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1. การลงทะเบียนนักวิ จยั เพื่อขอใช้งานในระบบ
นักวิจยั จะต้องทาการลงทะเบียนขอใช้งานในระบบก่อน จึงจะสามารถดาเนินการอื่นๆ ได้
โดยขัน้ ตอนการดาเนินการมีดงั นี้
1) เปิดเว็บเบราว์เซอร์ จากนัน้ ให้ไปทีเ่ ว็บไซต์ http://research.swu.ac.th/rswu
2) ทีด่ า้ นบนของเว็บไซต์หรือทีใ่ ต้ปมุ่ “เข้าระบบ” คลิกที่ “ลงทะเบียน”

รูปที่ 1 การเริม่ ต้นการลงทะเบียนขอใช้งานในระบบ
3) กรอกข้อ มูล ประวัติเบื้อ งต้น รหัส ผ่ านสาหรับ การลงชื่อ เข้าใช้งานในระบบ และรหัส
ตรวจสอบให้ตรงกับทีภ่ าพปรากฎ จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่ “ลงทะเบียน”
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รูปที่ 2 การลงทะเบียนขอใช้งานในระบบ
4) รออีเมลยืนยันการลงทะเบียน หรือแจ้งให้ผู้ประสานหน่ วยงานกลางทาการยืนยันการ
ลงทะเบียนขอใช้งานในระบบให้
5) สาหรับการเข้าใช้งานระบบ ให้นักวิจยั ไปที่หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน จากนัน้ ใส่ “เลขบัตร
ประจาตัวประชาชน” และ “รหัสผ่าน” ทีน่ กั วิจยั ได้ตงั ้ ไว้ แล้วคลิกทีป่ มุ่ “เข้าระบบ”

รูปที่ 3 การ Login เข้าใช้งานในระบบ
2

2. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว รหัสผ่าน และรูปส่วนตัว
เมื่อนักวิจยั สามารถเข้าใช้งานระบบได้แล้ว นักวิจยั จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวเพิม่ พร้อมทัง้
เปลีย่ นรูปส่วนตัว หากนักวิจยั กรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ครบหรือไม่ได้เปลีย่ นรูปส่วนตัว ระบบจะไม่
ยอมให้นกั วิจยั ทาการส่งข้อเสนอโครงการได้ โดยขัน้ ตอนการดาเนินการมีดงั นี้
1) ที่ “เมนูด้านซ้าย” คลิกทีช่ ่อื ของนักวิจยั หรือที่ “เมนูด้านบน” นาเมาส์ไปชีท้ ่ี แล้ว
คลิกที่ “ข้อมูลส่วนตัว”

รูปที่ 4 แสดงขัน้ ตอนการไปยังหน้าข้อมูลส่วนตัว
2) ทีด่ า้ นล่างของข้อมูลส่วนตัวทีป่ รากฎ คลิกที่ “แก้ไข”

รูปที่ 5 หน้าต่างแสดงข้อมูลส่วนตัว
3) กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน จากนัน้ ที่ด้านล่างของหน้ าต่ างคลิกที่ปุ่ม “บันทึ ก” แต่
หากต้องการยกเลิกการแก้ไขให้คลิกที่ “ยกเลิ กแก้ไข”
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รูปที่ 6 หน้าต่างการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
4) หากนักวิจยั ต้องการเปลีย่ นรหัสผ่านที่ใช้ในการ Login เข้าใช้งานระบบ ที่ดา้ นล่างของ
หน้าต่างแสดงข้อมูลส่วนตัว คลิกที่ “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

รูปที่ 7 หน้าต่างแสดงข้อมูลส่วนตัว
5) กรอกรหัสผ่านเดิมทีต่ ้องการเปลีย่ นในช่อง “1. รหัสผ่านเดิ ม” และกรอกรหัสผ่านใหม่ท่ี
ต้ อ งการในช่ อ ง “2. รหั ส ผ่ า นใหม่ ” และ “3. ยื น ยัน รหั ส ผ่ า น” จากนั ้น คลิก ที่ปุ่ ม
“เปลี่ยนรหัสผ่าน” แต่หากต้องการยกเลิกการเปลีย่ นรหัสผ่านให้คลิกที่ “กลับ”
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รูปที่ 8 หน้าต่างการจัดการรหัสผ่าน
6) หากต้องการเปลี่ยนรูปส่วนตัว ให้นาเมาส์ไปชี้ท่รี ูปส่วนตัวและคลิกที่ปุ่ม “เปลี่ยนรูป
ส่ วนตัว” จากนัน้ เลือกรูปภาพที่ต้องการใช้แสดงเป็ นรูปส่วนตัวในระบบ เมื่อทาการ
เปลี่ย นรูป ภาพเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงรูปภาพนัน้ ในส่ ว นของรูป ส่ วนตัว ให้โดย
อัตโนมัติ

รูปที่ 9 แสดงวิธกี ารเปลีย่ นรูปส่วนตัว
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3. การใช้งานระบบในส่วนของการนาเข้าข้อเสนอโครงการ
เมื่อนักวิจยั สามารถเข้าใช้งานในระบบได้แล้ว นักวิจยั สามารถนาเข้าข้อเสนอโครงการของ
ตนเข้าสู่ในระบบได้ โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1) ที่ “เมนู ด้ า นข้ าง” เลือ กปี งบประมาณที่ต้ อ งการ จากนั น้ ที่ “เมนู ด้ านบน” คลิก ที่
“เริ่ มต้น”

รูปที่ 10 การเริม่ ต้นนาเข้าข้อเสนอโครงการ
2) ที่ “เมนูด้านข้าง” คลิกที่ “ทุนวิ จยั ที่เปิ ดรับ”

รูปที่ 11 แสดงขัน้ ตอนการไปยังหน้าทุนวิจยั
6

3) ในส่วน “ทุนวิ จยั ที่เปิ ดรับ” คลิกที่ “เลือก” หลังทุนวิจยั ทีต่ อ้ งการสมัคร

รูปที่ 12 การเลือกทุนวิจยั ทีต่ อ้ งการสมัคร
4) ระบบจะแสดงรายละเอียดของทุนทีน่ กั วิจยั เลือก ดังแสดงในรูปที่ 13

รูปที่ 13 หน้าต่างแสดงรายละเอียดทุนวิจยั
เมือ่ นักวิจยั ตรวจสอบรายละเอียดของทุนวิจยั ครบถ้วนแล้ว ให้นักวิจยั เลือกประเภทของ
โครงการที่นักวิจยั ต้องการทาว่าเป็ นแบบ 1. ชุดโครงการ/แผนงานวิจยั 2. โครงการ
ย่อย หรือ 3. โครงการเดีย่ ว ทีด่ า้ นล่างของข้อมูลรายละเอียด
7

หมายเหตุ ส าหรับ โครงการวิจยั ที่ม ีการท าวิจยั ในมนุ ษ ย์ แ ละต้อ งการเพีย งหนังสือ
รับรอง เพื่อนาไปเป็ นหลักฐานประกอบในการขอทุนวิจยั อื่นๆ ในอนาคต ให้เลือกทุน
วิจยั ทีม่ ลี กั ษณะทุนเป็น “สาหรับการวิ จยั ในมนุษย์”

รูปที่ 14 แสดงลักษณะทุนทีอ่ อกเพียงหนังสือรับรอง ไม่มกี ารให้ทุน
5) ระบบจะแสดงหน้าต่างสอบถามว่าโครงการที่นักวิจยั ต้องการทาวิจยั เป็ นโครงการที่ม ี
การทาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับมนุ ษย์หรือไม่ พร้อมทัง้ แสดงคานิยามของจริยธรรมการวิจยั
ในมนุ ษย์ เมื่อนักวิจยั อ่านและทาความเข้าใจในคานิยามแล้ว ให้นักวิจยั เลือก “ใช่ ” ใน
กรณีทน่ี ักวิจยั แน่ ใจแล้วว่าจะต้องมีการทาวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับมนุ ษย์ เลือก “ไม่” ในกรณี
ที่นักวิจยั แน่ ใจแล้วว่าไม่มกี ารทาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับมนุ ษ ย์ หรือเลือก “ไม่ แน่ ใจ” ใน
กรณีทน่ี กั วิจยั ไม่แน่ใจงานวิจยั ของตนจะต้องมีการขอหนังสือรับรองหรือไม่

รูปที่ 15 หน้าต่างแสดงคาถามว่าเป็นงานวิจยั ทีม่ กี ารทาวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับมนุษย์หรือไม่
กรณีทน่ี กั วิจยั เลือก “ไม่แน่ ใจ” ระบบจะแสดงหลักจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ให้นักวิจยั
อ่าน เมื่อนักวิจยั อ่านและทาความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว ให้นักวิจยั คลิกทีย่ นื ยันและคลิกที่
ปุม่ “ตกลง”
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รูปที่ 16 หน้าต่างแสดงหลักจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
6) ระบบจะแสดงหน้ า ต่ า งแสดงรายละเอี ย ดโครงการวิจ ัย เพื่ อ ให้ นั ก วิจ ัย ได้ ก รอก
รายละเอี ย ดต่ า งๆ ซึ่ ง จะแบ่ ง ออกเป็ น 5 ส่ ว นดัง นี้ 1. ชื่ อ โครงการ 2. ลัก ษณะ
โครงการวิจยั 3. องค์ประกอบในการจัดทาโครงการวิจยั 4. ข้อมูลเพิม่ เติม (จะแสดง
เฉพาะข้อเสนอที่ต้องมีการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์) 5. เอกสารแนบ โดย
รายละเอียดในส่วนชื่อโครงการมีดงั นี้
- ชื่อโครงการภาษาไทย
- ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
- รหัสชุดโครงการ/แผนงานวิจยั (กรณีทเ่ี ลือกโครงการวิจยั เป็นแบบ “โครงการย่อย”)
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รูปที่ 17 หน้าต่างแสดงรายละเอียดโครงการวิจยั ในส่วนของชื่อโครงการ ของโครงการเดีย่ วและ
ชุดโครงการ/แผนงานวิจยั

รูปที่ 18 หน้าต่างแสดงรายละเอียดโครงการวิจยั ในส่วนของชื่อโครงการ ของโครงการย่อย
เมื่อนักวิจยั กรอกรายละเอียดต่างๆ เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึ ก” ระบบจะแสดง
หน้ าต่ างข้อความแสดงการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้นักวิจยั คลิกปุ่ม “ตกลง” ก็จะ
ไปสู่ขนั ้ ตอนต่อไป
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7) รายละเอียดในขัน้ ตอนที่ 2 ลักษณะโครงการวิจยั มีดงั นี้
- ลักษณะโครงการวิจยั
- ความสอดคล้องของโครงการวิจยั กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
- ความสอดคล้องของโครงการวิจยั กับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
- กลุ่มเรือ่ งทีค่ วรวิจยั เร่งด่วน
- นโยบายของรัฐบาล

รูปที่ 19 แสดงรายละเอียดโครงการวิจยั ในส่วนของลักษณะโครงการวิจยั

รูปที่ 20 แสดงรายละเอียดโครงการวิจยั ในส่วนของความสอดคล้องของโครงการวิจยั กับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

รูปที่ 21 แสดงรายละเอียดโครงการวิจยั ในส่วนของความสอดคล้องของโครงการวิจยั กับ
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
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รูปที่ 22 แสดงรายละเอียดโครงการวิจยั ในส่วนของนโยบายของรัฐบาล
เมื่อนักวิจยั กรอกรายละเอียดต่างๆ เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึ ก” ระบบจะแสดง
หน้ าต่ างข้อความแสดงการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้นักวิจยั คลิกปุ่ม “ตกลง” ก็จะ
ไปสู่ขนั ้ ตอนต่อไป
8) รายละเอียดในขัน้ ตอนที่ 3 องค์ประกอบในการจัดทาโครงการวิจยั มีดงั นี้
- ผูจ้ ดั ทาโครงการวิจยั
- ประเภทการวิจยั
- สาขาวิชาการ
- ด้านการวิจยั
- ระยะเวลาทาการวิจยั
- งบประมาณของโครงการวิจยั
- คาสาคัญ (Keywords)
- ความสาคัญและทีม่ าของปญั หาทีท่ าการวิจยั
- วัตถุประสงค์
- ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
- วิธกี ารดาเนินการวิจยั
- ผลสาเร็จและความคุม้ ค่าของการวิจยั ทีค่ าดว่าจะได้รบั
- พืน้ ทีด่ าเนินการวิจยั
- รายละเอียดเพิม่ เติม

รูปที่ 23 แสดงรายละเอียดโครงการวิจยั ในส่วนของผูจ้ ดั ทาโครงการ
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ในส่ ว นของผู้จ ดั ท าโครงการวิจยั ระบบจะก าหนดให้นัก วิจ ยั ที่เป็ น ผู้น าเข้าข้อ เสนอ
โครงการวิจยั เป็นหัวหน้าโครงการและกาหนดให้สดั ส่วนการวิจยั เริม่ ต้นเป็ น 100% โดย
นักวิจยั จะไม่สามารถแก้ไขตาแหน่ งในโครงการหรือลบหัวหน้ าโครงการได้ และหาก
นัก วิจยั ต้องการเพิ่มผู้ร่วมโครงการท่านอื่น นักวิจยั จะต้องแก้ไขสัดส่วนการวิจยั ของ
หัวหน้าโครงการก่อน โดยคลิกที่ “แก้ไข” จากนัน้ เปลีย่ นสัดส่วนการวิจยั และคลิกทีป่ ุ่ม
“บันทึก” แล้วจึงเพิม่ นักวิจยั ท่านอื่น โดยคลิกที่ “เพิ่ ม...” ทีอ่ ยู่ดา้ นล่าง จากนัน้ กรอกชื่อ
นักวิจยั ทีต่ ้องการเพิม่ ตาแหน่งในโครงการ และสัดส่วนการวิจยั แล้วคลิกทีป่ มุ่ “บันทึก”
ดังแสดงในรูปที่ 24 โดยผลรวมสัดส่วนการวิจยั ของผูร้ ว่ มโครงการทุกคนจะต้องมีค่าเป็ น
100%

รูปที่ 24 แสดงรายละเอียดของการเพิม่ /แก้ไขข้อมูลผูจ้ ดั ทาโครงการวิจยั

รูปที่ 25 แสดงรายละเอียดโครงการวิจยั ในส่วนของระยะเวลาทาการวิจยั
นักวิจยั จะต้องใส่จานวนเดือนของการทาวิจยั โดยสามารถใส่ได้ตงั ้ 1-12 เดือน

รูปที่ 26 แสดงรายละเอียดโครงการวิจยั ในส่วนของงบประมาณของโครงการวิจยั
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นักวิจยั จะต้องใส่งบประมาณที่ต้องการเสนอขอ โดยระบบจะแสดงงบประมาณสูงสุดที่
สามารถเสนอขอได้ โดยงบประมาณสูงสุดทีส่ ามารถเสนอขอได้น้ีจะถูกกาหนดมาจากผู้
ประกาศทุนในตอนเริม่ แรก

รูปที่ 27 แสดงรายละเอียดโครงการวิจยั ในส่วนของคาสาคัญ

รูปที่ 28 แสดงรายละเอียดโครงการวิจยั ในส่วนของรายละเอียดเพิม่ เติม
เมื่อนักวิจยั กรอกรายละเอียดต่างๆ เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึ ก” ระบบจะแสดง
หน้ าต่ างข้อความแสดงการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้นักวิจยั คลิกปุ่ม “ตกลง” ก็จะ
ไปสู่ขนั ้ ตอนต่อไป
9) สาหรับขัน้ ตอนที่ 4 ข้อมูลเพิ่มเติม จะปรากฎก็ต่อเมื่อ นักวิจยั เลือกว่าจะต้องมีการขอ
ใบรับรองการทาวิจยั ในมนุ ษย์ หรือเลขาจริยธรรมประเมินแล้วว่าข้อเสนอโครงการของ
นัก วิจยั จ าเป็ น จะต้อ งมีก ารประเมิน จริยธรรมการท าวิจ ยั ในมนุ ษ ย์ ให้นั กวิจยั กรอก
รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน และทาความเข้าใจกับข้อสัญญาทีอ่ ยู่ดา้ นล่าง จากนัน้ ให้
คลิกที่ป่มุ “บันทึ ก” ระบบจะแสดงหน้าต่างข้อความแสดงการบันทึกข้อมูลเสร็จสิน้ แล้ว
ให้นกั วิจยั คลิกปุม่ “ตกลง” ก็จะไปสู่ขนั ้ ตอนต่อไป

14

รูปที่ 29 หน้าต่างแสดงรายละเอียดโครงการวิจยั ในส่วนของข้อมูลเพิม่ เติมสาหรับการประเมิน
จริยธรรมการทาวิจยั ในมนุษย์

