรอกข้อมูลผู้ร่วมวิจัยดังภาพที่ 10 
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ภาพที ่10 หน้าจอกรอกข้อมูลผู้ร่วมวิจัย 

20. เลือกผู้ร่วมวิจัยภายในหรือภายนอก 

21. กรอกช่ือ-นามสกุล ผู้ร่วมวิจัย 

22. กรอกช่ือหน่วยงาน 

23. ติ๊กผู้รับผิดชอบผลงาน 

23.1 กรณีติ๊กในช่อง เทา่กบั ผู้รับผิดชอบผลงาน 

23.2 กรณีไม่ติ๊กในช่อง เทา่กบั ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบผลงาน 

24. กดปุ่ม เพ่ือบันทกึข้อมูล 
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25. ถ้าต้องการเพ่ิมผู้ร่วมวิจัยอกีให้ท าตามข้อ 20-24 อกีคร้ัง แต่ถ้าไม่เพ่ิมผู้ร่วมวิจัย ให้กดปุ่ม 

 จะไปยังหน้าจออพัโหลดไฟล์ผลงานดังภาพที่ 11 

 

ภาพที ่11หน้าจออพัโหลดไฟล์ข้อมูลผลงาน 

26. กดปุ่ม  แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการอพัโหลดแล้วให้กดปุ่ม หน้าจอจะไปแสดง 

หน้าหลักของบุคลากรภายในคณะฯ ดังภาพที่ 6 ถือว่าบันทกึข้อมูลเรียบร้อย 
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 กรณีไม่กรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วกดปุ่ม  จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนดังภาพที่ ข12 

 

ภาพที ่12 หน้าจอกรณีไม่กรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วกดปุ่ม  

 กรณีกรอกช่ือผลงาน(ภาษาไทย)เป็นตัวเลขหรือภาษาอื่น จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนดังภาพที่13 

 

ภาพที ่13 กล่องข้อความแจ้งเตือนกรณีกรอกช่ือผลงาน(ภาษาไทย)เป็นตัวเลขหรือภาษาอื่น 

   

 กรณีกรอกช่ือผลงาน(องักฤษ)เป็นตัวเลขหรือภาษาอื่น จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนดังภาพที่ 14 
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ภาพที ่14 กล่องข้อความแจ้งเตือนกรณีกรอกช่ือผลงาน(ภาษาองักฤษ)เป็นตัวเลขหรือภาษาอื่น 

 กรณีกรอกรหัส DOI ที่ไม่ใช่ตัวเลขหรือ “-“จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนดังภาพที่ 15 

 

ภาพที ่15 กล่องข้อความแจ้งเตือนกรณีกรอกรหัส DOI ที่ไม่ใช่ตัวเลขหรือ “-“ 

 กรณีกรอกรหัส ISBN ที่ไม่ใช่ตัวเลขหรือ “-“ จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนดังภาพที่ 15 

 กรณีเลือก วัน/เดือน/ปี ที่น าเสนอ หลังวัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสดุการน าเสนอ จะมีกล่องข้อความแจ้ง

เตือนดังภาพที่ 16 

 

ภาพที ่16 กล่องข้อความแจ้งเตือนกรณีเลือก วัน/เดือน/ปี ที่น าเสนอ หลังวัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการน าเสนอ 
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1.2.2 หน้าจอกรอกข้อมูลผลงานด าเนินการทางทรัพย์สนิทางปัญญา 

 

ภาพที ่17 หน้าจอกรอกข้อมูลผลงานด าเนินการทางทรัพย์สนิทางปัญญา 

 จาก ภาพที่ 17 จะมีการให้บุคลากรภายในคณะฯ กรอกข้อมูลในการเพ่ิมข้อมูลผลงานด าเนินการ

ทางทรัพย์สนิทางปัญญาซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 

1. กรอกช่ือผลงาน (ภาษาไทย) 

2. กรอกช่ือผลงาน (ภาษาองักฤษ) 

3. เลือกระดับของผลงาน 
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4. เลือกประเภททรัพย์สนิทางปัญญา 

5. เลือก วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับผลงานด าเนินการทางทรัพย์สินทางปัญญา 

6. กรอกหน่วยงานที่ด าเนินการขอความคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญา 

7. เลือกผู้ทรงสิทธิ์(เจ้าของสิทธิ์) 