รูปที่ 30 แสดงรายละเอียดโครงการวิจยั ในส่วนของข้อสัญญา
10) รายละเอียดในขัน้ ตอนที่ 5 เอกสารแนบ สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 31 โดยไฟล์ท่แี นบ
จะต้องเป็ นไฟล์ PDF และมีขนาดไม่เกิน 50MB และในกรณีท่ีข้อ เสนอโครงการของ
นักวิจยั จะต้องมีการประเมินจริยธรรมการทาวิจยั ในมนุษย์ นักวิจยั จะต้องแนบเอกสารที่
ใช้ในการประเมินเพิม่ เติมนอกเหนือจากไฟล์ขอ้ เสนอโครงการ โดยประเภทไฟล์ทบ่ี งั คับ
มีดงั นี้
- เอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั (Participant information sheet)
- หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั (Informed consent form)
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รูปที่ 31 หน้าต่างแสดงรายละเอียดโครงการวิจยั ในส่วนของเอกสารแนบ
นัก วิจยั สามารถเพิ่มไฟล์ป ระกอบข้อ เสนอโครงการเข้าไปในระบบได้โดยคลิก ที่ปุ่ ม
“เลือกไฟล์” เลือกไฟล์ท่ตี ้องการแนบ เลือก “ประเภทไฟล์” จากนัน้ คลิก ที่ปุ่ม “เพิ่ ม
ไฟล์” โดยนักวิจยั สามารถลบไฟล์ทแ่ี นบอยูใ่ นระบบแล้วได้ในภายหลัง
11) เมื่อ นักวิจยั ทาการกรอกรายละเอียดในขัน้ ตอนต่ างๆ และแนบเอกสารประกอบเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว นักวิจยั สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอโครงการได้โดยคลิก
ที่ “ตรวจสอบข้อมูล” ที่เมนู ทางด้านซ้าย โดยจะปรากฎหน้าต่างแสดงรายละเอียดดัง
แสดงในรูปที่ 32

รูปที่ 32 หน้าต่างแสดงรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจยั
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12) เมื่อ นักวิจยั ทาการกรอกรายละเอียดในขัน้ ตอนต่ างๆ และแนบเอกสารประกอบเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว นักวิจยั สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ โดยคลิกที่ “ส่งโครงการ” ทีเ่ มนู
ทางด้านซ้าย ซึ่งข้อ เสนอโครงการของนั ก วิจยั จะถู ก ส่ งไปยัง เลขาจริย ธรรมเพื่อ ให้
พิจารณาว่าข้อเสนอดังกล่าวควรมีการประเมินในรูปแบบใดและจัดเตรียมคณะกรรมการ
ประเมินจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ต่อไป ในกรณีท่นี ักวิจยั เลือกว่าต้องมีการประเมิน
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ หรือเพื่อให้เลขาจริยธรรมช่วยพิจารณาว่าข้อเสนอโครงการ
ของนั ก วิจ ยั จ าเป็ น ต้อ งมีก ารประเมิน จริย ธรรมการวิจ ยั ในมนุ ษ ย์ห รือ ไม่ ในกรณี ท่ี
นักวิจยั เลือกว่าไม่แน่ ใจ ซึ่งถ้าหากเลขาจริยธรรมประเมินแล้วว่าข้อเสนอโครงการของ
นักวิจยั จาเป็ นจะต้องมีการประเมินจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ ข้อเสนอดังกล่าวจะถูก
ส่งกลับมาให้นักวิจยั เพิม่ เติมข้อมูลในขัน้ ตอนที่ 4 ข้อมูลเพิม่ เติม และเมื่อนักวิจยั เพิม่
ข้อมูลในส่วนที่ 4 เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งข้อเสนอโครงการอีกครัง้ หนึ่ง เพื่อให้เลขา
จริยธรรมพิจารณาว่าข้อ เสนอดังกล่ าวควรมีการประเมินในรูปแบบใดและจัดเตรียม
คณะกรรมการประเมินจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ต่อไป และเป็ นอันเสร็จสิน้ การทางาน
ของระบบในส่วนของการนาเข้าข้อเสนอโครงการ

รูปที่ 33 หน้าต่างแสดงข้อเสนอโครงการวิจยั ทีย่ งั ไม่ได้ส่งและทีส่ ่งไปแล้ว
หมายเหตุ ระบบสามารถรองรับอักขระพิเศษทางคณิตศาสตร์เบือ้ งต้นได้ แต่ยงั มีปญั หาในการ
รองรับการใส่สมาการในรูปของเศษส่วน ซึ่งการแก้ไขในเบื้องต้นสามารถทาได้โดยการแปลง
สมการดังกล่าวจากข้อความให้เป็นรูปภาพก่อนนาเข้าสู่ระบบ
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4. การใช้งานระบบในส่วนของการพิ จารณาข้อเสนอโครงการโดยเลขา
จริ ยธรรม
การทางานของระบบในส่วนของการพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยเลขาจริยธรรม จะถู ก
แบ่ งออกเป็ น 2 กรณี คือ 1. กรณี ท่ีนัก วิจ ยั ไม่แ น่ ใจว่าโครงการของตนจาเป็ น จะต้อ งมีก าร
ประเมินจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์หรือไม่ 2. กรณีทน่ี ักวิจยั แน่ ใจแล้วว่าโครงการของตนต้องมี
การประเมินจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ โดยรายละเอียดของการทางานมีดงั นี้
1) ที่ “เมนูด้านบน” คลิกที่ “เริ่ มต้น” จากนัน้ ที่ “เมนูด้านซ้าย” คลิกที่ “เลขาจริ ยธรรม”

รูปที่ 34 แสดงขัน้ ตอนการไปยังหน้าของเลขาจริยธรรม
2) คลิกที่ “ดาเนิ นการ” หลังข้อเสนอโครงการวิจยั ทีต่ อ้ งการดาเนินการ

รูปที่ 35 หน้าต่างแสดงข้อเสนอโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างรอการดาเนินการจากเลขาจริยธรรม
18

หมายเหตุ ทีข่ า้ งใต้ช่อื ข้อเสนอโครงการจะแสดงข้อมูลของการขอจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุ ษ ย์ ซึ่ง ถ้ า หากแสดงว่ า “ไม่ แ น่ ใจ” เลขาจริย ธรรมจะต้ อ งพิจ ารณาว่ าข้อ เสนอ
โครงการนัน้ จาเป็ นจะต้อ งถู กประเมินจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์หรือ ไม่ แต่ ถ้าหาก
แสดงว่า “ใช่ ” เลขาจริยธรรมจะต้องเลือกรูปแบบของการประเมินและคณะกรรมการผู้
ประเมิน สาหรับการดาเนินการในส่วนถัดไป
3) เมื่อเลขาจริยธรรมได้รบั ข้อ เสนอโครงการที่นักวิจยั ไม่แน่ ใจว่าโครงการของตนจาเป็ น
จะต้องมีการประเมินจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์หรือไม่ เลขาจริยธรรมจะต้องทาการ
อ่านข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอโครงการ โดยคลิกที่ช่อื ข้อเสนอโครงการ จากนัน้ คลิกที่
“ด าเนิ นการ” หลังชื่อ ข้อ เสนอโครงการวิจ ยั นัน้ แล้ว คลิก ที่ “ต้ อ งขอจริ ย ธรรมใน
มนุษย์” หากพิจารณาแล้วว่าเป็ นโครงการทีจ่ าเป็ นต้องมีการประเมินจริยธรรมการวิจยั
ในมนุ ษ ย์ หรือ คลิก ที่ “ไม่ ต้ อ งขอจริ ย ธรรมในมนุ ษ ย์” หากพิจ ารณาแล้ว ว่ าเป็ น
โครงการทีไ่ ม่จาเป็ นต้องมีการประเมินจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ จากนัน้ คลิกปุม่ “ส่ง”

รูปที่ 36 แสดงขัน้ ตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการในกรณีไม่แน่ใจของเลขาจริยธรรม
4) เมื่อเลขาจริยธรรมได้รบั ข้อเสนอโครงการที่จะต้องมีการประเมินจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุ ษย์ เลขาจริยธรรมจะต้องทาการอ่านข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอโครงการ โดยคลิกที่
ชื่อข้อเสนอโครงการ จากนัน้ คลิกที่ “ดาเนิ นการ” หลังชื่อข้อเสนอโครงการวิจยั นัน้ แล้ว
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คลิกเลือกรูปแบบการประเมิน ซึ่งจะมีทงั ้ หมด 3 แบบ คือ 1. แบบกรณีพเิ ศษ (E) 2.
แบบเร่งด่ ว น (X) 3. แบบเต็ม รูป แบบ (F) และใส่ ร ายชื่อ คณะกรรมการผู้พิจ ารณา
จากนัน้ คลิกปุม่ “ส่ง”

รูปที่ 37 แสดงขัน้ ตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการในกรณีทต่ี อ้ งมีการประเมินจริยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์
หมายเหตุ ในกรณีของข้อเสนอโครงการทีไ่ ม่แน่ ใจ เมื่อเลขาจริยธรรมพิจรณาแล้วและกดทีป่ ุ่ม
“ส่ ง” ข้อ เสนอดังกล่ าวจะถู ก ส่ งกลับไปให้นักวิจยั เพิ่ม เติมข้อ มูลเพื่อ ส่ งกลับมาพิจารณาใหม่
สาหรับโครงการที่ต้องมีการประเมินจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ หรือ เพื่อ ไปดาเนินการอื่นๆ
ต่อไปสาหรับโครงการที่ไม่จาเป็ นต้องมีการประเมินจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ และในกรณีของ
ข้อ เสนอโครงการที่ต้อ งมีก ารประเมิน จริย ธรรมการวิจ ยั ในมนุ ษ ย์ เมื่อ เลขาจริย ธรรมเลือ ก
รูปแบบการประเมินและคณะกรรมการผูป้ ระเมินแล้ว และกดที่ป่มุ “ส่ ง” ข้อเสนอดังกล่าวจะถูก
ส่งไปยังผูป้ ระสานระดับคณะ เพื่อให้ดาเนินการต่อในระบบส่วนถัดไป
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5. การใช้งานระบบในส่วนของการส่งประเมิ นจริ ยธรรมการวิ จยั ในมนุษย์โดย
ผูป้ ระสานระดับคณะ
เมือ่ เลขาจริยธรรมได้ทาการเลือกรูปแบบการประเมินและคณะกรรมการผูป้ ระเมินจริยธรรม
การวิจยั ในมนุ ษย์ให้กบั ข้อเสนอโครงการวิจยั แล้ว ระบบจะส่งต่อข้อเสนอโครงการนัน้ ให้กบั ผู้
ประสานระดับคณะ เพื่อให้ดาเนินการส่งต่ อข้อเสนอโครงการไปยังกรรมการแต่ละท่าน โดยมี
ขัน้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1) ที่ “เมนู ด้ า นบน” คลิก ที่ “เริ่ ม ต้ น ” จากนั ้น ที่ “เมนู ด้ า นซ้ า ย” คลิก ที่ “รายการ
โครงการ (การวิ จยั ในมนุษย์)”

รูปที่ 38 แสดงขัน้ ตอนการไปยังหน้ารายการโครงการทีต่ อ้ งมีการประเมินจริยธรรมการวิจยั
2) คลิกที่ “ดาเนิ นการ” หลังข้อเสนอโครงการที่ต้องการส่งประเมินจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์ จากนัน้ เลือก “ส่งประเมิ น”

รูปที่ 39 แสดงขัน้ ตอนการเลือกข้อเสนอโครงการเพื่อส่งประเมินจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
21

3) ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของการส่งประเมินจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ ในกรอบ
“ส่ งโครงการให้ ประเมิ น” ให้ผู้ประสานระดับคณะทาการเพิม่ ข้อมูลในส่วนของ “วันที่
ส่งประเมิ นให้กรรมการ” และ “กาหนดส่งคืน” จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่ “ส่งโครงการ”

รูปที่ 40 แสดงขัน้ ตอนการส่งประเมินจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของข้อเสนอโครงการ
4) ระบบจะแสดงหน้ าต่ างยืนยันการส่งประเมินจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ของข้อเสนอ
โครงการ ให้ค ลิก ที่ปุ่ม “ใช่ ” จากนัน้ สถานะงานของข้อเสนอโครงการจะเปลี่ยนเป็ น
“โครงการอยู่ระหว่างการประเมิ นของผูท้ รงคุณวุฒิ” พร้อมทัง้ แสดงรายชื่อกรรมการ
ผู้ประเมิน และสถานะการประเมินว่าได้ประเมินข้อ เสนอแล้วส่ งกลับมายังผู้ป ระสาน
ระดับคณะแล้วหรือไม่ ซึง่ ถือเป็นการจบการทางานของระบบในส่วนนี้

22

รูปที่ 41 แสดงสถานะงานและกรรมการผูป้ ระเมินของข้อเสนอโครงการ
หมายเหตุ เมื่อ ผู้ป ระสานฯ ท าการส่ งข้อ เสนอโครงการสาเร็จสถานะงานจะเปลี่ย นจาก “ผู้
ประสานระดับ คณะ สถาบัน ส านั ก ก าลังด าเนิ นการ” เป็ น “โครงการอยู่ ระหว่ างการ
ประเมิ นของผู้ทรงคุณวุฒิ” และเมื่อกรรมการผู้ประเมินท่านใดส่งผลการประเมินกลับมายังผู้
ประสานฯ ระบบก็จะเปลี่ยนสีช่อื กรรมการท่านนัน้ เป็ น สีเขียว ซึ่งช่วยให้ผู้ประสานฯ สามารถ
ติดตามผลการประเมินจากกรรมการท่านทีย่ งั ไม่ส่งผลกลับมาได้สะดวกขึน้
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6. การใช้งานระบบในส่วนของการประเมิ นจริ ยธรรมการวิ จยั ในมนุษย์
เมื่อ ผู้ป ระสานระดับ คณะได้ท าการกรอกรายละเอีย ดต่ างๆ และยืน ยัน การส่ งข้อ เสนอ
โครงการแล้ว ระบบจะส่ง ข้อเสนอโครงการต่อไปยังกรรมการแต่ละท่านตามทีเ่ ลขาจริยธรรมได้
กาหนดไว้ โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1) ที่ “เมนู ด้ า นบน” คลิก ที่ “เริ่ ม ต้ น ” จากนั ้น ที่ “เมนู ด้ า นซ้ า ย” คลิก ที่ “ประเมิ น
ข้อเสนอ (การวิ จยั ในมนุษย์)”

รูปที่ 42 แสดงขัน้ ตอนการไปยังหน้าการประเมินข้อเสนอโครงการ
2) คลิก ที่ “ประเมิ น ” หลังข้อ เสนอโครงการที่ต้อ งการประเมิน ในส่ ว นของ “ข้ อ เสนอ
โครงการวิ จยั ที่ยงั ไม่ได้ประเมิ น”

รูปที่ 43 หน้าต่างแสดงรายการข้อเสนอโครงการสาหรับการประเมิน
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3) จะปรากฎหน้าต่างทีใ่ ช้ในการประเมินจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์สาหรับโครงการทีเ่ ลือก
โดยจะแสดงรายละเอียดต่ างๆ ของข้อ เสนอโครงการ พร้อ มทัง้ เอกสารที่แนบมากับ
ข้อเสนอ เพื่อให้กรรมการผูป้ ระเมินใช้ประกอบการพิจารณา

รูปที่ 44 หน้าต่างการประเมินข้อเสนอโครงการ
4) การประเมินจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ของข้อเสนอโครงการ สามารถแบ่งได้เป็ น 3
แบบ คือ 1. แบบกรณีพเิ ศษ 2. แบบเร่งด่วน 3. แบบเต็มรูปแบบ ซึง่ แบบฟอร์มทีใ่ ช้ใน
การประเมินแต่ละแบบมีดงั นี้
- แบบฟอร์มประเมินโครงการวิจยั เพื่อขอใบอนุญาตจริยธรรมในมนุษย์แบบกรณีพเิ ศษ
(Exception Review)
- แบบฟอร์มประเมินโครงการวิจยั เพื่อขอใบอนุ ญาตจริยธรรมในมนุ ษย์ แบบเร่งด่วน
(Expedited Review)
- แบบฟอร์ม ประเมิน โครงการวิจ ยั เพื่อ ขอใบอนุ ญ าตจริย ธรรมในมนุ ษ ย์ แ บบเต็ม
รูปแบบ (Full Board Review)
5) เมื่อกรรมการผูป้ ระเมินกรอกข้อมูลการประเมินครบถ้วนแล้ว ให้คลิกทีป่ ุ่ม “บันทึก” ซึ่ง
อยูด่ า้ นล่างของแบบประเมิน
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รูปที่ 45 แสดงการบันทึกผลการประเมิน
หมายเหตุ กรรมการผูป้ ระเมินสามารถใส่ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมสาหรับคาถามในแต่ละ
ข้อได้ในช่อง “ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม” ทีอ่ ยูด่ า้ นหลัง หรือใส่สรุปความคิดเห็นได้ในช่อง
“หมายเหตุ” ทีอ่ ยูด่ า้ นล่างของแบบประเมิน
6) คลิกที่ “แก้ ไข/ส่ ง” หลังข้อเสนอโครงการที่ต้องการแก้ไขผลการประเมินหรือต้องการ
ส่งผลการประเมินกลับไปยังผู้ประสานระดับคณะ ในส่วนของ “ข้อเสนอโครงการวิ จยั
ที่ประเมิ นแล้วและรอส่ง”

รูปที่ 46 หน้าต่างแสดงรายการข้อเสนอโครงการสาหรับการประเมิน
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7) กรรมการผู้ประเมินสามารถทาการส่งผลการประเมินกลับไปยังผู้ประสานระดับคณะได้
โดยคลิกที่ปุ่ม “ส่ ง” บันทึกการแก้ไขผลการประเมิน เพียงอย่างเดียวได้ โดยคลิกที่ปุ่ม
“บัน ทึ กแก้ ไข” หรือ แก้ไขผลการประเมินก่ อ นท าการส่ งได้ โดยท าการแก้ไขผลการ
ประเมินในข้อทีต่ อ้ งการ คลิกทีป่ มุ่ “บันทึกแก้ไข” จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่ “ส่ง”

รูปที่ 47 แสดงการบันทึกการแก้ไขข้อมูลการประเมิน/ส่งผลการประเมิน
8) ในกรณี ท่ีก รรมการผู้ป ระเมิน ได้ท าการประเมิน ข้อ เสนอโครงการวิจ ยั โดยผลการ
ประเมินออกมาเป็ นรับรองโดยไม่มเี งื่อนไข และกรรมการผู้ประเมินได้ทาการส่งผลการ
ประเมินกลับไปยังผูป้ ระสานระดับคณะแล้ว ถือได้ว่าเป็ นอันสิน้ สุดการทางานของระบบ
ในส่วนนี้ แต่ถ้าหากผลการประเมินเป็ นอย่างอื่น กรรมการผูป้ ระเมินอาจจะต้องประเมิน
ข้อโครงการนัน้ ใหม่อกี ครัง้ หลังจากทีน่ ักวิจยั ได้ทาการปรับแก้รายละเอียดของโครงการ
ตามข้อเสนอแนะแล้ว นอกจากนี้ กรรมการผูป้ ระเมินสามารถดูผลการประเมินข้อเสนอ
โครงการวิจยั ทีต่ นเคยประเมินไว้ได้ จากหน้าแสดงรายการข้อเสนอโครงการสาหรับการ
ประเมิน ในส่วนของ “ข้อเสนอโครงการวิ จยั ที่ประเมิ นและส่งแล้ว”
หมายเหตุ ข้อ เสนอโครงการวิจยั ที่ถู ก ส่ งมาจากผู้ ป ระสานระดับ คณะจะมาอยู่ในส่ ว นของ
“ข้อเสนอโครงการวิ จยั ที่ ยงั ไม่ได้ ประเมิ น” เมื่อกรรมการผู้ประเมินทาการประเมินข้อเสนอ
โครงการและกดปุ่ ม “บัน ทึ ก ” ข้อ เสนอโครงการนั น้ จะถู ก ย้ายมาอยู่ใ นส่ ว นของ “ข้ อ เสนอ
โครงการวิ จ ยั ที่ ป ระเมิ น แล้ ว และรอส่ ง ” และเมื่อ กรรมการฯ ท าการส่ งข้อ เสนอโครงการ
กลับไปยังผูป้ ระสานฯ ข้อเสนอโครงการนัน้ จะถูกย้ายมาอยู่ในส่วนของ “ข้อเสนอโครงการวิ จยั
ที่ ป ระเมิ น และส่ ง แล้ ว ” โดยกรรมการฯ จะไม่ ส ามารถแก้ไ ขผลการประเมิน ของข้อ เสนอ
โครงการนัน้ ได้อกี แต่จะสามารถดูผลการประเมินทีต่ นได้ประเมินไว้ได้
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7. การใช้งานระบบในส่วนของการสรุปผลการประเมิ นฯ
เมื่อ คณะกรรมการผู้ ป ระเมิน จริย ธรรมการวิจ ัย ในมนุ ษ ย์ไ ด้ ท าการประเมิน ข้อ เสนอ
โครงการวิจยั และได้ส่งผลการประเมินกลับมายังผู้ประสานระดับคณะแล้ว ผู้ประสานจะต้องทา
การสรุปผลการประเมินเพื่อส่งต่อไปยังระบบในส่วนถัดไป โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1) ที่ “เมนูด้านบน” คลิกที่ “เริ่ มต้น” จากนัน้ ที่ “เมนูด้านซ้าย” คลิกที่ “ผลการประเมิ น”

รูปที่ 48 แสดงขัน้ ตอนการไปยังหน้าสรุปผลการประเมิน
2) คลิกที่ “สรุปผล” หลังข้อเสนอโครงการวิจยั ทีต่ อ้ งการดาเนินการ

รูปที่ 49 หน้าต่างแสดงรายการข้อเสนอโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างรอการสรุปผลการประเมิน
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3) ผู้ ป ระสานระดับ คณะสามารถดู ผ ลการประเมิน จริย ธรรมการวิจ ัย ในมนุ ษ ย์ ข อง
คณะกรรมการผู้ประเมินได้โดยคลิกที่ “ผลรวมการประเมิ นการวิ จยั ในมนุษย์” ที่อยู่
ด้านล่าง

รูปที่ 50 หน้าต่างสรุปผลการประเมินข้อเสนอโครงการ
4) ระบบจะแสดงหน้ า ต่ า งผลการประเมิน จริย ธรรมการวิจ ยั ในมนุ ษ ย์ จ ากกรรมการผู้
ประเมินทุกท่านของข้อเสนอโครงการทีเ่ ลือก

รูปที่ 51 หน้าต่างแสดงผลการประเมินจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์จากกรรมการทุกท่าน
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5) ผู้ป ระสานระดับ คณะจะต้ อ งท าการอ่ าน สรุป ผลการประเมิน และเลือ กว่ าข้อ เสนอ
โครงการวิจยั ทีถ่ ูกประเมินนี้ควรสนับสนุ นให้ดาเนินการต่อไป สนับสนุ นและขอให้มกี าร
แก้ไขเพิม่ เติม หรือไม่สนับสนุ นให้ดาเนินการต่อไป พร้อมทัง้ ระบุเหตุผลในหน้าสรุปผล
การประเมินข้อเสนอโครงการวิจยั จานัน้ กดปุ่ม “บันทึ ก” สรุปผลการประเมินก็จะไป
แสดงทีน่ กั วิจยั เพื่อให้ดาเนินการตามผลการประเมินต่อไป
หมายเหตุ เมือ่ ผูป้ ระสานระดับคณะสรุปผลการประเมินทีไ่ ด้รบั มาจากคณะกรรมการผูป้ ระเมิน
เพื่อ แจ้ง ผลให้ นั ก วิจ ยั ทราบ ผู้ ป ระสานฯ จะต้ อ งเลือ กว่ า จะสนั บ สนุ น ให้ ด าเนิ น การต่ อ ไป
สนับสนุ นและขอให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม หรือไม่สนับสนุ นให้ดาเนินการต่อไป ถ้าหากสรุปผลการ
ประเมินออกมาเป็นสนับสนุนให้ดาเนินการต่อไป ก็จะเป็นการสิน้ สุดการทางานของระบบในส่วน
นี้ และจะเริม่ ต้นการทางานของระบบในส่วนสุดท้ายคือการออกหนังสือรับรอง แต่ถ้าหากสรุปผล
การประเมินออกมาเป็ นสนับสนุ นและขอให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม ผู้ประสานฯ จะต้องส่งข้อเสนอ
โครงการกลับไปที่นักวิจยั เพื่อให้ดาเนินการแก้ไขข้อเสนอโครงการตามข้อแก้ไขที่ได้ช้แี จงไว้
และรอจนกว่านัก วิจยั จะดาเนินการแก้ไขและส่ งกลับมาให้ ผู้ประสานฯ ก่ อ นจึงจะดาเนิ นการ
ต่อไปได้ แต่ถ้าหากสรุปผลการประเมินออกมาเป็ นไม่สนับสนุ นให้ดาเนินการต่อไป ผูป้ ระสานฯ
จะต้อ งชี้แ จงเหตุ ผ ลของการไม่ส นับ สนุ น ให้นัก วิจยั ทราบ โดยระบบจะส่ งข้อ เสนอโครงการ
กลับไปไว้ทน่ี กั วิจยั
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8. การใช้งานระบบในส่วนของการออกหนังสือรับรอง
เมื่อสรุปผลการประเมิน ของข้อเสนอโครงการวิจยั ออกมาเป็ นสนับสนุ นให้ดาเนินการต่อไป
หรือสนับสนุนและขอให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม โดยนักวิจยั ได้ทาการแก้ไขเพิม่ เติมข้อมูลในข้อเสนอ
โครงการ และส่งกลับมาให้ผู้ประสานหน่ วยงานแล้ว ผู้ประสานฯ จะสามารถดาเนินการออก
หนังสือรับรองให้กบั ข้อเสนอโครงการวิจยั นัน้ ได้ โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1) ที่ “เมนู ด้ านบน” คลิกที่ “เริ่ มต้ น” จากนัน้ ที่ “เมนู ด้ านซ้ าย” คลิกที่ “ออกหนั งสื อ
รับรอง”

รูปที่ 52 แสดงขัน้ ตอนการไปยังหน้าออกหนังสือรับรอง
2) คลิกที่ “ออกใบรับรอง” หลังข้อเสนอโครงการวิจยั ทีต่ อ้ งการออกหนังสือรับรอง

รูปที่ 53 หน้าต่างแสดงรายการข้อเสนอโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างรอการออกหนังสือรับรอง
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3) ระบบจะแสดงหน้าต่างการออกหนังสือรับรอง โดยผู้ประสานหน่ วยงานจะต้องระบุสงิ่ ที่
จะรับรองในข้อเสนอโครงการวิจยั ทีเ่ ลือก พร้อมทัง้ ระบุวนั ทีอ่ นุมตั แิ ละวันทีห่ มดอายุการ
รับรอง จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่ “บันทึก”

รูปที่ 54 หน้าต่างการออกหนังสือรับรองข้อเสนอโครงการวิจยั
4) นักวิจยั และผู้ประสานฯ สามารถดู/พิมพ์หนังสือรับรองข้อเสนอโครงการวิจยั ที่ออกไป
แล้วได้ โดยที่ “เมนูด้านซ้าย” คลิกที่ “หนังสือรับรอง” ซึง่ นักวิจยั จะเห็นเฉพาะหนังสือ
รับรองข้อเสนอโครงการของตนเองเท่านัน้

รูปที่ 55 แสดงการไปยังหน้าหนังสือรับรอง
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5) คลิกที่ “เรียกดูใบรับรอง” หลังข้อเสนอโครงการวิจยั ทีต่ อ้ งการดู/พิมพ์หนังสือรับรอง

รูปที่ 56 หน้าต่างแสดงรายการข้อเสนอโครงการทีอ่ อกหนังสือรับรองแล้ว
6) ระบบจะแสดง Pop-up การดาวน์โหลดหนังสือรับรองในรูปแบบของไฟล์ PDF
หมายเหตุ หน้ า ที่ก ารออกหนั ง สือ รับ รองจะเป็ น ของผู้ ป ระสานหน่ ว ยงาน ซึ่ง ผู้ ป ระสาน
หน่ วยงานจะต้องระบุสงิ่ ที่จะรับรองในข้อเสนอโครงการวิจยั พร้อมทัง้ ระบุวนั ที่อนุ มตั แิ ละวันที่
หมดอายุการรับรอง และเมือ่ ผูป้ ระสานหน่ วยงานทาการออกหนังสือรับรองแล้ว นักวิจยั สามารถ
ดู/พิมพ์หนังสือรับ รองข้อเสนอโครงการวิจยั ของตนเองได้ โดยระบบจะให้ทาการดาวน์ โหลด
หนังสือ รับ รองในรูป ของไฟล์ PDF แต่ ถ้าต้อ งการเปลี่ย นแปลงแก้ไขรายละเอียดในหนังสือ
รับรอง ผู้ประสานหน่ วยงานจะต้องแจ้งต่อผู้ดูแลระบบให้ดาเนินการให้ ผูป้ ระสานหน่ วยงานจะ
ไม่ ส ามารถแก้ ไ ขข้อ มู ล ได้ ด้ ว ยตนเอง เนื่ อ งจากผู้ ดู แ ลระบบเท่ า นั ้น ที่ม ีส ิท ธิแ ก้ ไ ขข้ อ มู ล
รายละเอียดในหนังสือรับรอง
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9. การใช้งานระบบในส่วนของการส่งข้อเสนอโครงการให้ผท้ ู รงคุณวุฒิประเมิ น
โดยผูป้ ระสานระดับคณะ
เมื่อนักวิจยั ทาการกรอกรายละเอียดข้อเสนอโครงการและทาการส่งโครงการเรียบร้อยแล้ว
ข้อ เสนอโครงการนัน้ จะถู ก ส่ งต่ อ มาที่ผู้ป ระสานระดับ คณะ โดยผู้ป ระสาน ฯ จะต้อ งท าการ
ตรวจสอบรายละเอีย ดต่ างๆ ของข้อ เสนอโครงการนัน้ ซึ่งถ้า หากพบว่ ารายละเอีย ดต่ างๆ
รวมทัง้ การแนบไฟล์ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ผู้ ป ระสานฯ สามารถส่ ง ข้ อ เสนอโครงการนั ้น ให้
ผู้ทรงคุ ณ วุฒ ิทาการประเมิน ได้ แต่ ถ้าหากรายละเอียดหรือ ไฟล์แนบไม่ถู กต้อ ง ผู้ประสานฯ
สามารถส่งข้อเสนอโครงการกลับไปให้นักวิจยั ทาการแก้ไขก่อนได้ และถ้าข้อเสนอโครงการนัน้
เป็ นข้อเสนอโครงการทีจ่ ะต้องมีการประเมินจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ ผูป้ ระสานฯ สามารถส่ง
ประเมินทัง้ 2 อย่างควบคู่กนั ไปได้ โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1) ที่ “เมนู ด้ า นบน” คลิก ที่ “เริ่ ม ต้ น ” จากนั ้น ที่ “เมนู ด้ า นซ้ า ย” คลิก ที่ “รายการ
โครงการ”

รูปที่ 57 แสดงการไปยังหน้ารายการข้อเสนอโครงการวิจยั
2) กรณีท่รี ายละเอียดต่างๆ ของข้อเสนอโครงการนัน้ ถูกต้องครบถ้วน ให้คลิกที่  หน้ า
ข้อ เสนอโครงการที่ต้อ งการส่ งประเมิน จากนัน้ ที่ช่อ ง “ผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ ต้ อ งการให้
ประเมิ น” ให้ใส่ช่อื ของผูท้ รงคุณวุฒ ิ โดยระบบจะแสดงรายชื่อของผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี อี ยูใ่ น
ระบบและตรงกับ ค าที่ผู้ป ระสานฯ ใส่ ให้ผู้ป ระสานฯ คลิก ที่ช่ือ ของผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิท่ี
ต้องการส่งข้อเสนอโครงการให้ประเมิน จากนัน้ ให้คลิกทีป่ มุ่ “ส่งโครงการ”
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รูปที่ 58 หน้าแสดงรายการข้อเสนอโครงการวิจยั
3) ถ้าข้อ เสนอโครงการที่ต้องส่ งประเมินมีผู้ทรงคุ ณ วุฒ ิมากกว่า 1 ท่าน ให้ผู้ประสานฯ
ท าซ้ า ขัน้ ตอนในข้อ ที่ 2 โดยใส่ ช่ือ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิท่ า นอื่น ๆ ลงไปแทน โดยข้อ เสนอ
โครงการที่ถูกส่งประเมินแล้วจะมีสถานะงานเป็ น “โครงการอยู่ระหว่างการประเมิ น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ” และระบบจะแสดงรายชื่อของผูท้ รงคุณวุฒทิ เ่ี ป็ นผูป้ ระเมินข้อเสนอ
โครงการทีด่ า้ นล่าง