7.1 กรณีเลือก อื่นๆ ให้กรอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

8. กรอกช่ือโครงการ 

9. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม จะมกีล่องข้อความแจ้งเตือนดังภาพที่ 18 

 

ภาพที ่18 หน้าจอแจ้งเตือนว่าบันทกึข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

10. หน้าจอจะไปให้กรอกข้อมูลผู้ร่วมวิจัยดังภาพที่ 19 
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ภาพที ่19 หน้าจอให้กรอกข้อมูลผู้ร่วมวิจัย 

11. เลือกผู้ร่วมวิจัย 

12. กรอกช่ือผู้ร่วมงาน 

13. กรอกช่ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

14. กดปุ่ม เพ่ือบันทกึข้อมูลผู้ร่วมงาน 

15. ถ้าต้องการเพ่ิมผู้ร่วมวิจัยอกีให้ท าตามข้อ 20-24 อกีคร้ัง แต่ถ้าไม่เพ่ิมผู้ร่วมวิจัย ให้กดปุ่ม 

หน้าจอจะไปแสดงหน้าหลักของบุคลากรภายในคณะฯ ดังภาพที่ 6 ถือว่าบันทกึข้อมูลเรียบร้อย 
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 กรณีไม่กรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วกดปุ่ม  จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนดังภาพที่ 20 

 

ภาพที ่20 กรณีไม่กรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วกดปุ่ม  

 

 

กรณีกรอกช่ือผลงาน(ภาษาไทย)เป็นตัวเลขหรือภาษาอื่น จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนดังภาพที่ 21 
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ภาพที ่21 กล่องข้อความแจ้งเตือนกรณีกรอกช่ือผลงาน(ภาษาไทย)เป็นตัวเลขหรือภาษาอื่น 

   

 

 กรณีกรอกช่ือผลงาน(องักฤษ)เป็นตัวเลขหรือภาษาอื่น จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนดังภาพที่ 22 

 

ภาพที ่22 กล่องข้อความแจ้งเตือนกรณีกรอกช่ือผลงาน(ภาษาองักฤษ)เป็นตัวเลขหรือภาษาอื่น 
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1.2.3 หน้าจอกรอกข้อมูลผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ 

 

ภาพที ่23 หน้าจอกรอกข้อมูลผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ 

 จาก ภาพที่ 23 จะมีการให้บุคลากรภายในคณะฯกรอกข้อมูลผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการซ่ึงมีข้ันตอน

ดังน้ี 

1. กรอกช่ือผลงาน (ภาษาไทย) 

2. กรอกช่ือผลงาน (ภาษาองักฤษ) 

3. เลือกความเกี่ยวข้องกบัสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืน 

4. กรอกช่ือการประชุมวิชาการ (ใช้ช่ือภาษาไทยถ้าไม่มีให้ใช้ภาษาอื่น) 
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5. กรอกรหัส DOI(ไม่มีให้ใส่ “-“) 

6. กรอกรหัส ISSN 8หลัก (ไม่มีให้ใส่ “-“) 

7. กรอกปีที่พิมพ์ (Vol.) 

8. กรอกฉบับที่พิมพ์ (Issue) 

9. เลือกปีที่เร่ิม และเลือกปีที่สิ้นสดุในการท าผลงาน 

10. เลือกเดือนที่เร่ิม และเดือนที่สิ้นสดุในการท าผลงาน 

11. กรอกเลขหน้าแรกถึงสดุท้ายหน้าที่เกี่ยวกบัผลงาน 

12. กรอกค่าใช่จ่าย 

13. เลือกระดับการตีพิมพ์ 

13.1 เลือกระดับการตีพิมพ์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

13.2 เลือกวารสารที่มี Peer Review หรือ วารสารที่ไม่มี Peer Review 

13.3 เลือกวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลหรือวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล 

13.3.1 กรณีเลือกวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลจะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนให้เลือก 

  ฐานข้อมูลสากล ดังภาพที่ 24 

 

ภาพที ่24 กล่องข้อความแจ้งเตือนให้เลือกฐานข้อมูลสากล 

14. กรอกช่ือโครงการที่เกี่ยวข้องกบัผลงาน 

15. กรอกค าส าคัญ (เช่น ข้าว, คอมพิวเตอร์, เคร่ืองยนต์ ) 

16. เลือกกรอกบทคัดย่อ ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ (ไม่เลือกอนัไหนให้ใส่ “-“) 