รูปที่ 59 แสดงตัวอย่างข้อเสนอโครงการทีถ่ ูกส่งประเมินแล้ว
4) กรณีทร่ี ายละเอียดหรือไฟล์แนบของข้อเสนอโครงการนัน้ ไม่ถูกต้อง ให้ผปู้ ระสานฯ คลิก
ที่  หน้ าข้อ เสนอโครงการที่ต้อ งการส่ งกลับ ให้นัก วิจยั ท าการแก้ไข จากนัน้ ที่ ช่ อ ง
“กาหนดสถานะงาน” ให้คลิกเลือก “นักวิ จยั กาลังดาเนิ นการ” และทีช่ ่อง “เหตุผลใน
การกาหนดสถานะ” ให้ใส่รายละเอียดที่ต้องการให้นักวิจยั แก้ไข แล้วกดปุ่ม “กาหนด
สถานะงาน”
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รูปที่ 60 หน้าแสดงรายการข้อเสนอโครงการวิจยั
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10. การใช้งานระบบในส่วนของการประเมิ นข้อเสนอโครงการโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
เมื่อ ผู้ป ระสานระดับ คณะได้ท าการตรวจสอบรายละเอียดต่ างๆ และท าการส่ งข้อ เสนอ
โครงการแล้ว ระบบจะส่งข้อเสนอโครงการต่ อไปยัง ผู้ทรงคุณ วุฒแิ ต่ละท่านตามที่ได้เลือกไว้
เพื่อให้ผทู้ รงคุณวุฒแิ ต่ละท่านทาการประเมินข้อเสนอโครงการนัน้ โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการ
ดังนี้
1) ที่ “เมนู ด้ า นบน” คลิก ที่ “เริ่ ม ต้ น ” จากนั ้น ที่ “เมนู ด้ า นซ้ า ย” คลิก ที่ “ประเมิ น
ข้อเสนอ”

รูปที่ 61 แสดงขัน้ ตอนการไปยังหน้าการประเมินข้อเสนอโครงการ
2) คลิก ที่ “ประเมิ น ” หลังข้อ เสนอโครงการที่ต้อ งการประเมิน ในส่ ว นของ “ข้ อ เสนอ
โครงการวิ จยั ที่ยงั ไม่ได้ประเมิ น”

รูปที่ 62 หน้าต่างแสดงรายการข้อเสนอโครงการสาหรับการประเมิน
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3) จะปรากฎหน้าต่างทีใ่ ช้ในการประเมินข้อเสนอโครงการทีเ่ ลือก โดยจะแสดงรายละเอียด
ต่างๆ ของข้อเสนอโครงการ พร้อมทัง้ เอกสารทีแ่ นบมากับข้อเสนอ เพื่อให้ผทู้ รงคุณวุฒ ิ
ใช้ประกอบการพิจารณา

รูปที่ 63 หน้าต่างการประเมินข้อเสนอโครงการ
4) เมื่อผู้ทรงคุณ วุฒ ิกรอกข้อมูลการประเมินครบถ้วนแล้ว ให้คลิก ที่ปุ่ม “บันทึ ก ” ซึ่งอยู่
ด้านล่างของแบบประเมิน

รูปที่ 64 แสดงการบันทึกผลการประเมิน
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5) คลิกที่ “แก้ ไข/ส่ ง” หลังข้อเสนอโครงการที่ต้องการแก้ไขผลการประเมินหรือต้องการ
ส่งผลการประเมินกลับไปยังผูป้ ระสานระดับคณะ ในส่วนของ “ข้อเสนอโครงการวิ จยั
ที่ประเมิ นแล้วและรอส่ง”

รูปที่ 65 หน้าต่างแสดงรายการข้อเสนอโครงการสาหรับการประเมิน
6) ผู้ทรงคุณ วุฒสิ ามารถทาการส่งผลการประเมินกลับไปยังผู้ประสานระดับคณะได้ โดย
คลิก ที่ปุ่ ม “ส่ ง ” บัน ทึก การแก้ ไ ขผลการประเมิน เพีย งอย่ า งเดีย วได้ โดยคลิก ที่ปุ่ ม
“บัน ทึ ก แก้ ไข” หรือ แก้ไขผลการประเมิน ก่ อนทาการส่ งได้ โดยทาการแก้ไขผลการ
ประเมินในข้อทีต่ อ้ งการ คลิกทีป่ มุ่ “บันทึกแก้ไข” จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่ “ส่ง”

รูปที่ 66 แสดงการบันทึกการแก้ไขข้อมูลการประเมิน/ส่งผลการประเมิน
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7) ในกรณี ท่ีผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิได้ท าการประเมิน ข้อ เสนอโครงการวิจยั โดยผลการประเมิน
ออกมาเป็ นสนับสนุ น และผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้ทาการส่งผลการประเมินกลับไปยังผูป้ ระสาน
ระดับคณะแล้ว ถือได้ว่าเป็ นอันสิ้นสุดการทางานของระบบในส่วนนี้ แต่ถ้าหากผลการ
ประเมิน เป็ น อย่า งอื่น ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิอ าจจะต้ อ งประเมิน ข้อ โครงการนั น้ ใหม่ อีก ครัง้
หลังจากที่นัก วิจยั ได้ท าการปรับ แก้รายละเอียดของโครงการตามข้อ เสนอแนะแล้ว
นอกจากนี้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ส ามารถดู ผ ลการประเมิน ข้อ เสนอโครงการวิจ ยั ที่ต นเคย
ประเมินไว้ได้ จากหน้าแสดงรายการข้อเสนอโครงการสาหรับการประเมิน ในส่วนของ
“ข้อเสนอโครงการวิ จยั ที่ ประเมิ นและส่งแล้ว” แต่จะไม่สามารถแก้ไขผลการประเมิน
ของข้อเสนอโครงการนัน้ ได้อกี
หมายเหตุ ในหน้ าแสดงรายการข้อ เสนอโครงการวิจยั ของผู้ประสานระดับคณะ ที่ข้อ เสนอ
โครงการ ชื่อของผูท้ รงคุณวุฒทิ ไ่ี ด้ทาการประเมินข้อเสนอโครงการและส่งกลับมายังผูป้ ระสานฯ
แล้วจะเปลีย่ นเป็ น สีเขียว แต่ถ้ายังยังไม่ส่งผลการประเมินกลับมาชื่อผู้ทรงคุณวุฒทิ ่านนัน้ ก็จะ
ยังคงเป็ น สีดา ซึ่งช่วยให้ผปู้ ระสานฯ สามารถติดตามผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒทิ ่ยี งั ไม่
ส่งผลการประเมินกลับมาได้สะดวกขึน้

รูปที่ 67 แสดงสีทช่ี ่อื ของผูท้ รงคุณวุฒทิ ส่ี ่งและยังไม่ได้ส่งผลการประเมินกลับมาทีผ่ ปู้ ระสานฯ
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11. การใช้งานระบบในส่วนของการสรุปผลการประเมิ นจากผูท้ รงคุณวุฒิ
เมื่อผู้ทรงคุณวุฒไิ ด้ทาการประเมินข้อเสนอโครงการวิจยั และได้ส่งผลการประเมินกลับมา
ยังผูป้ ระสานระดับคณะแล้ว ผูป้ ระสานฯ จะต้องทาการสรุปผลการประเมินเพื่อส่งต่อไปยังระบบ
ในส่วนถัดไป โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1) ที่ “เมนูด้านบน” คลิกที่ “เริ่ มต้น” จากนัน้ ที่ “เมนูด้านซ้าย” คลิกที่ “ผลการประเมิ น”

รูปที่ 68 แสดงขัน้ ตอนการไปยังหน้าสรุปผลการประเมิน
2) คลิกที่ “สรุปผล” หลังข้อเสนอโครงการวิจยั ทีต่ อ้ งการดาเนินการ

รูปที่ 69 หน้าต่างแสดงรายการข้อเสนอโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างรอการสรุปผลการประเมิน
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3) ผูป้ ระสานระดับคณะสามารถดูผลการประเมินข้อเสนอโครงการของผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้ โดย
คลิกที่ “ผลรวมการประเมิ นทัวไป”
่
ทีอ่ ยูด่ า้ นล่าง

รูปที่ 70 หน้าต่างสรุปผลการประเมินข้อเสนอโครงการ
4) ระบบจะแสดงหน้าต่างผลการประเมินข้อเสนอโครงการจากผูท้ รงคุณวุฒแิ ต่ละท่านของ
ข้อเสนอโครงการทีเ่ ลือก

รูปที่ 71 หน้าต่างแสดงผลการประเมินข้อเสนอโครงการจากผูท้ รงคุณวุฒแิ ต่ละท่าน
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5) ผู้ป ระสานระดับ คณะจะต้ อ งท าการอ่ าน สรุป ผลการประเมิน และเลือ กว่ าข้อ เสนอ
โครงการวิจยั ทีถ่ ูกประเมินนี้ควรสนับสนุ นให้ดาเนินการต่อไป สนับสนุ นและขอให้มกี าร
แก้ไขเพิม่ เติม หรือไม่สนับสนุ นให้ดาเนินการต่อไป พร้อมทัง้ ระบุเหตุผลในหน้าสรุปผล
การประเมินข้อเสนอโครงการวิจยั จานัน้ กดปุ่ม “บันทึ ก” สรุปผลการประเมินก็จะไป
แสดงทีน่ กั วิจยั เพื่อให้ดาเนินการตามผลการประเมินต่อไป

รูปที่ 72 หน้าต่างสรุปผลการประเมินข้อเสนอโครงการ
หมายเหตุ ในกรณีทข่ี อ้ เสนอโครงการวิจยั ไม่จาเป็ นต้องผ่านการประเมินจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุ ษย์ เมื่อผู้ประสานระดับคณะทาการสรุปผลการประเมินข้อเสนอโครงการแล้ว และสรุปผล
ออกมาเป็นสนับสนุ นให้ดาเนินการต่อไป ข้อเสนอโครงการนัน้ จะถูกส่งต่อไปยังระบบในส่วนของ
การทาสัญญา แต่ถ้าหากข้อเสนอโครงการวิจยั ทีผ่ ปู้ ระสานฯ ทาการสรุปผลการประเมินข้อเสนอ
โครงการจาเป็ น จะต้อ งผ่ านการประเมิน จริย ธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ ผู้ป ระสานฯ จะต้อ งรอ
สรุป ผลการประเมิน ในส่ ว นของการประเมิน จริย ธรรมการวิจ ยั ในมนุ ษ ย์ ด้ว ย จึงจะสามารถ
ดาเนินการในส่วนอื่นๆ ต่อไปได้
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12. การใช้งานระบบในส่วนของการทาสัญญา
เมื่อสรุปผลการประเมินของข้อเสนอโครงการวิจยั ออกมาเป็ นสนับสนุ นให้ดาเนินการต่อไป
หรือสนับสนุนและขอให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม โดยนักวิจยั ได้ทาการแก้ไขเพิม่ เติมข้อมูลในข้อเสนอ
โครงการ และส่ งกลับ มาให้ผู้ป ระสานระดับ คณะแล้ว ผู้ป ระสานฯ จะสามารถดาเนิ นการท า
สัญญาให้กบั ข้อเสนอโครงการวิจยั นัน้ ได้ โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1) ที่ “เมนูด้านบน” คลิกที่ “เริ่ มต้น” จากนัน้ ที่ “เมนูด้านซ้าย” คลิกที่ “ทาสัญญา”

รูปที่ 73 แสดงขัน้ ตอนการไปยังหน้าการทาสัญญา
2) คลิกที่ “ทาสัญญา” หลังข้อเสนอโครงการวิจยั ทีต่ อ้ งการทาสัญญา

รูปที่ 74 หน้าต่างแสดงรายการข้อเสนอโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างรอการทาสัญญา
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3) ระบบจะแสดงหน้าต่างการทาสัญญาของข้อเสนอโครงการที่เลือก โดยผู้ประสานระดับ
คณะจะต้องระบุ “วันที่ ทาสัญญา” และ “วันที่ สิ้นสุด” นอกจากนัน้ ยังสามารถแนบไฟล์
สัญญาในรูปแบบของไฟล์ PDF ได้ จากนัน้ คลิกที่ปุ่ม “ส่ งโครงการไป Ongoing” ซึ่ง
ถือเป็ นอันสิน้ สุดขัน้ ตอนในส่วนของระบบงาน “เริ่ มต้ น” และเป็ นการเริม่ ต้นขัน้ ตอนใน
ส่วนของระบบงาน “ดาเนิ นการ”

รูปที่ 75 หน้าต่างการทาสัญญาของข้อเสนอโครงการวิจยั
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13. การใช้งานระบบในส่วนของการรายงานความก้าวหน้ าโดยนักวิ จยั
สาหรับข้อเสนอโครงการวิจยั ทีไ่ ด้ทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว ถือได้ว่าเป็ นอันสิน้ สุดขัน้ ตอนใน
ส่วนของระบบงาน “เริ่ มต้ น” และเป็ นการเริม่ ต้นขัน้ ตอนในส่วนของระบบงาน “ดาเนิ นการ”
โดยจะแบ่งออกเป็ น 6 ส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย 1.รายงานความก้าวหน้ า 2.ขอเบิกเงิน 3.ขอ
ขยายเวลา 4.ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจยั 5.ขอยุติโครงการวิจยั และ 6.รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ โดยระบบในส่วนของรายงานความก้าวหน้าจะมีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1) ที่ “เมนู ด้ านบน” คลิก ที่ “ด าเนิ นการ” จากนัน้ ที่ “เมนู ด้ านซ้ าย” คลิกที่ “รายงาน
ความก้าวหน้ า”

รูปที่ 76 แสดงการไปยังหน้ารายงานความก้าวหน้า
2) คลิกที่ “ดาเนิ นการ” หลังโครงการวิจยั ทีต่ อ้ งการรายงานความก้าวหน้า

รูปที่ 77 หน้าต่างแสดงรายการโครงการทีต่ อ้ งรายงานความก้าวหน้า
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3) ระบบจะแสดงหน้ าต่างที่ใช้ในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่เลือก นักวิจยั
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน

รูปที่ 78 หน้าต่างการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
4) นัก วิจยั จะต้อ งแนบรายงานความก้าวหน้ า เข้ามาในระบบที่ด้านล่ างของการรายงาน
ความก้าวหน้า โดยไฟล์ทจ่ี ะแนบต้องอยู่ในรูปของไฟล์ PDF และต้องมีขนาดไม่เกิน 50
MB จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่ “บันทึกส่ง”

รูปที่ 79 แสดงการส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
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14. การใช้งานระบบในส่วนของการส่งรายงานความก้าวหน้ าโดยผูป้ ระสาน
ระดับคณะ
เมื่อนักวิจยั ทาการรายงานความก้าวหน้าและส่งให้กบั ผูป้ ระสานระดับคณะแล้ว ผูป้ ระสานฯ
จะต้องส่งรายงานความก้าวหน้ านัน้ ต่อให้กบั ผู้ทรงคุณวุฒ ิ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒทิ าการประเมิน
ต่อไป โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1) ที่ “เมนู ด้ านบน” คลิกที่ “ด าเนิ นการ” จากนัน้ ที่ “เมนู ด้ านซ้ าย” คลิกที่ “รายการ
โครงการ”

รูปที่ 80 แสดงการไปยังหน้ารายการโครงการวิจยั
2) ระบบจะแสดงหน้ารายการโครงการวิจยั ที่อยู่ ในระบบงาน “ดาเนิ นการ” ให้ผู้ประสาน
ระดับคณะคลิกที่  หน้าโครงการที่ต้องการส่งประเมินรายงานความก้าวหน้า จากนัน้
คลิกเลือก “รายงานความก้าวหน้ า” และทีช่ ่อง “ผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องการให้ ประเมิ น”
ให้ใส่ช่อื ของผูท้ รงคุณวุฒ ิ โดยระบบจะแสดงรายชื่อของผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี อี ยู่ในระบบและ
ตรงกับ ค าที่ผู้ป ระสานฯ ใส่ ให้ผู้ป ระสานฯ คลิก ที่ช่ือ ของผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิท่ีต้อ งการส่ ง
รายงานความก้าวหน้าให้ประเมิน จากนัน้ ให้คลิกทีป่ มุ่ “ส่งโครงการ”
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รูปที่ 81 หน้าต่างแสดงรายการโครงการวิจยั ทีอ่ ยูใ่ นระบบงาน “ดาเนิ นการ”
3) ถ้ารายงานความก้าวหน้าทีต่ อ้ งส่งประเมินมีผทู้ รงคุณวุฒมิ ากกว่า 1 ท่าน ให้ผปู้ ระสานฯ
ท าซ้ า ขัน้ ตอนในข้อ ที่ 2 โดยใส่ ช่ือ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิท่ า นอื่น ๆ ลงไปแทน โดยรายงาน
ความก้าวหน้ าที่ถู ก ส่ งประเมินแล้ว จะมีส ถานะงานเป็ น “โครงการอยู่ ระหว่ างการ
ประเมิ นของผู้ทรงคุณวุฒิ” และระบบจะแสดงรายชื่อของผูท้ รงคุณวุฒทิ เ่ี ป็ นผูป้ ระเมิน
รายงานความก้าวหน้าทีด่ า้ นล่าง

รูปที่ 82 แสดงตัวอย่างรายงานความก้าวหน้าทีถ่ ูกส่งประเมินแล้ว
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15. การใช้งานระบบในส่วนของการประเมิ นรายงานความก้าวหน้ าโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
เมื่อ ผู้ป ระสานระดับ คณะได้ท าการส่ ง รายงานความก้ า วหน้ า แล้ว ระบบจะส่ ง รายงาน
ความก้าวหน้าต่อไปยังผูท้ รงคุณวุฒแิ ต่ละท่านตามที่ได้เลือกไว้ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒแิ ต่ละท่าน
ทาการประเมินรายงานความก้าวหน้านัน้ โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1) ที่ “เมนู ด้านบน” คลิก ที่ “ด าเนิ นการ” จากนัน้ ที่ “เมนู ด้ านซ้ าย” คลิกที่ “ประเมิ น
รายงานความก้าวหน้ า”

รูปที่ 83 แสดงขัน้ ตอนการไปยังหน้าการประเมินรายงานความก้าวหน้า
2) คลิ ก ที่ “ประเมิ น” หลั ง รายงานความก้ า วหน้ า ที่ ต้ อ งการประเมิ น ในส่ ว นของ
“โครงการวิ จยั ที่ยงั ไม่ได้ประเมิ น”

รูปที่ 84 หน้าต่างแสดงรายการรายงานความก้าวหน้าสาหรับการประเมิน
50

3) จะปรากฎหน้ าต่ างที่ใช้ในการประเมิน รายงานความก้ าวหน้ า ที่เลือ ก โดยจะแสดง
รายละเอียดต่างๆ ของรายงานความก้าวหน้านัน้ พร้อมทัง้ เอกสารทีแ่ นบมากับ รายงาน
ความก้าวหน้า เพื่อให้ผทู้ รงคุณวุฒใิ ช้ประกอบการพิจารณา

รูปที่ 85 หน้าต่างการประเมินรายงานความก้าวหน้า
4) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ จ ะต้ อ งเลื อ ก “เห็ น ชอบผลงานดั ง กล่ า ว” หากยอมรับ รายงาน
ความก้ า วหน้ า นั ้น หรือ “ไม่ เห็ น ชอบผลงานดัง กล่ า ว” หากไม่ ย อมรับ รายงาน
ความก้าวหน้ านัน้ พร้อมทัง้ ใส่รายละเอียดของการประเมินหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่ “บันทึก” ซึง่ อยูด่ า้ นล่างของแบบประเมิน

รูปที่ 86 แสดงการบันทึกผลการประเมิน
5) คลิก ที่ “แก้ ไ ข/ส่ ง ” หลัง รายงานความก้าวหน้ า ที่ต้อ งการแก้ไขผลการประเมิน หรือ
ต้องการส่งผลการประเมินกลับไปยังผูป้ ระสานระดับคณะ ในส่วนของ “โครงการวิ จยั ที่
ประเมิ นแล้ว และรอส่ง”
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รูปที่ 87 หน้าต่างแสดงรายการรายงานความก้าวหน้าสาหรับการประเมิน
6) ผู้ทรงคุณ วุฒสิ ามารถทาการส่งผลการประเมินกลับไปยังผู้ประสานระดับคณะได้ โดย
คลิก ที่ปุ่ ม “ส่ ง ” บัน ทึก การแก้ ไ ขผลการประเมิน เพีย งอย่ า งเดีย วได้ โดยคลิก ที่ปุ่ ม
“บัน ทึ ก แก้ ไข” หรือ แก้ไขผลการประเมิน ก่ อนทาการส่ งได้ โดยทาการแก้ไขผลการ
ประเมินในส่วนทีต่ อ้ งการ คลิกทีป่ มุ่ “บันทึกแก้ไข” จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่ “ส่ง”

รูปที่ 88 แสดงการบันทึกการแก้ไขข้อมูลการประเมิน/ส่งผลการประเมิน
7) ในกรณี ท่ีผู้ทรงคุ ณ วุฒ ิได้ทาการประเมิน รายงานความก้าวหน้ า โดยผลการประเมิน
ออกมาเป็ นเห็นชอบ และผู้ทรงคุณวุฒไิ ด้ทาการส่งผลการประเมินกลับไปยังผู้ประสาน
ระดับคณะแล้ว ถือได้ว่าเป็ นอันสิน้ สุดการรายงานความก้าวหน้าในครัง้ นี้ แต่ถ้าหากผล
การประเมินเป็ นไม่เห็นชอบ ผู้ทรงคุณวุฒอิ าจจะต้องประเมิน รายงานความก้าวหน้ านี้
ใหม่อกี ครัง้ หลังจากที่นักวิจยั ได้ทาการปรับแก้รายละเอียดของรายงานความก้าวหน้ า
ตามข้อ เสนอแนะแล้ว นอกจากนี้ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ส ามารถดู ผ ลการประเมิน รายงาน
ความก้าวหน้ าที่ต นเคยประเมิน ไว้ได้ จากหน้ าแสดงรายการรายงานความก้าวหน้ า
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สาหรับการประเมิน ในส่วนของ “โครงการวิ จยั ที่ ส่งแล้ ว” แต่จะไม่สามารถแก้ไขผล
การประเมินของรายงานความก้าวหน้านัน้ ได้อกี
8) เมื่อผูท้ รงคุณวุฒทิ าการประเมินรายงานความก้าวหน้าและส่งผลการประเมินกลับมายัง
ผู้ป ระสานระดับ คณะแล้ว ผู้ป ระสานจะต้อ งปรับ สถานะงานของโครงการนัน้ เพื่อ ให้
นักวิจยั สามารถดาเนินการอื่นๆ ต่อไปได้ โดยไปทีห่ น้า “รายการโครงการวิ จยั ” คลิกที่
 หน้ า โครงการที่ต้อ งการปรับ สถานะงาน จากนัน
้ ในส่วน “กาหนดสถานะงาน” ให้
เลือก “รายงานความก้ าวหน้ า ” สาหรับโครงการที่ต้องมีการรายงานความก้าวหน้ า
มากกว่ าหนึ่ ง ครัง้ หรือ “รายงานฉบับ สมบู ร ณ์ ” ส าหรับ โครงการที่ม ีก ารรายงาน
ความก้าวหน้าเพียงครัง้ เดียว หรือ “แก้ไขรายงานความก้าวหน้ า” สาหรับโครงการที่
ต้องมีการส่งรายงานความก้าวหน้าให้ประเมินใหม่หลังจากทาการปรับแก้รายละเอียด
ตามข้อ เสนอแนะของผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิแล้ว ใส่ รายละเอียดของการปรับสถานะงานของ
โครงการใน “เหตุผลในการกาหนดสถานะ” จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่ “กาหนดสถานะงาน”

รูปที่ 89 หน้าต่างแสดงรายการโครงการวิจยั ทีอ่ ยูใ่ นระบบงาน “ดาเนิ นการ”
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16. การใช้งานระบบในส่วนของการรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยนักวิ จยั
สาหรับ โครงการวิจยั ที่ ผ่ านการประเมิน รายงานความก้าวหน้ า แล้ว นั ก วิจ ยั จะสามารถ
ดาเนินการจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ต่อได้ โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1) ที่ “เมนู ด้ านบน” คลิก ที่ “ด าเนิ นการ” จากนัน้ ที่ “เมนู ด้ านซ้ าย” คลิกที่ “รายงาน
ความฉบับสมบูรณ์ ”

รูปที่ 90 แสดงการไปยังหน้ารายงานฉบับสมบูรณ์
2) คลิกที่ “ดาเนิ นการ” หลังโครงการวิจยั ทีต่ อ้ งการจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์

รูปที่ 91 หน้าต่างแสดงรายการโครงการทีต่ อ้ งจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
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3) ระบบจะแสดงหน้าต่างทีใ่ ช้ในการกรอกรายละเอียดรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการที่
เลือก โดยนักวิจยั จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน

รูปที่ 92 หน้าต่างทีใ่ ช้ในการกรอกรายละเอียดรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจยั
4) นั ก วิจ ัย จะต้ อ งแนบรายงานฉบับ สมบู ร ณ์ เข้า มาในระบบที่ด้า นล่ า งของการกรอก
รายละเอียดของรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยไฟล์ทจ่ี ะแนบต้องอยูใ่ นรูปของไฟล์ PDF และ
ต้องมีขนาดไม่เกิน 50 MB จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่ “บันทึกส่ง”

รูปที่ 93 แสดงการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจยั
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17. การใช้งานระบบในส่วนของการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยผูป้ ระสาน
ระดับคณะ
เมื่อนักวิจยั ทาการกรอกรายละเอียดของรายงานฉบับสมบูรณ์ และส่งให้กบั ผู้ประสานระดับ
คณะแล้ ว ผู้ ป ระสานฯ จะต้ อ งส่ ง รายงานฉบับ สมบู ร ณ์ นั ้น ต่ อ ให้ กับ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ เพื่อ ให้
ผูท้ รงคุณวุฒทิ าการประเมินต่อไป โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1) ที่ “เมนู ด้ านบน” คลิกที่ “ด าเนิ นการ” จากนัน้ ที่ “เมนู ด้ านซ้ าย” คลิกที่ “รายการ
โครงการ”

รูปที่ 94 แสดงการไปยังหน้ารายการโครงการวิจยั
2) ระบบจะแสดงหน้ารายการโครงการวิจยั ที่อยู่ ในระบบงาน “ดาเนิ นการ” ให้ผู้ประสาน
ระดับคณะคลิกที่  หน้ าโครงการที่ต้องการส่งประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์ จากนัน้
คลิกเลือก “รายงานฉบับสมบูรณ์ ” และที่ช่อง “ผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องการให้ ประเมิ น”
ให้ใส่ช่อื ของผูท้ รงคุณวุฒ ิ โดยระบบจะแสดงรายชื่อของผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี อี ยู่ในระบบและ
ตรงกับ ค าที่ผู้ป ระสานฯ ใส่ ให้ผู้ป ระสานฯ คลิก ที่ช่ือ ของผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิท่ีต้อ งการส่ ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ให้ประเมิน จากนัน้ ให้คลิกทีป่ มุ่ “ส่งโครงการ”
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รูปที่ 95 หน้าต่างแสดงรายการโครงการวิจยั ทีอ่ ยูใ่ นระบบงาน “ดาเนิ นการ”
3) ถ้ารายงานฉบับสมบูรณ์ ทต่ี ้องส่งประเมินมีผทู้ รงคุณวุฒมิ ากกว่า 1 ท่าน ให้ผู้ประสานฯ
ทาซ้าขัน้ ตอนในข้อที่ 2 โดยใส่ช่อื ผู้ทรงคุณวุฒทิ ่านอื่นๆ ลงไปแทน โดยรายงานฉบับ
สมบูรณ์ ท่ถี ูกส่งประเมินแล้วจะมีสถานะงานเป็ น “โครงการอยู่ระหว่ างการประเมิ น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ” และระบบจะแสดงรายชื่อของผูท้ รงคุณวุฒทิ ่เี ป็ นผูป้ ระเมินรายงาน
ความก้าวหน้าทีด่ า้ นล่าง

รูปที่ 96 แสดงตัวอย่างรายงานความก้าวหน้าทีถ่ ูกส่งประเมินแล้ว
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18. การใช้งานระบบในส่วนของการประเมิ นรายงานฉบับสมบูรณ์ โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
เมื่อผู้ประสานระดับคณะได้ทาการส่ ง รายงานฉบับสมบูรณ์ แล้ว ระบบจะส่ง รายงานฉบับ
สมบูรณ์ต่อไปยังผู้ทรงคุณวุฒแิ ต่ละท่านตามที่ได้เลือกไว้ เพื่อให้ผทู้ รงคุณวุฒแิ ต่ละท่านทาการ
ประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์นัน้ โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1) ที่ “เมนู ด้านบน” คลิก ที่ “ด าเนิ นการ” จากนัน้ ที่ “เมนู ด้ านซ้ าย” คลิกที่ “ประเมิ น
รายงานฉบับสมบูรณ์”

รูปที่ 97 แสดงขัน้ ตอนการไปยังหน้าการประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์
2) คลิ ก ที่ “ประเมิ น” หลั ง รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ต้ อ งการประเมิ น ในส่ ว นของ
“โครงการวิ จยั ที่ยงั ไม่ได้ประเมิ น”

รูปที่ 98 หน้าต่างแสดงรายการรายงานความก้าวหน้าสาหรับการประเมิน
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3) ระบบจะแสดงหน้ าต่ างที่ใช้ในการประเมิน รายงานฉบับสมบูรณ์ ท่เี ลือก โดยจะแสดง
รายละเอียดต่างๆ ของรายงานฉบับสมบูรณ์ นัน้ พร้อมทัง้ เอกสารที่แนบมากับ รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ผทู้ รงคุณวุฒใิ ช้ประกอบการพิจารณา ผูท้ รงคุณวุฒจิ ะต้องกรอกผล
การประเมินในส่วนต่างๆ ให้ครบถ้วน

รูปที่ 99 หน้าต่างการประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์
4) ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ส ามารถใส่ รายละเอีย ดของการประเมิน หรือ ข้อ เสนอแนะเพิ่ม เติม ได้
จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่ “บันทึก” ซึง่ อยูด่ า้ นล่างของแบบประเมิน

รูปที่ 100 แสดงการบันทึกผลการประเมิน
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5) คลิก ที่ “แก้ ไ ข/ส่ ง ” หลัง รายงานฉบับ สมบู ร ณ์ ท่ีต้ อ งการแก้ ไขผลการประเมิน หรือ
ต้องการส่งผลการประเมินกลับไปยังผูป้ ระสานระดับคณะ ในส่วนของ “โครงการวิ จยั ที่
ประเมิ นแล้วและรอส่ง”

รูปที่ 101 หน้าต่างแสดงรายการรายงานฉบับสมบูรณ์สาหรับการประเมิน
6) ผู้ทรงคุณ วุฒสิ ามารถทาการส่งผลการประเมินกลับไปยังผู้ประสานระดับคณะได้ โดย
คลิก ที่ปุ่ ม “ส่ ง ” บัน ทึก การแก้ ไ ขผลการประเมิน เพีย งอย่ า งเดีย วได้ โดยคลิก ที่ปุ่ ม
“บัน ทึ ก แก้ ไข” หรือ แก้ไขผลการประเมิน ก่ อนทาการส่ งได้ โดยทาการแก้ไขผลการ
ประเมินในส่วนทีต่ อ้ งการ คลิกทีป่ มุ่ “บันทึกแก้ไข” จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่ “ส่ง”

รูปที่ 102 แสดงการบันทึกการแก้ไขข้อมูลการประเมิน/ส่งผลการประเมิน
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7) ในกรณี ท่ีผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิได้ท าการประเมิน รายงานฉบับ สมบูรณ์ โดยผลการประเมิน
ออกมาเป็นผ่านเกณฑ์การประเมิน และผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้ทาการส่งผลการประเมินกลับไป
ยังผู้ประสานระดับคณะแล้ว ถือได้ว่าเป็ นอันสิ้นสุดการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ แต่ถ้า
หากผลการประเมินเป็ น ไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมิน ผู้ทรงคุ ณ วุฒ ิอาจจะต้อ งประเมิน
รายงานฉบับสมบูรณ์ น้ีใหม่อกี ครัง้ หลังจากที่นักวิจยั ได้ทาการปรับแก้รายละเอียดของ
รายงานฉบับสมบูรณ์ ตามข้อเสนอแนะแล้ว นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒสิ ามารถดูผลการ
ประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์ทต่ี นเคยประเมินไว้ได้ จากหน้าแสดงรายการรายงานฉบับ
สมบูรณ์ สาหรับการประเมิน ในส่วนของ “โครงการวิ จยั ที่ ส่งแล้ ว” แต่ จะไม่สามารถ
แก้ไขผลการประเมินของรายงานฉบับสมบูรณ์นนั ้ ได้อกี
8) เมื่อผูท้ รงคุณวุฒทิ าการประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์และส่งผลการประเมินกลับมายังผู้
ประสานระดับคณะแล้ว ผูป้ ระสานจะต้องปรับสถานะงานของโครงการนัน้ เพื่อให้นกั วิจยั
สามารถดาเนินการอื่นๆ ต่ อไปได้ โดยไปที่หน้ า “รายการโครงการวิ จยั ” คลิกที่ 
หน้าโครงการทีต่ ้องการปรับสถานะงาน จากนัน้ ในส่วน “กาหนดสถานะงาน” ให้เลือก
“โครงการวิ จยั เสร็จสิ้ น” สาหรับโครงการที่ผลการประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์ ผ่าน
เกณ ฑ์ ก ารประเมิ น และถื อ ได้ ว่ า เป็ นอั น สิ้ น สุ ด ขัน้ ตอนในส่ ว นของระบบงาน
“ดาเนิ นการ” หรือเลือก “แก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์ ” สาหรับโครงการทีต่ ้องมีการส่ง
รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ ให้ ป ระเมิ น ใหม่ ห ลัง จากท าการปรับ แก้ ร ายละเอี ย ดตาม
ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒแิ ล้ว ใส่รายละเอียดของการปรับสถานะงานของโครงการ
ใน “เหตุผลในการกาหนดสถานะ” จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่ “กาหนดสถานะงาน”