17. เมื่อกรอกข้อมูลเสรจ็เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม  จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนดังภาพผนวกที่  

ข41 
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ภาพที ่25 กล่องข้อความแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

18. หน้าจอจะไปให้กรอกข้อมูลผู้ร่วมวิจัยดังภาพที่ 26 
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ภาพที ่26 หน้าจอให้กรอกข้อมูลผู้ร่วมวิจัย 

19. เลือกผู้ร่วมวิจัยภายในหรือภายนอก 

20. กรอกช่ือ-นามสกุล ผู้ร่วมวิจัย 

21. กรอกช่ือหน่วยงาน 

22. ติ๊กผู้รับผิดชอบผลงาน 

22.1 กรณีติ๊กในช่อง เทา่กบั ผู้รับผิดชอบผลงาน 

22.2 กรณีไม่ติ๊กในช่อง เทา่กบั ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบผลงาน 

23. กดปุ่ม เพ่ือบันทกึข้อมูล 

24. ถ้าต้องการเพ่ิมผู้ร่วมวิจัยอกีให้ท าตามข้อ 19-23 อกีคร้ัง แต่ถ้าไม่เพ่ิมผู้ร่วมวิจัย ให้กดปุ่ม 

 จะไปยังหน้าจออพัโหลดไฟล์ผลงานดังภาพที่ 27 
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ภาพที ่27 หน้าจออพัโหลดไฟล์ข้อมูลผลงาน 

25. กดปุ่ม  แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการอพัโหลดแล้วให้กดปุ่ม หน้าจอจะไปแสดง 

หน้าหลักของบุคลากรภายในคณะฯ ดังภาพที่ 6 ถือว่าบันทกึข้อมูลเรียบร้อย 

 กรณีเลือก ปีที่น าเสนอ หลังวัน ปีที่สิ้นสุดการน าเสนอ จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนดังภาพที่ 28 

 

ภาพที ่28 กล่องข้อความแจ้งเตือนกรณีเลือก ปีที่น าเสนอ ปีที่สิ้นสดุการน าเสนอ 
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 กรณีเลือก ปีที่น าเสนอและปีที่สิ้นสุดการน าเสนอเหมือนกนั แต่เลือกเดือนที่น าเสนอมาหลังเดือนที่

สิ้นสดุการน าเสนอ จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนดังภาพที่ 29 

 

ภาพที ่29กล่องข้อความแจ้งเตือนกรณีเลือก ปีที่น าเสนอและปีที่สิ้นสดุการน าเสนอเหมือนกนั แต่เลือกเดือน

ที่น าเสนอมาหลังเดือนที่สิ้นสดุการน าเสนอ 
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  3.2.4 หน้าจอกรอกข้อมูลผลงานโครงการวิจัย  

 

ภาพที ่30หน้าจอกรอกข้อมูลผลงานโครงการวิจัย  

 จาก ภาพที่ 30 จะมีการให้บุคลากรภายในคณะฯกรอกข้อมูลผลงานโครงการวิจัย ซ่ึงมีข้ันตอนดังน้ี 

1. เลือกปีงบประมาณที่ได้รับ 

2. เลือกลักษณะโครงการวิจัย 

2.1 กรณีเลือกแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย ให้ระบุจ านวนโครงการย่อย 

3. กรอกช่ือแผนงานวิจัย (ภาษาไทย ) 
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4. กรอกช่ือแผนงานวิจัย (องักฤษ ) 

5. เลือกความเกี่ยวข้องกบัสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืน 

6. เลือกปีที่เร่ิม และเลือกปีที่สิ้นสดุในการท าแผนงานวิจัย 

7. เลือกเดือนที่เร่ิม และเดือนที่สิ้นสดุในการท าแผนงานวิจัย 

8. กรอกหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัย(หน่วยงานที่ขอทุน) 

9. เลือกประเภทงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

10. เลือกสาขาการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

11. เลือกแหล่งทุนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

12. เลือกประเภทแหล่งทุนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

13. กรอกช่ือแหล่งทุนวิจัย 

14. กรอกงบประมาณที่ใช้ในการวิจัย 

15. เมื่อกรอกข้อมูลเสรจ็เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม  จะมกีล่องข้อความแจ้งเตือนดังภาพที่ 31 

 