รูปที่ 103 หน้าต่างแสดงรายการโครงการวิจยั ทีอ่ ยูใ่ นระบบงาน “ดาเนิ นการ”
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19. การใช้งานระบบในส่วนของการขอเบิกเงิ นโดยนักวิ จยั
นอกเหนื อ จากการส่ งรายงานความก้า วหน้ า และรายงานฉบับ สมบู ร ณ์ แ ล้ว นั ก วิจ ยั ยัง
สามารถใช้ ร ะบบในส่ ว นอื่ น ๆ ได้ ด ัง นี้ 1.ขอเบิก เงิน 2.ขอขยายเวลา 3.ขอเปลี่ย นแปลง
รายละเอีย ดโครงการวิจยั และ 4.ขอยุติโครงการวิจ ยั โดยระบบในส่ ว นของขอเบิก เงิน จะมี
ขัน้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1) ที่ “เมนูด้านบน” คลิกที่ “ดาเนิ นการ” จากนัน้ ที่ “เมนูด้านซ้าย” คลิกที่ “ขอเบิ กเงิ น”

รูปที่ 104 แสดงการไปยังหน้าขอเบิกเงิน
2) คลิกที่ “ดาเนิ นการ” หลังโครงการวิจยั ทีต่ อ้ งการดาเนินการขอเบิกเงิน

รูปที่ 105 หน้าต่างแสดงรายการโครงการสาหรับการดาเนินการขอเบิกเงิน
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3) เลือก “ขออนุมตั ิ เบิ กเงิ นอุดหนุนการวิ จยั ” จากนัน้ ทีใ่ ส่จานวนเงินที่ต้องการเบิกเป็ น
ตัว เลขและตัว อัก ษรตามล าดับ ที่ช่ อ ง “จ านวนเงิ น ทัง้ สิ้ น (บาท)” และคลิก ที่ปุ่ ม
“บันทึก”

รูปที่ 106 หน้าต่างแสดงรายละเอียดการขอเบิกเงิน
4) นักวิจยั สามารถดูผ ลการตรวจสอบ แก้ไข และพิมพ์รายละเอียดการขอเบิกได้ โดยที่
“หน้ ารายการโครงการสาหรับการดาเนิ นการขอเบิ กเงิ น” ในส่วนของ “ทารายการ
แล้ ว ” ให้นั ก วิจยั คลิก ที่ปุ่ ม “ด าเนิ นการ” จากนัน้ คลิก ที่ “ผลการตรวจสอบ” หาก
ต้อ งการดูผ ลการตรวจสอบการขอเบิก เงิน ที่ได้บ ัน ทึก ไว้ หรือ คลิก ที่ “แก้ ไข” หาก
ต้องการแก้ไขรายละเอียดการขอเบิกเงินทีไ่ ด้บนั ทึกไว้ หรือคลิกที่ “พิ มพ์” หากต้องการ
พิมพ์รายละเอียดการขอเบิกเงินทีไ่ ด้บนั ทึกไว้

รูปที่ 107 หน้าต่างแสดงรายการโครงการสาหรับการดาเนินการขอเบิกเงิน
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5) เมื่อนักวิจยั คลิกที่ “ผลการตรวจสอบ” ระบบจะแสดงหน้าผลการตรวจสอบการขอเบิก
เงิน

รูปที่ 108 หน้าต่างแสดงผลการตรวจสอบการขอเบิกเงิน
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20. การใช้งานระบบในส่วนของการขอขยายเวลาโดยนักวิ จยั
เมือ่ นักวิจยั ไม่สามารถดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามเวลาทีร่ ะบุไว้ในข้อเสนอโครงการวิจยั
ได้ นัก วิจยั สามารถขอขยายระยะเวลาการด าเนิ น โครงการจากระบบได้ โดยมีข นั ้ ตอนการ
ดาเนินการดังนี้
1) ที่ “เมนูด้ านบน” คลิกที่ “ดาเนิ นการ” จากนัน้ ที่ “เมนู ด้านซ้ าย” คลิกที่ “ขอขยาย
เวลา”

รูปที่ 109 แสดงการไปยังหน้าขอขยายเวลาการดาเนินโครงการ
2) คลิกที่ “ดาเนิ นการ” หลังโครงการวิจยั ทีต่ อ้ งการขอขยายเวลาการดาเนินโครงการ

รูปที่ 110 หน้าต่างแสดงรายการโครงการสาหรับการขอขยายเวลาการดาเนินโครงการ
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3) ที่ช่ อ ง “ขอขยายระยะเวลาการด าเนิ นงานโครงการวิ จ ยั ” ให้ใส่ วัน /เดือ น/ปี ที่
ั หาที่ท าให้ไม่ส ามารถ
ต้อ งการ และที่ช่อ ง “เหตุ ผ ลจาก” ให้ ใส่ รายละเอียดของป ญ
ดาเนินการโครงการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ได้ จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่ “บันทึก”

รูปที่ 111 หน้าต่างแสดงรายละเอียดการขอขยายเวลาการดาเนินโครงการ
4) นักวิจยั สามารถดูผลการตรวจสอบ แก้ไข และพิมพ์รายละเอียดการขอขยายเวลาการ
ดาเนิ น โครงการได้ โดยที่ “หน้ ารายการโครงการส าหรับ การขอขยายเวลาการ
ดาเนิ นโครงการ” ในส่วนของ “ทารายการแล้ว ” ให้นักวิจยั คลิกที่ปุ่ม “ดาเนิ นการ”
จากนัน้ คลิกที่ “ผลการตรวจสอบ” หากต้องการดูผลการตรวจสอบการขอขยายเวลา
หรือคลิกที่ “แก้ไข” หากต้องการแก้ไขรายละเอียดการขอขยายเวลา หรือคลิกที่ “พิ มพ์”
หากต้องการพิมพ์รายละเอียดการขอขยายเวลาทีไ่ ด้บนั ทึกไว้

รูปที่ 112 หน้าต่างแสดงรายการโครงการสาหรับการขอขยายเวลาการดาเนินโครงการ
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5) เมื่อ นัก วิจยั คลิก ที่ “ผลการตรวจสอบ” ระบบจะแสดงหน้ าผลการตรวจสอบการขอ
ขยายเวลาการดาเนินโครงการวิจยั

รูปที่ 113 หน้าต่างแสดงผลการตรวจสอบการขอขยายเวลาการดาเนินโครงการ
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21. การใช้งานระบบในส่วนของการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิ จยั
โดยนักวิ จยั
ในกรณีท่นี ักวิจยั กาลังดาเนินการโครงการวิจยั แล้วจาเป็ นจะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของโครงการบางส่วน นักวิจยั สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากระบบได้ โดยมี
ขัน้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1) ที่ “เมนู ด้ า นบน” คลิก ที่ “ด าเนิ นการ” จากนั ้น ที่ “เมนู ด้ า นซ้ า ย” คลิก ที่ “ขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิ จยั ”

รูปที่ 114 แสดงการไปยังหน้าขอเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการวิจยั
2) คลิก ที่ “ด าเนิ นการ” หลัง โครงการวิจ ัย ที่ ต้ อ งการขอเปลี่ย นแปลงรายละเอีย ด
โครงการวิจยั

รูปที่ 115 หน้าต่างแสดงรายการโครงการสาหรับการขอเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการวิจยั
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3) ถ้าหากต้องการเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจยั ให้ใส่ช่อื นักวิจยั ท่านอื่นทีช่ ่อง “ขอเปลี่ยน
หัวหน้ าโครงการวิ จยั เป็ น” หรือถ้าหากต้องการเปลีย่ นชื่อโครงการวิจยั ให้ใส่ช่อื เรือ่ ง
ใหม่ท่ชี ่อง “ขอเปลี่ยนชื่ อโครงการวิ จยั เป็ น (ชื่ อเรื่องใหม่)” หรือถ้าหากต้องการให้
ช่วยอนุ มตั บิ างอย่าง ให้ใส่รายละเอียดของสิง่ ทีต่ ้องการให้ช่วยอนุ มตั ทิ ช่ี ่อง “ขออนุมตั ิ
(โปรดระบุ ) ” และใส่ เ หตุ ผ ลในการขอเปลี่ย นรายละเอีย ดของโครงการวิจ ยั ที่ช่ อ ง
“เหตุผลการเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ (ต้องกรอก)” จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่ “บันทึก”

รูปที่ 116 หน้าต่างแสดงรายละเอียดการขอเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการวิจยั
4) นัก วิจยั สามารถดูผ ลการตรวจสอบ แก้ไข และพิมพ์รายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอี ย ดโครงการวิ จ ัย ได้ โดยที่ “หน้ ารายการโครงการส าหรับ การขอ
เปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการวิ จยั ” ในส่วนของ “ทารายการแล้ว” ให้นักวิจยั
คลิก ที่ปุ่ ม “ด าเนิ นการ” จากนัน้ คลิกที่ “ผลการตรวจสอบ” หากต้อ งการดูผ ลการ
ตรวจสอบการขอเปลี่ย นแปลงรายละเอีย ดโครงการวิจ ยั ที่ได้บ ัน ทึก ไว้ หรือ คลิก ที่
“แก้ไข” หากต้องการแก้ไขรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจยั ที่
ได้บ ันทึก ไว้ หรือ คลิก ที่ “พิ มพ์” หากต้อ งการพิม พ์รายละเอีย ดการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการวิจยั ทีไ่ ด้บนั ทึกไว้
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รูปที่ 117 หน้าต่างแสดงรายการโครงการสาหรับการขอเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการวิจยั
5) เมื่อ นัก วิจยั คลิก ที่ “ผลการตรวจสอบ” ระบบจะแสดงหน้ าผลการตรวจสอบการขอ
เปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการวิจยั

รูปที่ 118 หน้าต่างแสดงผลการตรวจสอบการขอเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการวิจยั
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22. การใช้งานระบบในส่วนของการขอยุติโครงการวิ จยั โดยนักวิ จยั
ในกรณีทน่ี กั วิจยั กาลังดาเนินการโครงการวิจยั แล้วเกิดเหตุสุดวิสยั ทาให้นักวิจยั ไม่สามารถ
ดาเนิน โครงการวิจยั ให้แ ล้ว เสร็จได้ นักวิจยั สามารถขอยุติโครงการวิจยั จากระบบได้ โดยมี
ขัน้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1) ที่ “เมนู ด้ านบน” คลิก ที่ “ด าเนิ นการ” จากนั น้ ที่ “เมนู ด้ า นซ้ า ย” คลิก ที่ “ขอยุ ติ
โครงการวิ จยั ”

รูปที่ 119 แสดงการไปยังหน้าขอยุตโิ ครงการวิจยั
2) คลิกที่ “ดาเนิ นการ” หลังโครงการวิจยั ทีต่ อ้ งการขอยุตโิ ครงการวิจยั

รูปที่ 120 หน้าต่างแสดงรายการโครงการสาหรับการขอยุตโิ ครงการวิจยั
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ั หาที่ท าให้ นั ก วิจ ยั ไม่
3) ที่ช่ อ ง “เหตุ ผ ลจาก (ต้ อ งกรอก)” ให้ใส่ ร ายละเอีย ดของป ญ
สามารถดาเนินการโครงการจนแล้วเสร็จได้ ทีช่ ่อง “โดยข้าพเจ้าได้ รบั เงิ นทุนวิ จยั ไป
แล้ว” ให้ใส่จานวนครัง้ ทีไ่ ด้รบั เงินทุนวิจยั เพื่อนาไปใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ และที่
ช่อง “จานวนเงิ น” ให้ใส่จานวนเงินทุนวิจยั รวมที่นาไปใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
แล้ว จากนัน้ เลือกว่านักวิจยั จะต้องคืนเงินทุนวิจยั เป็ นแบบ “เต็มจานวน” หรือ “ส่วนที่
เหลือ” และทีช่ ่อง “เป็ นจานวนเงิ น” ให้ใส่จานวนเงินทุนวิจยั รวมทีน่ กั วิจยั จะต้องคืน

รูปที่ 121 หน้าต่างแสดงรายละเอียดการขอยุตโิ ครงการวิจยั
4) ตรวจสอบรายละเอียดการขอยุตโิ ครงการที่ได้กรอกไว้ จากนัน้ แนบไฟล์ “ใบสาคัญรับ
เงิ น” ของเงินทุนทีไ่ ด้ใช้ไปในการดาเนินโครงการแต่ละครัง้ และคลิกทีป่ มุ่ “บันทึกส่ง”

รูปที่ 122 หน้าต่างแสดงรายละเอียดการขอยุตโิ ครงการวิจยั (ต่อ)
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5) นักวิจยั สามารถดูผลการตรวจสอบ แก้ไข และพิมพ์รายละเอียดการขอยุตโิ ครงการวิจยั
ได้ โดยที่ “หน้ ารายการโครงการสาหรับ การขอยุติโครงการวิ จยั ” ในส่วนของ “ทา
รายการแล้ว” ให้นักวิจยั คลิกที่ปุ่ม “ดาเนิ นการ” จากนัน้ คลิกที่ “ผลการตรวจสอบ”
หากต้ อ งการดู ผ ลการตรวจสอบการขอยุ ติโครงการวิจ ยั ที่ไ ด้บ ัน ทึก ไว้ หรือ คลิก ที่
“แก้ไข” หากต้องการแก้ไขรายละเอียดการขอยุตโิ ครงการวิจยั ทีไ่ ด้บนั ทึกไว้ หรือคลิกที่
“พิ มพ์” หากต้องการพิมพ์รายละเอียดการขอยุตโิ ครงการวิจยั ทีไ่ ด้บนั ทึกไว้

รูปที่ 123 หน้าต่างแสดงรายการโครงการสาหรับการขอยุตโิ ครงการวิจยั
6) เมื่อนักวิจยั คลิกที่ “ผลการตรวจสอบ” ระบบจะแสดงหน้าผลการตรวจสอบการขอยุติ
โครงการวิจยั

รูปที่ 124 หน้าต่างแสดงผลการตรวจสอบการขอยุตโิ ครงการวิจยั
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23. การใช้งานระบบในส่วนของระบบค้นหาโครงการ
นักวิจยั และผูป้ ระสานฯ หรือผูใ้ ช้งานในกลุ่มอื่นๆ สามารถใช้งานระบบค้นหาโครงการ เพื่อดู
รายละเอียดของโครงการทีม่ อี ยู่ในระบบ หรือช่วยในการตรวจสอบความซ้าซ้อนของโครงการที่
ต้องการทาได้ โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1) ที่ “เมนู ด้านบน” คลิกที่ “ระบบค้ นหา” จากนัน้ ใส่คาค้น (Keyword) ของโครงการที่
ต้องการทาการค้นหาในช่องค้นหา แล้วคลิกทีป่ มุ่ “ค้นหา”

รูปที่ 125 แสดงการใช้งานระบบค้นหาโครงการ
2) ระบบจะแสดงจานวนโครงการทัง้ หมดทีพ่ บ และรายละเอียดของโครงการแบบย่อ

รูปที่ 126 หน้าต่างของระบบค้นหาโครงการ
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3) หากผู้ท่ีท าการค้นหาโครงการเป็ น ผู้ป ระสานระดับ คณะหรือ ผู้ป ระสานหน่ ว ยงาน ผู้
ประสานฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการที่พบได้ โดยคลิกที่ “ชื่ อ ของ
โครงการวิ จ ัย ” ที่ต้ อ งการดู ร ายละเอีย ด ระบบจะแสดงหน้ า ต่ า งรายละเอีย ดของ
โครงการวิจยั นัน้ ขึน้ มา

รูปที่ 127 หน้าต่างแสดงรายละเอียดโครงการวิจยั
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24. การใช้งานระบบในส่วนของการจัดการทุนวิ จยั โดยผูป้ ระสานฯ
ผูป้ ระสานระดับคณะและผูป้ ระสานหน่ วยงานจะสามารถสร้าง แก้ไข และลบทุนวิจยั ภายใน
ระบบได้ โดยผูป้ ระสานระดับคณะจะสามารถบริหารจัดการได้เฉพาะทุนวิจยั ทีเ่ ป็นของคณะทีต่ น
สังกัดเท่ านัน้ แต่ ผู้ประสานหน่ ว ยงานจะสามารถบริห ารจัดการทุ นวิจยั ทัง้ หมดภายในระบบ
รวมถึงทุนงบประมาณแผ่นดินได้ โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1) ที่ “เมนูด้านบน” คลิกที่ “เริ่ มต้น” จากนัน้ ที่ “เมนูด้านซ้าย” คลิกที่ “จัดการทุนวิ จยั ”

รูปที่ 128 แสดงการไปยังหน้าจัดการทุนวิจยั
2) ระบบจะแสดงหน้าต่างการจัดการทุนวิจยั ผู้ประสานฯ สามารถประกาศทุนวิจยั ใหม่ได้
โดยคลิก ที่ “ประกาศทุ น ใหม่ ” ดู รายละเอีย ดทุ น วิจ ยั ที่ม ีอ ยู่ ในระบบได้โดยคลิก ที่
“รายละเอียด” หลังทุนวิจยั ที่ต้องการดูรายละเอียด แก้ไขรายละเอียดทุนวิจยั ที่มอี ยู่ใน
ระบบได้โดยคลิกที่ “แก้ไข” หลังทุนวิจยั ทีต่ ้องการแก้ไขรายละเอียด และลบทุนวิจยั ที่ม ี
อยูใ่ นระบบได้โดยคลิกที่ “ลบ” หลังทุนวิจยั ทีต่ อ้ งการลบ

รูปที่ 129 หน้าต่างแสดงการจัดการทุนวิจยั
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3) กรณี ท่ตี ้อ งการประกาศทุนวิจยั ใหม่ ที่หน้ าการจัดการทุน วิจยั คลิกที่ “ประกาศทุ น
ใหม่” ระบบจะแสดงหน้าต่างการประกาศทุนวิจยั ใหม่ ให้ผปู้ ระสานฯ กรอกรายละเอียด
ต่างๆ ของทุนวิจยั แล้วคลิกที่ปุ่ม “ประกาศทุน” แต่ถ้าหากต้องการย้อนกลับไปที่หน้า
การจัดการทุนวิจยั ให้คลิกที่ “รายการทุนวิ จยั ”

รูปที่ 130 หน้าต่างแสดงการประกาศทุนวิจยั ใหม่









ชื่อทุน ใส่ช่อื ทุนวิจยั ทีต่ อ้ งการประกาศ
คาอธิ บาย ใส่รายละเอียดทุนวิจยั ทีต่ อ้ งการประกาศ
ปี งบประมาณ เลือกปีงบประมาณของทุนวิจยั ทีต่ อ้ งการประกาศ
งบประมาณทัง้ หมด (บาท) ใส่จานวนงบประมาณทัง้ หมดของทุนวิจยั ทีต่ อ้ งการ
ประกาศ
งบประมาณที่ขอได้สงู สุด (บาท) ใส่จานวนงบประมาณสูงสุดทีส่ ามารถขอได้ต่อ
หนึ่งโครงการ
วันที่เริ่ มต้ นรับข้อเสนอ วันทีเ่ ริม่ รับข้อเสนอโครงการวิจยั
วันที่สิ้นสุดการรับข้อเสนอ วันสุดท้ายของการรับข้อเสนอโครงการวิจยั
สังกัดเจ้าของทุน เลือกสังกัดของทุนวิจยั ทีต่ อ้ งการประกาศ
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 ลักษณะทุน เลือกลักษณะของทุน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
o เงินงบประมาณแผ่นดิน แหล่งทุนวิจยั มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
o เงินรายได้มหาวิทยาลัย แหล่งทุนวิจยั มาจากรายได้ของมหาวิทยาลัย
o เงินรายได้หน่วยงาน แหล่งทุนวิจยั มาจากรายได้ของคณะ/กอง/สถาบัน/สานัก
o สาหรับการวิจยั ในมนุษย์ ไม่มกี ารจัดสรรทุนวิจยั ใช้สาหรับโครงการวิจยั ทีม่ กี าร
ทาวิจยั ในมนุษย์และต้องการเพียงหนังสือรับรอง เพื่อนาไปเป็ นหลักฐานประกอบ
ในการขอทุนวิจยั อื่นๆ ในอนาคต
o แหล่งทุนอืน่ ๆ แหล่งทุนวิจยั อื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากแหล่งทุนวิจยั ข้างต้น
 อนุญาตให้ นักวิ จยั ต่ างสังกัดสมัครทุนได้ หากต้องการให้นกั วิจยั ทีม่ สี งั กัดไม่ตรง
กับสังกัดของทุนวิจยั ทีต่ อ้ งการประกาศสามารถสมัครทุนได้ ให้คลิกที่ 
 หมายเหตุ ใส่หมายเหตุอ่นื ๆ ของทุนวิจยั ทีต่ อ้ งการประกาศ (ถ้ามี)
4) กรณีท่ตี ้องการดูรายละเอียดทุนวิจยั ที่มอี ยู่ในระบบ ที่หน้ าการจัดการทุนวิจยั คลิกที่
“รายละเอียด” หลังทุนวิจยั ทีต่ ้องการดูรายละเอียด ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียด
ของทุนวิจยั ที่เลือก หากต้องการแก้ไขรายละเอียดของทุนวิจยั ให้คลิกที่ “แก้ไข” แต่ถ้า
หากต้องการย้อนกลับไปทีห่ น้าการจัดการทุนวิจยั ให้คลิกที่ “รายการทุน”

รูปที่ 131 หน้าต่างแสดงรายละเอียดทุนวิจยั
5) กรณีทต่ี ้องการแก้ไขรายละเอียดทุนวิจยั ทีม่ อี ยูใ่ นระบบ ทีห่ น้าการจัดการทุนวิจยั คลิกที่
“แก้ ไข” หลังทุ น วิจ ยั ที่ต้อ งการแก้ไขรายละเอีย ด ระบบจะแสดงหน้ าต่ างการแก้ไข
รายละเอียดของทุนวิจยั ทีเ่ ลือก ทาการแก้ไขรายละเอียดของทุน แล้วคลิกทีป่ มุ่ “บันทึก”
แต่ถา้ หากต้องการย้อนกลับไปทีห่ น้าการจัดการทุนวิจยั ให้คลิกที่ “รายการทุน”
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รูปที่ 132 หน้าต่างการแก้ไขรายละเอียดทุนวิจยั
6) กรณีทต่ี อ้ งการลบทุนวิจยั ทีม่ อี ยู่ในระบบ ทีห่ น้าการจัดการทุนวิจยั คลิกที่ “ลบ” หลังทุน
วิจยั ทีต่ ้องการลบ ระบบจะแสดงหน้าต่างการลบทุนวิจยั ทีเ่ ลือก จากนัน้ คลิกที่ปุ่ม “ลบ”
แต่ถา้ หากต้องการย้อนกลับไปทีห่ น้าการจัดการทุนวิจยั ให้คลิกที่ “รายการทุน”

รูปที่ 133 หน้าต่างการลบทุนวิจยั
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หมายเหตุ ผู้ป ระสานฯ จะสามารถท าการลบทุ น วิจ ยั ได้ ก็ต่ อ เมื่อ ทุ น วิจ ยั นั น้ ไม่ ม ี
ข้อเสนอโครงการใดๆ เลือกอยู่ โดยในหน้ าต่างการลบทุนวิจยั ระบบจะแสดงปุ่ม “ลบ”
เพื่อ ใช้ในการลบทุ น วิจยั นัน้ แต่ ถ้ าหากทุ น วิจ ยั ที่ต้อ งการลบมีข้อ เสนอโครงการใด
โครงการหนึ่งเลือกอยู่ ระบบจะไม่แสดงปุ่ม “ลบ” แต่จะแสดงข้อความแจ้งเตือนแทน
เพื่อให้ผปู้ ระสานฯ ไปดาเนินการจัดการข้อเสนอโครงการเหล่านัน้ ก่อน

รูปที่ 134 แสดงทุนวิจยั ทีไ่ ม่สามารถลบได้
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25. การใช้งานระบบในส่วนของการออกรายงานโดยผูป้ ระสานหน่ วยงาน
ผู้ใช้งานที่อ ยู่ในกลุ่ม “ผู้ประสานหน่ วยงาน” สามารถใช้งานระบบออกรายงาน เพื่อ นา
ข้อมูลไปใช้วเิ คราะห์ต่อ หรือนาเสนอต่อผูบ้ ริหารได้ โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1) ที่ “เมนูด้านบน” คลิกที่ “ออกรายงาน” จากนัน้ ที่ “เมนูด้านซ้าย” คลิกเลือกระบบงาน
ทีต่ อ้ งการออกรายงาน แล้วคลิกเลือกรูปแบบของรายงาน

รูปที่ 135 หน้าต่างการออกรายงาน
2) โดยรูปแบบของรายงานในแต่ละระบบงาน มีดงั นี้
 เริ่ มต้น ประกอบไปด้วย
o รายงานแบบกาหนดเอง
 ดาเนิ นการ ประกอบไปด้วย
o รายงานแบบกาหนดเอง
o รายงานภาพรวมตามปีงบประมาณ
o รายงานภาพรวมตามทุนวิจยั
o รายงานภาพรวมตามหน่วยงาน
 สิ้ นสุดโครงการ ประกอบไปด้วย
o รายงานแบบกาหนดเอง
3) กรณี ท่ีเลือ ก “รายงานแบบก าหนดเอง” จากระบบงาน “เริ่ ม ต้ น ” ระบบจะแสดง
หน้ าต่างการออกรายงานแบบกาหนดเอง ให้ผู้ประสานฯ เลือกข้อมูลที่ต้องการนามา
ออกรายงาน แล้วคลิกทีป่ มุ่ “ออกรายงาน” ทีอ่ ยูด่ า้ นล่างของหน้าต่าง
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รูปที่ 136 แสดงการออกรายงานแบบกาหนดเองจากระบบงาน “เริม่ ต้น”

รูปที่ 137 แสดงรายงานแบบกาหนดเองจากระบบงาน “เริม่ ต้น”
4) กรณีท่เี ลือก “รายงานแบบกาหนดเอง” จากระบบงาน “ดาเนิ นการ” ระบบจะแสดง
หน้ าต่างการออกรายงานแบบกาหนดเอง ให้ผู้ประสานฯ เลือกข้อมูลที่ต้องการนามา
ออกรายงาน แล้วคลิกทีป่ มุ่ “ออกรายงาน” ทีอ่ ยูด่ า้ นล่างของหน้าต่าง

รูปที่ 138 แสดงการออกรายงานแบบกาหนดเองจากระบบงาน “ดาเนินการ”
82

5) กรณีท่ตี ้องการ “รายงานภาพรวมตามปี งบประมาณ” จากระบบงาน “ดาเนิ นการ”
สามารถทาได้โดย ที่ “เมนู ด้ านซ้ าย” ให้ผู้ประสานฯ คลิกที่ “รายงานด าเนิ นการ”
จากนัน้ คลิก ที่ “รายงานภาพรวมตามปี งบประมาณ” ระบบจะแสดงหน้ า รายงาน
ภาพรวมตามปีงบประมาณขึน้ มา

รูปที่ 139 แสดงการออกรายงานภาพรวมตามปีงบประมาณจากระบบงาน “ดาเนินการ”

รูปที่ 140 แสดงรายงานภาพรวมตามปีงบประมาณจากระบบงาน “ดาเนินการ”
6) กรณีทต่ี อ้ งการ “รายงานภาพรวมตามทุนวิ จยั ” จากระบบงาน “ดาเนิ นการ” สามารถ
ทาได้โดย ที่ “เมนูด้านซ้าย” ให้ผปู้ ระสานฯ คลิกที่ “รายงานดาเนิ นการ” จากนัน้ คลิก
ที่ “รายงานภาพรวมตามทุนวิ จยั ” ระบบจะแสดงหน้ าต่างการออกรายงานภาพรวม
ตามทุนวิจยั ขึน้ มา

83

รูปที่ 141 แสดงการไปยังหน้าการออกรายงานภาพรวมตามทุนวิจยั จากระบบงาน “ดาเนินการ”
7) ให้ผปู้ ระสานฯ เลือกรูปแบบของข้อมูลทีต่ อ้ งการนามาออกรายงาน แล้วคลิกทีป่ มุ่ “ออก
รายงาน” ระบบจะแสดงหน้ารายงานภาพรวมตามทุนวิจยั ขึน้ มา

รูปที่ 142 แสดงการออกรายงานภาพรวมตามทุนวิจยั จากระบบงาน “ดาเนินการ”

รูปที่ 143 แสดงรายงานภาพรวมตามทุนวิจยั จากระบบงาน “ดาเนินการ”
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8) กรณี ท่ีต้อ งการ “รายงานภาพรวมตามหน่ วยงาน” จากระบบงาน “ด าเนิ นการ”
สามารถทาได้โดย ที่ “เมนู ด้ านซ้ าย” ให้ผู้ประสานฯ คลิกที่ “รายงานด าเนิ นการ”
จากนัน้ คลิก ที่ “รายงานภาพรวมตามหน่ วยงาน” ระบบจะแสดงหน้ า ต่ างการออก
รายงานภาพรวมตามหน่วยงานขึน้ มา

รูปที่ 144 แสดงการไปยังหน้าออกรายงานภาพรวมตามหน่วยงานจากระบบงาน “ดาเนินการ”
9) ให้ผปู้ ระสานฯ เลือกรูปแบบของข้อมูลทีต่ อ้ งการนามาออกรายงาน แล้วคลิกทีป่ มุ่ “ออก
รายงาน” ระบบจะแสดงหน้ารายงานภาพรวมตามหน่วยงานขึน้ มา

รูปที่ 145 แสดงการออกรายงานภาพรวมตามหน่วยงานจากระบบงาน “ดาเนินการ”
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รูปที่ 146 แสดงรายงานภาพรวมตามหน่วยงานจากระบบงาน “ดาเนินการ”
10) กรณีท่เี ลือก “รายงานแบบกาหนดเอง” จากระบบงาน “สิ้ นสุดโครงการ” ระบบจะ
แสดงหน้ าต่างการออกรายงานแบบกาหนดเอง ให้ผู้ประสานฯ เลือกข้อมูลที่ต้องการ
นามาออกรายงาน แล้วคลิกทีป่ มุ่ “ออกรายงาน” ทีอ่ ยูด่ า้ นล่างของหน้าต่าง

รูปที่ 147 แสดงการออกรายงานแบบกาหนดเองจากระบบงาน “สิน้ สุดโครงการ”

รูปที่ 148 แสดงรายงานแบบกาหนดเองจากระบบงาน “สิน้ สุดโครงการ”
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26. การใช้งานระบบในส่วนของการนาเข้าโครงการวิ จยั จากระบบ NRPM โดย
ผูด้ แู ลระบบ
สาหรับการนาเข้าโครงการวิจยั จากระบบ NRPM จะต้องให้ผู้ใช้งานที่อยู่ในกลุ่ ม “ผู้ดูแล
ระบบ” เป็นผูด้ าเนินการ โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังนี้
11) ที่ “เมนูด้านบน” นาเมาส์ไปชีท้ ่ี แล้วคลิกที่ “Admin”

รูปที่ 149 แสดงการไปยังหน้าการจัดการของผูด้ แู ลระบบ
12) ระบบจะแสดงหน้ าการจัด การของผู้ดูแ ลระบบขึ้น มา ที่ “เมนู ด้ านบน” ให้ค ลิก ทที่
“นาเข้าโครงการ(NRPM)”

รูปที่ 150 หน้าการจัดการของผูด้ แู ลระบบ
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13) ใส่ปีงบประมาณทีต่ อ้ งการนาเข้าโครงการจากระบบ NRPM แล้วคลิกทีป่ มุ่ “เรียกดู”

รูปที่ 151 หน้าต่างการนาเข้าโครงการวิจยั จากระบบ NRPM
14) ระบบจะแสดงรายการโครงการวิจยั ในปีงบประมาณทีเ่ ลือก ให้คลิกที่ “นาเข้าโครงการ”
หลังโครงการวิจยั ทีต่ ้องการนาเข้าระบบ หรือ นาเข้าโครงการวิจยั ทีละหลายโครงการได้
โดยคลิกที่  หน้าโครงการวิจยั ทีต่ อ้ งการนาเข้าระบบ แล้วคลิกทีป่ มุ่ “นาเข้าโครงการ”
ทีอ่ ยู่ด้านล่างของหน้าต่าง หรือนาเข้าโครงการทัง้ หมดของปีงบประมาณที่เลือกได้โดย
คลิก ที่  หน้ า “รหัส ข้ อ เสนอโครงการ” แล้ ว คลิก ที่ปุ่ ม “น าเข้ า โครงการ” ที่อ ยู่
ด้านล่างของหน้าต่าง

รูปที่ 152 แสดงรายการโครงการวิจยั จากระบบ NRPM
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ภาคผนวก
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ก. แบบฟอร์มประเมิ นโครงการวิ จยั เพื่อขอใบอนุญาตจริ ยธรรมในมนุษย์แบบ
กรณี พิเศษ (Exception Review)
รายการทบทวน