ภาพที ่31กล่องข้อความแจ้งเตือนบันทกึข้อมูลผลงานโครงการวิจัยเรียบร้อยหน้าจอ 

16. หน้าจอจะไปให้กรอกข้อมูลผู้ร่วมวิจัยดังภาพที่ 32 
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ภาพที ่32 หน้าจอให้กรอกข้อมูลผู้ร่วมวิจัย 

17. เลือกผู้ร่วมวิจัยภายในหรือภายนอก 

18. กรอกช่ือ-นามสกุล ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

19. กรอกช่ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

20. เลือกประเภทผู้ร่วมโครงการวิจัย 

21. กรอกสดัส่วนการวิจัย (สดัส่วน100%ต่อผู้ร่วมวิจัยทั้งหมด) 

22. กดปุ่ม เพ่ือบันทกึข้อมูล 
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23. ถ้าต้องการเพ่ิมผู้ร่วมวิจัยอกีให้ท าตามข้อ 17-22 อกีคร้ัง แต่ถ้าไม่เพ่ิมผู้ร่วมวิจัย ให้กดปุ่ม 

 หน้าจอจะไปแสดงหน้าหลักของบุคลากรภายในคณะฯ ดังภาพที่ 6 ถือว่าบันทกึข้อมูล

เรียบร้อย 

 กรณีเลือกแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนดังภาพที่ 33 

 

ภาพที ่33 กล่องข้อความแจ้งเตือนกรณีเลือกแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย 

 กรณีกรอกช่ือแผนงานวิจัย (ภาษาไทย )เป็นตัวเลขหรือภาษาอื่น จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนดัง

ภาพที่ 34 

 

ภาพที ่34 กล่องข้อความแจ้งเตือนกรณีกรอกช่ือผลงาน(ภาษาไทย)เป็นตัวเลขหรือภาษาอื่น 

   

 กรณีกรอกช่ือแผนงานวิจัย (องักฤษ)เป็นตัวเลขหรือภาษาอื่น จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนดังภาพ

ที่ 35 
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ภาพที ่35 กล่องข้อความแจ้งเตือนกรณีกรอกช่ือผลงาน(ภาษาองักฤษ)เป็นตัวเลขหรือภาษาอื่น 

 

1.3 หน้าจอค้นหน้าข้อมูลผลงาน 

1.3.1 หน้าจอค้นหาข้อมูลผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการ 

 

ภาพที ่36 หน้าจอค้นหาข้อมูลผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
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 จาก ภาพที่ 36 จะมีการให้บุคลากรภายในคณะฯ กรอกข้อมูลในการค้นหาข้อมูลผลงานน าเสนอใน

การประชุมวิชาการซ่ึงมีข้ันตอนดังน้ี 

1. กรอกช่ือเจ้าของผลงาน และกรอกช่ือผลงาน(ไทย)หรือผลงาน(องักฤษ) แล้วกดปุ่ม  จะ 

มีหน้าจอแสดงข้ึนมาดังภาพที่ 37 

 

ภาพที ่37 หน้าจอแสดงผลการค้นหาข้อมูลผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการ 

 จาก ภาพที่ 37จะมีการให้บุคลากรภายในคณะฯเรียกดูข้อมูลผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการ

ซ่ึงมีข้ันตอนดังน้ี 

จะเรียกดูผลงานให้กดปุ่ม  จะมีหน้าจอแสดงข้ึนมาดังภาพที่ 38 
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ภาพที ่38 หน้าจอแสดงข้อมูลผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการ 

 จาก ภาพที่ 37 จะมีการให้บุคลากรภายในคณะฯแก้ไขข้อมูลผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการ

ซ่ึงมีข้ันตอนดังน้ี 

1. ต้องการแก้ไขข้อมูลผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการให้กดปุ่ม ใน 

ช่องแก้ไขข้อมูลผลงาน จะมีหน้าจอแสดงขึ้นมาดังภาพที่ 39 
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ภาพที3่9 หน้าจอแสดงข้อมูลผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการที่ต้องการแก้ไข 

 

2. เม่ือกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขเสรจ็เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม จะมีข้อความแจ้ง 

เตือนว่าแก้ไขข้อมูลเสรจ็สิ้นดังภาพที่ 40 
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ภาพที ่40 หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมูลผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการเสรจ็เรียบร้อย 

3. ถ้าต้องการยกเลิกการแก้ไขให้กดปุ่ม จะกลับไปสู่หน้าจอดังภาพที่ 36 

 

 

  



36 
 

 จาก ภาพที่ 37 จะมีการให้บุคลากรภายในคณะฯแก้ไขข้อมูลผู้ร่วมวิจัยของผลงานน าเสนอในการ

ประชุมวิชาการซ่ึงมีข้ันตอนดังน้ี 

1. ต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ร่วมวิจัยของผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการให้กดปุ่ม ใน 

ช่องแก้ไขข้อมูลผู้ร่วมวิจัย จะมีหน้าจอแสดงข้ึนมาดังภาพที่ 41 

 

ภาพที ่41 หน้าจอแสดงการแก้ไขผู้ร่วมวิจัยของผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการ 

2. เม่ือกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขเสรจ็เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม จะมีข้อความแจ้ง 

เตือนว่าแก้ไขข้อมูลเสรจ็สิ้นดังภาพที่ 42 
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ภาพที ่42 หน้าจอแสดงการแก้ไขผู้ร่วมวิจัยของผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการเสรจ็ 

เรียบร้อย 

 

 จาก ภาพที่ 37 จะมีการให้บุคลากรภายในคณะฯเพ่ิมข้อมูลผู้ร่วมวิจัยของผลงานน าเสนอในการ

ประชุมวิชาการซ่ึงมีข้ันตอนดังน้ี 

1. ต้องการเพ่ิมข้อมูลผู้ร่วมวิจัยของผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการให้กดปุ่ม ใน 

ช่องแก้ไขข้อมูลผู้ร่วมวิจัย จะมีหน้าจอแสดงข้ึนมาดังภาพที่ 43 
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ภาพที ่43 หน้าจอแสดงการเพ่ิมข้อมูลผู้ร่วมวิจัยของผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการ 

2. เลือกช่ือผลงานที่ต้องการเพ่ิมผู้ร่วมวิจัย 

3. เลือกผู้ร่วมวิจัยภายในหรือภายนอก 

4. กรอกช่ือ-นามสกุล ผู้ร่วมวิจัย 

5. กรอกช่ือหน่วยงาน 

6. ติ๊กผู้รับผิดชอบผลงาน 

1.1 กรณีติ๊กในช่อง เทา่กบั ผู้รับผิดชอบผลงาน 

1.2 กรณีไม่ติ๊กในช่อง เทา่กบั ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบผลงาน 
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7. กดปุ่ม เพ่ือบันทกึข้อมูล 

8. ถ้าต้องการเพ่ิมผู้ร่วมวิจัยอกีให้ท าตามข้อ 2-7 อกีคร้ัง แต่ถ้าไม่เพ่ิมผู้ร่วมวิจัย ให้กดปุ่ม 

จะไปดังภาพที่ 36 ถือว่าเสรจ็เรียบร้อย 

 

 จาก ภาพที่ 37 จะมีการให้บุคลากรภายในคณะฯดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลผลงานน าเสนอในการ

ประชุมวิชาการซ่ึงมีข้ันตอนดังน้ี 

1. ต้องการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลผู้ร่วมวิจัยของผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการให้กดปุ่ม 

ในช่องไฟล์ข้อมูล จะมหีน้าจอแสดงข้ึนมาดังภาพที่ 44 

 

ภาพที ่44 หน้าจอแสดงกล่องข้อความต้องการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลหรือไม่ 

2. กดปุ่ม จะมหีน้าจอแสดงข้ึนมาดังภาพที่ 45 
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ภาพที ่45 หน้าจอแสดงไฟล์ข้อมูลที่ต้องการดาวน์โหลด 

3. ให้กดตรงช่ือไฟล์ เพ่ือท าการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล 

4. หลังจากกดดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลผลงาน จะกลับมาที่หน้าจอคนหน้าดังภาพที่ 37 

 

3.3.1 หน้าจอค้นหาข้อมูลผลงานด าเนินการทางทรัพย์สนิทางปัญญา  

3.3.2 หน้าจอค้นหาข้อมูลผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ 

3.3.3 หน้าจอค้นหาข้อมูลผลงานโครงการวิจัย  

(หมายเหตุ มีวิธกีารใช้งานเหมือนกบัหน้าจอค้นหาข้อมูลผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการ) 

 