เหมาะสม ไม่เหมาะสม

ไม่มีข้อมูล/ ข้อเสนอแนะ
ไม่เกี่ยวข้อง เพิ่ มเติ ม

ส่วนที่ 1 โครงร่างงานวิ จยั
1. คุณค่างานวิจยั
2. ความน่าเชือ่ ถือของงานวิจยั
2.1 ทีม่ าและความสาคัญของานวิจยั
2.2 ระเบียบวิธวี จิ ยั
2.3 ขนาดตัวอย่าง
2.4 การวิเคราะห์ทางสถิติ
2.5 การตระหนักถึงกลุ่มเสีย่ ง (ถ้ามี)
2.6 กระบวนการให้ความยินยอม
3. การใช้วตั ถุทางชีวภาพ (ถ้ามี) เช่น เชือ้ จุลชีพทีเ่ พาะเลีย้ งไว้ หรือแยกได้จากสิง่ ส่งตรวจ, การใช้ commercial cell line
เป็นต้น
3.1 มีการเก็บสิง่ ส่งตรวจไว้ไนคลัง
3.2 มีการกาหนดระยะเวลาเก็บ
3.3 มีแนวปฏิบตั กิ ารทาลายสิง่ ส่งตรวจ
3.4 ตัวอย่างสิง่ ส่งตรวจไม่สามารถเชือ่ มโยงกับข้อมูลส่วน
บุคคล
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพืน้ ฐานงานวิ จยั
1. พืน้ ฐานงานวิจยั
2. การมีส่วนได้เสียในโครงการวิจยั
ส่วนที่ 3 เอกสารข้อมูลชี้แจง อธิ บาย อาสาสมัคร
1. ภาษาทีใ่ ช้ / ต้องระบุว่าเป็นงานวิจยั
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รายการทบทวน

เหมาะสม ไม่เหมาะสม

2. รายละเอียดครบถ้วน (หัวเรือ่ ง เหตุผล วัตถุประสงค์
วิธดี าเนินการ ระบุประโยชน์ ความเสีย่ ง )
3. การชดเชย / ค่าตอบแทน
4. เอกสารชีแ้ จงสาหรับเด็ก (assent form)
5. บุคคลทีส่ ามารถติดต่อได้
6. หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อสานักงาน
7. การบังคับให้เข้าร่วมงานวิจยั
ส่วนที่ 4 ใบยิ นยอม
1. มีขอ้ ความทีอ่ าสาสมัครสามารถปฏิเสธหรือถอนตัวเมือ่ ใดก็
ได้โดยไม่เสียประโยชน์
2. การรักษาความลับของข้อมูล
3. หลักฐานการแสดงการให้ความยินยอม
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ไม่มีข้อมูล/ ข้อเสนอแนะ
ไม่เกี่ยวข้อง เพิ่ มเติ ม

ข. แบบฟอร์มประเมิ นโครงการวิ จยั เพื่อขอใบอนุญาตจริ ยธรรมในมนุษย์แบบ
เร่งด่วน (Expedited Review)
รายการทบทวน

เหมาะสม ไม่เหมาะสม

ส่วนที่ 1 โครงร่างงานวิ จยั
1. คุณค่างานวิจยั
2. ความน่าเชือ่ ถือของงานวิจยั
2.1 ทีม่ าและความสาคัญของานวิจยั
2.2 ระเบียบวิธวี จิ ยั
2.3 ขนาดตัวอย่าง
2.4 การวิเคราะห์ทางสถิติ
2.5 การตระหนักถึงกลุ่มเสีย่ ง (ถ้ามี)
2.6 เกณฑ์การคัดเข้า การคัดออก
2.7 กระบวนการให้ความยินยอม
2.8 การวิจยั เป็นสิง่ ทีย่ อมรับได้
3. การใช้วตั ถุทางชีวภาพ
3.1 การเก็บเลือด/เนื้อเยือ่ /ชิน้ ส่วนต่างๆในร่างกาย
3.2 มีการเก็บสิง่ ส่งตรวจไว้ในคลัง
3.3 มีการกาหนดระยะเวลาเก็บ
3.4 มีแนวปฏิบตั กิ ารทาลายสิง่ ส่งตรวจ
3.5 มีการนาสิง่ ส่งตรวจไปใช้นอกเหนือจากโครงการ ต้อง
ขอความยินยอมจากผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
3.6 การวิจยั ทางพันธุศาสตร์ตอ้ งมีการให้คาปรึกษา
(counseling)
4. ความเสีย่ งของการวิจยั ต่ออาสาสมัคร
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ไม่มีข้อมูล/ ข้อเสนอแนะ
ไม่เกี่ยวข้อง เพิ่ มเติ ม

รายการทบทวน

เหมาะสม ไม่เหมาะสม

5. ประโยชน์ของการวิจยั ต่ออาสาสมัคร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพืน้ ฐานงานวิ จยั
1. พืน้ ฐานหรือประสบการณ์ผวู้ จิ ยั
2. การมีส่วนได้เสียในโครงการวิจยั
3. ความพร้อมของเครือ่ งมือและสถานที่
ส่วนที่ 3 เอกสารข้อมูลชี้แจง อธิ บาย อาสาสมัคร
1. ภาษาทีใ่ ช้ / ต้องระบุว่าเป็นงานวิจยั
2. รายละเอียดครบถ้วน(หัวเรือ่ ง เหตุผลในการเลือก
อาสาสมัคร วัตถุประสงค์ จานวนตัวอย่าง วิธดี าเนินการ
ระยะเวลา ระบุ ประโยชน์ ความเสีย่ ง ทางเลือกอื่นๆ)
3. การชดเชย / ค่าตอบแทน
4. แหล่งสนับสนุน
5. เอกสารชีแ้ จงสาหรับเด็ก (assent form)
6. บุคคลทีส่ ามารถติดต่อได้
7. หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อสานักงาน
8. การบังคับให้เข้าร่วมงานวิจยั
ส่วนที่ 4 ใบยิ นยอม
1. มีขอ้ ความทีอ่ าสาสมัครสามารถปฏิเสธหรือถอนตัวเมือ่ ใดก็
ได้โดยไม่เสียประโยชน์
2. การรักษาความลับของข้อมูล
3. หลักฐานการแสดงการให้ความยินยอม
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ไม่มีข้อมูล/ ข้อเสนอแนะ
ไม่เกี่ยวข้อง เพิ่ มเติ ม

ค. แบบฟอร์มประเมิ นโครงการวิ จยั เพื่อขอใบอนุญาตจริ ยธรรมในมนุษย์แบบ
เต็มรูปแบบ (Full Board Review)
ลาดับ

1

2

3

4

5

6

ชื่อโครงการภาษาไทย/อังกฤษ
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

ที่มาของโครงการ
ชัดเจน

ไม่ชดั เจน

แหล่งทุน
ทุนในคณะ

กาลังขอทุน

ได้รบั ทุนแล้ว

หลักการและเหตุผล
ชัดเจน

ไม่ชดั เจน

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ชัดเจน

ไม่ชดั เจน

วัตถุประสงค์
ชัดเจน

ไม่ชดั เจน

รูปแบบการวิ จยั
ชัดเจน
ไม่ชดั เจน
7

Drug/Device
Questionnaire
Retrospective chart review
Others

8

9
10

ส่วนที่ขอให้แก้ไข/
เสนอแนะเพิ่ มเติ ม

รายการทบทวน

Inclusion criteria
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

Exclusion criteria
มี

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

ไม่ม ี

ขนาดตัวอย่าง
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ทุนภายนอก

ไม่มที ุน

ลาดับ

ชัดเจน
11

ส่วนที่ขอให้แก้ไข/
เสนอแนะเพิ่ มเติ ม

รายการทบทวน

ไม่ชดั เจน

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ชัดเจน

ไม่ชดั เจน

การใช้กลุ่มเปรียบเทียบ
มี

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

ไม่ม ี

ไม่เกีย่ วข้อง

12
ถ้ามีกลุ่มเปรียบเที ยบ
เหมาะสม
13

14

15

16

17

18

19

20

21

ไม่เหมาะสม

ไม่เกีย่ วข้อง

จานวนครัง้ ที่นัดผูเ้ ข้าร่วมศึกษา
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

ไม่เกีย่ วข้อง

การวัดผลการวิ จยั
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

การใช้สถิ ติในการวิ เคราะห์
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

ระยะเวลาที่ศึกษา
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

พืน้ ฐานหรือประสบการณ์ผวู้ ิ จยั
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

การบังคับให้เข้าร่วมโครงการวิ จยั
มี

ไม่ม ี

Vulnerable subjects (ขึน้ อยู่กบั สถานการณ์ )
มี

ไม่ม ี

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
มี

ไม่ม ี

ความเสี่ยงในการเข้าร่วมโครงการ
มี

แจ้งในเอกสารผูเ้ ข้าร่วมวิจยั

ไม่ได้แจ้ง
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ไม่ม ี

ลาดับ

22

23

24

25

26

27

28

29

ส่วนที่ขอให้แก้ไข/
เสนอแนะเพิ่ มเติ ม

รายการทบทวน
การถอนอาสาสมัครจากโครงการ
มี

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

ไม่ม ี

การรักษาความลับ
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

การคานึ งถึงอาสาสมัครด้านร่างกายและจิ ตใจ
มี

ไม่ม ี

ไม่เกีย่ วข้อง

ค่าตอบแทนอาสาสมัคร
มี

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

ไม่ม/ี ไม่เกีย่ วข้อง

การรักษาพยาบาลหรือชดเชย
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

ไม่เกีย่ วข้อง

การใช้วตั ถุทางชีวภาพ
มี

ไม่ม ี

การวิ จยั ทางพันธุศาสตร์
มี

ไม่ม ี

การเก็บเลือดหรือเนื้ อเยื่อไว้
มี

แจ้งในเอกสารผูเ้ ข้าร่วมวิจยั

ไม่ได้แจ้ง

ไม่ม ี

เอกสารชี้แจงและเอกสารยิ นยอม
มี

ไม่ม ี

30
Assent (อาสาสมัครอายุ < 18 ปี )
มี
31

32
33

ไม่ม ี

ไม่เกีย่ วข้อง

Recruitment process
มี

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

ไม่ม ี

ไม่เกีย่ วข้อง

ไม่ม ี

ไม่เกีย่ วข้อง

Informed Consent process
มี

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

เอกสารเพิ่ มเติ มเพื่อการวิ จยั เช่น หนังสือ แนะนาการปฏิ บตั ิ เครื่องมือที่ใช้วดั
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ลาดับ

ส่วนที่ขอให้แก้ไข/
เสนอแนะเพิ่ มเติ ม

รายการทบทวน
ผลการวิ จยั , Questionnaire, บันทึกส่วนตัว, ภาพถ่าย ฯลฯ
มี

34

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

ไม่ม ี

ไม่เกีย่ วข้อง

ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์วิจยั
มี

ไม่ม ี

ความเสี่ยงของโครงการวิ จยั
ประเภทที่ 1 ความเสีย่ งทีไ่ ม่มากกว่าทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจาวันของอาสาสมัครทีม ี
สุขภาพปกติ (not greater than minimal risk)
35

ประเภทที่ 2ความเสีย่ งมากกว่าความเสีย่ งน้อย แต่คาดว่าจะมีประโยชน์ต่อ
อาสาสมัครทีเ่ ข้าร่วมในโครงการวิจยั (greater than minimal risk with presenting of
direct benefit to participant)
ประเภทที่ 3 ความเสีย่ งมากกว่าความเสีย่ งน้อย คาดว่าจะไม่มปี ระโยชน์ต่อ
อาสาสมัครทีเ่ ข้าร่วมในโครงการวิจยั แต่อาจเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือส่วนรวม
(greater than minimal risk with no prospect of direct benefit to participant but
likely to yield generalizable knowledge)
รับรองโดยไม่มเี งือ่ นไข (Approved)

36

รับรองในหลักการ ขอให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อมูลตามความเห็น (Approved after
minor revision)
ยังไม่รบั รองจนกว่าจะมีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (Pending approval due to
major revision)
ไม่รบั รองตามเหตุผลทีช่ แ้ี จง (Disapproved)
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ง. แบบฟอร์มการประเมิ นข้อเสนอโครงการวิ จยั
โปรดให้ขอ้ คิดเห็นในแง่มมุ ต่าง ๆ ของข้อเสนอโครงการ ลงในตารางข้างล่างนี้
ค่าคะแนน 5 = ดีมาก, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยมาก
เหมาะสม
ประเด็นการประเมิ น
5

4

3

2

1

1. ความคิดริเริม่ ของโครงการ
2. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์
3. ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
4. ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
5. ความเหมาะสมของวิธดี าเนินการ
6. ขีดความสามารถของนักวิจยั
7. ความคุม้ ค่าของการใช้เงินงบประมาณ
8. คุณค่าด้านการเพิม่ ขีดความสามารถให้นกั วิจยั และสถาบันทีน่ กั วิจยั
สังกัด
9. คุณค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์
10. คุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
11. คุณค่าทางด้านการพัฒนาวิชาการของประเทศ
12. ความเป็นไปได้ของโครงการในช่วงเวลาทีเ่ สนอ
13. ความร่วมมือกับสถาบันอื่นและ/หรือภาคเอกชน
14. ความซ้าซ้อนของโครงการวิจยั (ซ้าซ้อนให้ลงช่องคะแนน 1, หาก
ไม่ซ้าซ้อนให้ลงช่องคะแนน 5)

สรุปผลการประเมิ น (สนับสนุ น/ไม่สนับสนุน/สนับสนุนโดยปรับปรุง)
ความคิ ดเห็น / ขอข้อมูลเพิ่มเติ ม
1. ด้านหลักการและวิธกี าร
2. ด้านการใช้ประโยชน์
สาหรับโครงการวิ จยั ที่ได้รบั การสนับสนุน ขอให้ผปู้ ระเมิ นพิ จารณารายละเอียดของงบประมาณ ที่ใช้
จ่ายในการดาเนิ นงานโครงการวิ จยั ดังนี้
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ประเด็น

เกณฑ์การจ่ายเงิ น

หมวดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ความคิ ดเห็น /
ขอข้อมูลเพิ่ มเติ ม
เหมาะสม

- ค่าตอบแทนผูช้ ่วยวิจยั

ไม่เกินวันละ 500 บาท/คน/วัน

- ค่าตอบแทนนิสติ ช่วยงานวิจยั

ไม่เกินวันละ 280 บาท/คน/วัน (ระดับปริญญาตรี)
ไม่เกินวันละ 360 บาท/คน/วัน (ระดับบัณฑิตศึกษา)

- ค่าตอบแทนคณะผูว้ จิ ยั

ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณทัง้ หมด แต่ไม่เกิน
50,000 บาท

- ค่าตอบแทนผูถ้ ูกทดลองทางวิทยาศาสตร์

ไม่เกิน 1,000 บาท/วัน

- ค่าตอบแทนผูใ้ ห้ขอ้ มูล

ไม่เกิน 500 บาท/ครัง้ (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล)

- ค่าตอบแทนทีป่ รึกษาโครงการ

ไม่เกิน 2,000 บาท/ครัง้ (ไม่เกินร้อยละ 3 ของ
งบประมาณ)

- ค่าตอบแทนผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบเครือ่ งมือ

ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครัง้

หมวดค่าใช้สอย ประกอบด้วย

ไม่เหมาะสม

เหมาะสม

- ค่าจ้างบันทึกข้อมูล

ไม่เกิน 10 บาท (ไม่เกิน 20 เรคคอร์ด) ไม่เกิน 15
บาท (มากกว่า 20 เรคคอร์ด)

- ค่าจ้างเหมาพิมพ์แบบสอบถาม/แบบทดสอบ/
แบบวัด/รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์

แบบธรรมดา
ไม่เกินหน้าละ 20 บาท
แบบสัญลักษณ์ สูตร รูปภาพ
ไม่เกินหน้าละ 30 บาท

- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์

ไม่เกิน 30,000 บาท/โครงการ

- ค่าจ้างสาเนาแบบสอบถาม/แบบทดสอบ/
แบบวัด

(จ่ายตามจริง)

- ค่าจ้างสาเนาเข้าปกเย็บเล่มรายงานวิจยั
ฉบับสมบูรณ์

(จ่ายตามจริง)

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปเก็บข้อมูล

ตามระเบียบการเดินทางราชการ

ไม่เหมาะสม

ความคิ ดเห็น / ขอข้อมูลเพิ่ มเติ ม

ประเด็น
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ความคิ ดเห็น / ขอข้อมูลเพิ่ มเติ ม

ประเด็น
หมวดค่าวัสดุและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

หมวดค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

หมวดค่าวัสดุและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

งบประมาณที่ขอรับสนับสนุน 100,000.00 บาท
งบประมาณที่ควรสนับสนุน _________ บาท
หมายเหตุ : ฝา่ ยวิจยั จะไม่แจ้งชื่อของผูป้ ระเมินให้หวั หน้าโครงการวิจยั ทีถ่ ูกประเมินทราบ

100

